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‘T en minste negen advocaten 
en vier rechters zijn in de 

afgelopen twee jaar op de Filippijnen 
door geweld om het leven gekomen. 
Mensenrechtenadvocaten worden 
nog steeds bedreigd en geïntimideerd. 
De maatregelen die de Filippijnse 
regering claimt te hebben genomen 
hebben geen effect.’

Advocaten voor Advocaten 
(Lawyers for Lawyers(L4L)) 
schrijft dit in een recent uit-
gebracht rapport. Een onder-
zoeksmissie (IVFFM) heeft de 
effectiviteit van de maatregelen 
onder de loep genomen die de 
Filippijnse regering stelt te 
hebben genomen om buitenge-
rechtelijke moorden te stoppen 
en daders te berechten. De on-
derzoeksmissie, bestaande uit 
acht Nederlandse en Belgische 
advocaten en rechters, sprak 
daartoe in november 2008 met 
Filippijnse rechters, advoca-
ten, Hoge Raad, autoriteiten, 
mensenrechtenorganisaties 
en parlementariërs. Het leger, 
dat vermoedelijk achter de 
moorden zit, weigerde de com-
missie te woord te staan. Uit 
het rapport blijkt dat er sinds 
de vorige missie (2006) weinig 
is verbeterd. Hoewel het aantal 
moorden recentelijk is afgeno-
men, zijn Filippijnse advocaten 
en rechters hun leven nog steeds 
niet zeker.

 In april 2008 claimde de Fi-
lippijnse regering voor de VN 
Mensenrechtencommissie dat 
haar aanpak van de buitenge-
rechtelijke moorden succesvol 
was en de hoogste prioriteit ge-
noot.
 De Filippijnse president 
Arroyo benoemde de Commis-
sie-Melo om de moorden te 
onderzoeken. Deze commissie 
adviseerde om een onafhanke-
lijke instantie in te stellen en de 
daders consequent te berechten. 
Maar sinds 2006 is slechts één 
persoon veroordeeld, terwijl er 
sinds 2001 22 advocaten en 15 
rechters zijn vermoord. 
 Ook nodigde Arroyo onder 
meer de Europese Unie en Spe-
ciaal Rapporteur van de VN Phi-
lip Alston uit onderzoek te doen 
naar de buitengerechtelijke 
moorden. Hun rapporten be-
vestigen het beeld van een vast 
patroon van buitengerechtelijke 
moorden waarbij het leger is 
betrokken, zoals ook al in het 
eerste rapport van de Neder-
landse en Belgische advocaten 
en rechters was beschreven.
 Tijdens de door de IVFFM 
gevoerde gesprekken bleek dat 
er nog steeds een gebrek aan 
vertrouwen is in de autoriteiten. 
Als mensen al aangifte deden 
van de bedreigingen, was dat 
alleen voor de dossiervorming; 
niet vanuit de veronderstelling 

dat er ook echt iets mee zou 
gebeuren. Geen van de geïnter-
viewden geloofde dat de afname 
van het aantal moorden het 
resultaat is van de maatregelen 
die de overheid zegt te hebben 
genomen. Deze afname wordt 
meer gezien als een resultaat 
van de toegenomen internatio-
nale druk op president Arroyo. 
Zij zien de maatregelen meer als 
‘windowdressing’ om de inter-
nationale gemeenschap gerust 
te stellen. De geïnterviewden 
zijn ook bang dat deze afname 
van de moorden tijdelijk is en 
dat het moorden weer zal toe-
nemen zodra de internationale 
aandacht verslapt. Het rapport 
werd afgelopen 4 juni in Den 
Haag aangeboden aan de Filip-
pijnse ambassadeur Romeo 
Arguelles door missieleden An-
gela Meijer en Hein Karskens, 
beiden advocaat te Amsterdam. 
De missieleden hebben hun 
bezorgdheid uitgesproken over 
de moeilijke omstandigheden 
waarin hun collega’s op de Filip-
pijnen hun werk moeten uit-
oefenen. Tijdens een anderhalf 
uur durend open gesprek met 
de Filippijnse ambassadeur en 
de consul hebben de missiele-
den inhoudelijk gesproken over 
de conclusies van het rapport 
en de ambassadeur verzocht de 
aanbevelingen over te brengen 

aan de Filippijnse regering. De 
conclusie van het gesprek was: 
‘They agreed to disagree’.
Een delegatie van L4L sprak op 
5 juni in Genève met Leandro 
Despouy, de Speciaal Rappor-
teur van de VN voor de onafhan-
kelijkheid van rechters en advo-
caten. Voor Despouy, zelf in de 
jaren ’70 als advocaat in Argen-
tinië slachtoffer van dergelijke 
bedreigingen, is de situatie op 
de Filippijnen zeer herkenbaar. 
Hij verwelkomde het rapport 
en zal de informatie gebruiken 
voor zijn rapportages aan de 
VN. Bovendien verzocht hij L4L 
ook informatie over bedreigde 
advocaten en rechters uit andere 
landen te sturen.
 Despouy stelde voor om 
samen met speciaal rapporteur 
Philip Alston een persverklaring 
uit te doen gaan over L4L-rap-
port. Het is goed om te merken 
hoe belangrijk deze speciaal 
rapporteurs van de VN het werk 
van L4L vinden, en hoezeer zij 
deze informatie nodig hebben 
om hun werk te kunnen doen.

• Meer informatie over de Stichting 
Advocaten voor Advocaten: Adrie van 
de Streek, infoAadvocatenvooradvo-
caten.nl. Het rapport vindt u op de 
website www.stichtingadvocatenvoor-
advocaten.nl. Daar leest u ook hoe u 
donateur kunt worden. Rekeningnum-
mers: ABN 489.938.655; Postbank 
433.83.27 (Amsterdam).
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