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Actualiteiten

De bedreigingen van advocaten 
in Zimbabwe zijn ook na het 
aantreden van Tsvangirai in fe-
bruari van dit jaar aangehouden. 
De acties van L4L worden ervaren 
als enorme steun.
Wij spraken met Dewa Mavhinga, 
advocaat te Zimbabwe en aange-
sloten bij het Zimbabwe Human 
Rights NGO forum. Dewa legde 
uit onder welke omstandigheden 
zij hun werkzaamheden moeten 
verrichten.
Van een echte deling van de 
macht is nog steeds geen sprake. 
De invloed van Mugabe strekt 
zich uit tot het leger en de 
rechterlijke macht. Mensen-
rechtenadvocaten ontvangen 
bedreigingen tegen henzelf en 
hun familieleden en advocaten 
worden stelselmatig belemmerd 
in de uitoefening van hun werk-
zaamheden. Daarnaast hebben 
advocaten te maken met een rech-
terlijke macht die vaak openlijk 
sympathiseert met Mugabe en 
waarbinnen corruptie hoogtij 
viert. Illustratief is dat 21 van de 
24 raadsheren van het Supreme 
Court een boerderij hebben ont-
vangen van Mugabe’s ZANU-PF.
Door de aanhoudende druk en 
bedreigingen is het aantal advo-
caten dat mensenrechtenzaken 
durft te behandelen afgenomen. 

Het groepje standvastige advoca-
ten dat deze zaken blijft behan-
delen, weet zich echter gesteund 
door organisaties uit het buiten-
land, waaronder L4L dat vorig 
jaar juni een schrijfactie initieer-
de. Dewa benadrukt het belang 
van dergelijke acties. Hij zegt dat 
het werk van L4L niet alleen een 
grote steun in de rug betekent 
voor alle advocaten in Zimbabwe, 
maar soms het verschil kan uit-
maken tussen leven en dood. 

Sinds het gesprek met Dewa is de 
situatie in Zimbabwe opnieuw 
verslechterd. Op 14 mei 2009 
werd mensenrechtenadvocaat 
Alec Muchadema zonder duide-
lijke aanklacht gearresteerd op 
de rechtbank, waar hij een aantal 
cliënten kwam bijstaan. Hoewel 
hij inmiddels op borgtocht is vrij-
gelaten, blijft voor zijn situatie 
onverminderde aandacht nodig. 

• Voor informatie over de situatie in 
Zimbabwe 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).

Vervolgde 
advocaten 
Stichting Advocaten voor Advocaten

Verschil tussen leven en 
dood in Zimbabwe
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