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In Vietnam probeert de heersende 
Communistische Partij iedere dis-
sident de mond te snoeren. Dat 
bleek ook weer op woensdag 25 
maart 2009. Op die dag sloten de 
Vietnamese autoriteiten het kan-
toor van mensenrechtenadvocaat 
Le Tran Luat. Zijn licentie werd 
ingetrokken op last van justitie in 
het district Ninh Thuan. Vrijwel 
zeker is dat de sluiting in verband 
staat met Le Tran Luats werk als 
advocaat, in het bijzonder diens 
vertegenwoordiging van een 
groepje rooms-katholieken in een 
rechtszaak tegen de staat.
Deze groep van acht (tussen de 21 
en 63 jaar oud) werd in december 
2008 veroordeeld voor vernieling 
en het verstoren van de open-
bare orde. Dat gebeurde na hun 
protest tegen de inbeslagname 
van kerkelijk bezit door de Com-
munistische Partij. Het hoger 
beroep in deze zaak vond plaats 
op 28 maart 2009. Le Tran Luat 
verklaarde echter aan de pers dat 
de politie er ‘alles aan deed om 
te zorgen dat hij de zitting niet 
zou kunnen bijwonen’. In hoger 
beroep werden de veroordelingen 
bevestigd zonder dat Luat aanwe-
zig was.
 Enkele weken eerder was Le 
Tran Luat meegenomen voor 
ondervraging door de Vietnamese 
politie, vermoedelijk om hem 

onder druk te zetten. Dit was 
enkele dagen nadat de politie zijn 
kantoor overhoop had gehaald 
en vijf computers in beslag had 
genomen. Daarnaast werd Le 
Tran Luat in de lokale kranten 
beschuldigd van belastingfraude 
en vervalsing; dat riekt naar poli-
tieke intimidatie.
 Het is duidelijk dat de ver-
dachten geen eerlijk proces 
krijgen. Daarmee worden fun-
damentele rechten van de mens 
geschonden, inclusief die van Le 
Tran Luat. En er zijn meer voor-
beelden bekend van de stelling 
dat de communistische partij 
geen kritiek duldt: mensenrech-
tenadvocate Bui Thi Kim Thanh 
werd in 2006 tegen haar wil op-
genomen in een psychiatrische 
inrichting, zonder dat daar me-
dische gronden voor waren. De 
rechtspraak in Vietnam is sterk 
gepolitiseerd, en de communisti-
sche partij lijkt niet van plan om 
dat te veranderen.

• Voor informatie over de situatie in Viet-
nam of over de Stichting Advocaten voor 
Advocaten kunt u contact opnemen met 
Adrie van de Streek via e-mail infoA
advocatenvooradvocaten.nl of bezoek de 
website www.stichtingadvocatenvoor-
advocaten.nl. Daar leest u ook hoe u 
donateur kunt worden. Rekening-
nummers: ABN 489.938.655; Postbank 
433.83.27 (Amsterdam).
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