
Actualiteiten

agenda
wat maakt iemand 
tot moordenaar?
Deze vraag staat centraal in 
de voorstelling ‘Roberto’ van 
regisseur Greg Nottrot. Het is 
het zwarte reisverhaal van een 
jonge crimineel die fout op fout 
begaat. ‘Ik had rustig op willen 
staan en de wereld willen redden. 
Maar ergens ging het mis. Ik had 
mijn moeder op haar wang willen 
kussen, maar sloeg mijn vader dood.’ 
Volg de zoektocht naar de aard 
van de moordenaar. Achterhaal 
de weg waar hij ontspoorde. 
Langs ondergrondse vluchtrou-
tes, via de kronkels in zijn hoofd 

en door dikke stapels boeken en 
dossiers. ‘Roberto’ is een to-
neelstuk van Het NUT (Nieuw 
Utrechts Toneel), Theater aan 
het Spui en Atelier Oerol, geïn-
spireerd door ‘Roberto Zucco’ 
van Bernhard Marie Koltes. 
Voor de speellijst zie: www.
nieuwutrechtstoneel.nl.

kredietcrisis en  
bail outs
op donderdag 14 mei 2009 
organiseert de vereniging 
Corporate Litigation een bij-
eenkomst met als thema: ‘De 
kredietcrisis en bail outs: over 

recht in crisistijd’. Sprekers zijn 
de Amerikaanse advocaten John 
Reiss en Ernest Patrikis over de 
bail outs in de Verenigde Staten 
en Mick den Boogert over de 
nationalisering van Fortis. De 
bijeenkomst vindt plaats bij 
Van Doorne, Jachthavenweg 
121, 1070 AG in Amsterdam om 
16.00 uur. Voor meer informatie 
mr. drs. D.A.M.H.W. Strik; 020-
71 71 537 of corporatelitigatio-
nAyahoo.co.uk.

Goed nieuws uit Honduras. 
Daar werden op 18 maart 

twee mannen veroordeeld tot 21 
jaar celstraf voor de moord op 
mensenrechtenadvocaat Dionisio 
Díaz García (zie het Advocaten-
blad van 19 januari 2007 waarin 
ook werd opgeroepen voor een 
schrijfactie). Beide daders zijn 
voormalige werknemers van een 
Hondurees particulier beveili-
gingsbedrijf, aldus de organisatie 
waarvoor García werkte.

García, ook wel bekend als ‘ad-
vocaat van de armen’, werd op 4 
december 2006 in de hoofdstad 
Tegucigalpa in het hoofd en in 
de borst geschoten door twee 
mannen op een motorfiets. De 
aanslag hield hoogstwaarschijn-
lijk verband met het werk dat 
García verrichtte voor de Associ-
ation for a More Just Society (ASJ). 
Die organisatie stelt sinds 2004 
schendingen van rechten door 
werknemers van particuliere be-

veiligingsbedrijven aan de kaak. 
Op het moment van de aanslag 
stond García een aantal werkne-
mers van dertien verschillende 
particuliere beveiligingsbedrij-
ven bij, die meenden dat ze ten 
onrechte waren ontslagen.
 Sinds 2004 zijn medewerkers 
van de ASJ veelvuldig geïntimi-
deerd en met de dood bedreigd. 
Zo probeerden mensen van twee 
beveiligingsbedrijven, SETECH 
en Delta Security, op 19 septem-
ber 2006 met geweld het kantoor 
van ASJ binnen te dringen, wer-
den leden van de ASJ gevolgd 
door auto’s met geblindeerde 
ramen en zonder kenteken-
platen, en ontvingen ze dreig-
telefoontjes. Drie dagen na de 
moord op García ontving Carlos 
Hernández, directeur van de ASJ, 
nog een sms’je met de tekst ‘you 
are the next’. Daarnaast zegt de 
ASJ aanwijzingen te hebben dat 
het personeel werd afgeluisterd.
 Enkele weken na de moord 
op García riep de Inter-American 

Commission on Human Rights de 
Hondurese regering op maatre-
gelen te nemen om de leden van 
de ASJ te beschermen. Hoewel 
de dreigementen niet zijn op-
gehouden, lijkt er nu sprake te 
zijn van enige vooruitgang. Op 
31 januari 2008 werden Ramón 
Eusebio Solís en César Amador 
aangehouden wegens mogelijke 
betrokkenheid bij de moord op 
García. Op 18 maart 2009 zijn ze 
veroordeeld.
 Hoewel de veroordeling van 
de daders een stap in de goede 
richting is, blijft het onduidelijk 
wie de opdrachtgever van de 
moord is.

• Voor informatie over de situatie in 
Honduras of over de Stichting Advo-
caten voor Advocaten kunt u contact 
opnemen met Adrie van de Streek via 
e-mail infoAadvocatenvooradvocaten.
nl of bezoek de website www.stichting-
advocatenvooradvocaten.nl. Daar leest 
u ook hoe u donateur kunt worden. 
Rekeningnummers: ABN 489.938.655; 
Postbank 433.83.27 (Amsterdam).
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