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Eind vorig jaar ontving Zimbabwe 
Lawyers for Human Rights (ZLHR) 
het alarmerende bericht dat talloze 
verdwenen personen werden vast-
gehouden in politiebureaus in Ha-
rare. Onlangs berichtte de Zimbab-
waanse mensenrechtenadvocaat 
Otto Saki aan L4L dat er inmiddels 
14 van hen zijn opgespoord, dank-
zij een uitgebreide zoektocht door 
ZLHR in diverse politiebureaus. 
Onder de getraceerden zijn Jestina 
Mukoko, directeur van Zimbabwe 
Peace Project (ZPP) die sinds 3 
december 2008 was verdwenen, en 
twee van haar medewerkers.
 Ten minste 40 personen, in-
clusief een twee jaar oud jongetje, 
zijn in een nieuwe campagne van 
onderdrukking en vervolging 
sinds eind 2008 verdwenen zon-
der dat hun verblijfplaats bekend 
was. Veel van hen zijn lid van de 
Movement for Democratic Change 
(MDC). Nieuw is dat daarnaast ook 
medewerkers van ZPP en een jour-
nalist zijn opgepakt, verklaarde 
een vertegenwoordiger van het 
Nederlands Instituut Zuid-Afrika 
aan L4L.
 Zimbabwe Lawyers for Human 
Rights heeft van de overige vermis-
ten niets meer vernomen, ondanks 
bevelen van het Hooggerechtshof 
dat de politie opdraagt ‘to do all 
things necessary to determine 
(their) whereabouts’ en ‘to dis-
patch a team of detectives to work 
closely and in conjunction with 
lawyers appointed by ZLHR’.
 Een dokter die een aantal ge-

traceerde gedetineerden heeft 
onderzocht, verklaarde dat zij 
zijn gemarteld en medische ver-
zorging nodig hebben. Het Hoog-
gerechtshof heeft geoordeeld dat 
de detentie niet wettig is en heeft 
opgedragen dat deze mensen voor 
medische behandeling moeten 
worden overgebracht naar een zie-
kenhuis. De politie weigert hier-
aan gehoor te geven. De advocaten 
hebben geen toegang gekregen tot 
hun cliënten, zelfs niet om voedsel 
te brengen.
 De International Bar Associati-
on (IBA) heeft er op 12 januari 2009 
in een persbericht toe opgeroepen 
dat alle verdwenen activisten moe-
ten worden vrijgelaten. De IBA 
concludeert dat het Mugabe-regi-
me duidelijk faalt in het bescher-
men van de fundamentele rechten 
van de Zimbabwaanse bevolking.
 De advocaten van ZLHR doen 
er alles aan om de gedetineerden 
op te sporen en vrij te krijgen. 
Complicerende factor is dat deze 
advocaten zich steeds meer in hun 
eigen veiligheid bedreigd voelen. 
L4L steunt hen waar mogelijk. 
Otto Saki van ZLHR berichtte ons 
tot slot: ‘Your solidarity during these 
trying times is greatly appreciated.’

• Voor informatie over de situatie in Zim-
babwe of over de Stichting Advocaten 
voor Advocaten kunt u contact opne-
men met Adrie van de Streek via e-mail 
infoAadvocatenvooradvocaten.nl of 
bezoek de website www.stichtingadvo-
catenvooradvocaten.nl. Daar leest u ook 
hoe u donateur kunt worden. Rekening-
nummers: ABN 489.938.655; Postbank 
433.83.27 (Amsterdam).

Vervolgde 
advocaten 
Stichting Advocaten voor Advocaten

Zimbabwaanse  
advocaten op zoek  
naar vermisten

Nieuwe Mijl-
paalarresten 
gezocht
Voor de rubriek Mijlpaalar-
rest is de redactie op zoek 
naar – inderdaad – mijl-
paalarresten. We zoeken de 
arresten die een verrassende 
omslag teweeg hebben ge-
bracht, waarbij de Hoge 
Raad omging, die iedereen 
minstens van naam kent, die 
in alle handboeken staan. En 
van die arresten willen we 
graag de advocaten portrette-
ren die voor de lagere rechters 
de zaken deden, en die later 
vaak verrast werden door het 
resultaat in hoogste instantie. 
Bent u zo’n advocaat of heeft 
u een goede suggestie voor 
een advocaat die, of een ar-
rest dat, niet mag ontbreken 
in deze serie, dan hoort de 
redactie dat graag per mail: 
Linus. HesselinkAreedbusiness.nl

Hoe zijn uw  
ervaringen met 
het roljournaal?
Sinds de afschaffing van het 
verplichte procuraat is het 
roljournaal essentieel voor 
veel advocaten. Wat zijn uw 
ervaringen ermee? Had u ‘op-
startproblemen’, heeft u die 
nog steeds of verloopt alles 
vlekkeloos? 
 Meld het de redactie via 
Linus. HesselinkAreedbusiness.
nl dan schrijven wij het op en 
vertellen het de lezers.

Oproepen
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Vandaag leren, 
morgen toepasseen
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Onze cursussen zijn gericht op de praktijk en gebaseerd 
op de wetenschap. Zo haalt u maximaal rendement uit
uw opleiding. Met het CPO bent u zeker van uw zaak.

U vindt ons VSO- en PAO-
cursusaanbod bij het katern Orde
elders in dit blad en op www.cpo.nl
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