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Opnieuw onderzoek naar

moord Ierse mensen-

rechtenadvocaat Finucane

Er is weer ophef over het starten van een onderzoek naar de moord in
Noord-Ierland in 1989 op Patrick Finucane, een Ierse mensenrechtenad-
vocaat. In plaats van dat nu, vijftien jaar later, een onderzoek naar de
eventuele betrokkenheid van Engelse autoriteiten terstond wordt uitge-
voerd, hebben Britse autoriteiten verklaard dat eerst nieuwe wetgeving
moet worden aangenomen alvorens hieraan kan worden voldaan. In een
gezamenlijke verklaring hebben vier vooraanstaande mensenrechtenor-
ganisaties, Amnesty International, British Irish Rights Watch, Commit-
tee on the Administration of Justice en Human Rights First de Britse
regering verzocht onmiddellijk een openbaar onderzoek te beginnen.
De advocaat Patrick Finucane werd bekend vanwege de onverholen wij-
ze waarop hij in de jaren ’70 en ’80 Ierse activisten verdedigde die wer-
den aangeklaagd op grond van antiterrorismewetgeving. Ook vocht hij
het juridisch kader waarin de Britse veiligheidsdiensten opereerden aan.
In 1989 werd Finucane door veertien schoten getroffen door paramilitai-
ren. Kort na zijn dood werd al beweerd dat zowel verschillende Britse
autoriteiten, zoals de politie en het leger, als het Openbaar Ministerie
van Noord-Ierland betrokken zouden zijn geweest bij zijn moord. Zij
zouden getracht hebben dit te maskeren. Pas in mei 2002 hebben de
Britse en Ierse regeringen gezamenlijk een onafhankelijke internationa-
le rechter aangesteld om een aantal moordzaken te onderzoeken, waar-
bij mogelijk nationale veiligheidsdiensten betrokken zijn geweest, waar-
onder de zaak-Finucane. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Canadese
rechter Cory, die in 2003 concludeerde dat in deze zaak alleen een open-
baar onderzoek naar de dood van Finucane toereikend is om de ware toe-
dracht van de dood te achterhalen. Inmiddels heeft een Britse rechtbank
wel op 16 september 2004 een voormalige paramilitair Kenneth Barrett
veroordeeld voor de moord op Finucane. Ondanks deze veroordeling,
hebben de Britse autoriteiten zich voorgenomen de aanbeveling van
Cory alsnog over te nemen en toegezegd wederom een onderzoek naar
de moord te beginnen. Teleurstellend is het dat ook dit onderzoek weer
lang op zich zal laten wachten, nu de Britse autoriteiten hebben aange-
kondigd dat hiervoor eerst nieuwe wetgeving zal moeten worden aange-
nomen teneinde de nationale veiligheid te garanderen. Mensenrechten-
organisaties vrezen dat de Britse autoriteiten onder het mom van ‘natio-
nale veiligheid’ proberen te voorkomen dat dit onderzoek de Britse
staatsbetrokkenheid aan het licht zal brengen. Bovendien zou alleen een
openbaar onderzoek, in overeenstemming met de aanbevelingen van
het Cory-rapport, duidelijkheid verschaffen over de rol van de verschil-
lende staatsautoriteiten.
Genoemde gebeurtenissen hebben internationaal verontwaardiging en
verontrusting veroorzaakt. Deze vertraging in de nu al vijftien jaar lang
lopende zaak is aanleiding geweest voor de vier hiervoor genoemde
mensenrechtenorganisaties de handen ineen te slaan en bij Tony Blair
aan te dringen op een onverwijld openbaar onderzoek.

Zie voor meer informatie over Patrick Finucane onder meer: http://www.humanrightsfirst.org/
Voor informatie over de Stichting Advocaten voor Advocaten, kunt u contact opnemen met het
Secretariaat, mr. Ruth Kok & mr. Jarinde Temminck Tuinstra,
stichtingadvocatenvooradvocatenAyahoo.co.uk
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