
Actualiteiten

Syrië bevestigt opnieuw zijn 
reputatie als land waar cri-

tici op weinig begrip kunnen 
rekenen van het regime. Eind 
juli werd daar advocaat en men-
senrechtenactivist Muhanad 
al-Hasani gearresteerd door 
nationale veiligheidstroepen op 
verdenking van het ‘aantasten 
van patriottistische sentimenten’, 
het ‘aanzetten tot sectarische en 
etnische verdeeldheid’ en het 
geven van ‘onjuiste en overdreven 
verklaringen die de natie ver-
zwakken’.
Het ligt echter meer voor de 

hand dat het regime al-Hasani 
wil aanpakken voor zijn inzet 
voor de mensenrechten, vooral 
vanwege zijn observatie van het 
Syrische Hof voor Staatsveilig-
heid, een speciale rechtbank die 
losstaat van het Syrische rechts-
systeem. De 42-jarige advocaat 
publiceerde iedere week zijn 
bevindingen over de bijzondere 
jurisdictie van het hof. Daarnaast 
is hij de voorzitter van een Syri-
sche mensenrechtenorganisatie 
(Swasiah) en verdedigt hij als 
advocaat regelmatig activisten 
en politiek gevangenen. Dit alles 

maakt al-Hasani in de ogen van 
het Syrische regime een lastige 
dissident.
 Daarom is al-Hasani al langer 
slachtoffer van intimidaties en 
bedreigingen door de Syrische 
autoriteiten. Anderhalve week 
voor zijn arrestatie werd hij 
tijdens de koffiepauze van een 
proces bij het Syrische Hof voor 
Staatsveiligheid benaderd door 
een beveiliger, die zijn notitie-
boekje afpakte en de pagina’s 
eruit scheurde waarop al-Hasani 
zojuist zijn aantekeningen had 
gemaakt. In de dagen erna werd 
hij meermaals ondervraagd en op 
28 juli uiteindelijk gearresteerd. 
Volgens zijn advocaat verkeert 
al-Hasani in goede gezondheid, 
maar werd in de gevangenis zijn 
hoofd kaalgeschoren en moest hij 
op de grond slapen.
 Syrië wordt al langere tijd 
bekritiseerd voor de behandeling 
van zijn advocaten. Zo is advocaat 
en lid van de oppositie Anwar 
al-Bunni al jarenlang doelwit 

van repressieve maatregelen 
door de nationale veiligheids-
dienst, hoogstwaarschijnlijk 
vanwege zijn kritiek op de mar-
telpraktijken door de nationale 
veiligheidsdiensten en zijn roep 
om democratie en politieke her-
vormingen. In april 2007 werd 
hij veroordeeld tot een gevan-
genisstraf van vijf jaar, onder 
meer voor het verspreiden van 
‘informatie die schadelijk is voor 
de natie’, en het in diskrediet 
brengen van staatsorganen.
 Het lot van al-Hasani en 
al-Bunni, die allebei in de Adra-
gevangenis zitten, even buiten 
Damascus, is exemplarisch voor 
de manier waarop Syrië omgaat 
met critici en politieke dissiden-
ten.

• Voor informatie over de situatie in Syrië, 
of over de Stichting Advocaten voor Advo-
caten kunt u contact opnemen met Adrie 
van de Streek via e-mail infoAadvocaten-
vooradvocaten.nl of bezoek de website 
www.advocatenvooradvocaten.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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‘de kredietcrisis’
De mondiale kredietcrisis 
heeft belangrijke gevolgen 
voor het juridische klimaat 
in Nederland. Praktische 
knelpunten, nieuwe rechts-
vragen en de roep om aanpas-
sing van wetgeving nopen 
tot nader juridisch debat. 
Op vrijdag 11 september 
2009 organiseert het Cen-
trum voor Postacademisch 
Juridisch Onderwijs (CPO) 
het OO&R-congres ‘De Kre-
dietcrisis’, met aandacht voor: 
de rol en positie van AFM en 
DNB; afstemming nationaal 
en supranationaal toezicht; 
aanpassingen Wft; de over-

heid als aandeelhouder; over-
heidscommissarissen; con-
flict of interest. Kosten H 39; 
plaats: ING House, Amster-
dam, van 14.30 tot 17.45 uur; 
meer informatie: mr. N.S.G.J. 
Vermunt, 024-361 55 65; 024-
361 55 65; n.vermuntAjur.
ru.nl.

thoolen njcm - 
scriptieprijs 2009 
Het Nederlands Juristen 
Comité voor de Mensen-
rechten (NJCM) looft voor de 
derde keer de Thoolen NJCM-
Scriptieprijs uit voor de beste 
Masterscriptie op het gebied 
van de mensenrechten.

De winnende scriptie wordt 
in boekvorm uitgegeven door 
de Stichting NJCM-Boekerij!
Iedere (oud-)student van een 
wetenschappelijke opleiding 
of het hoger beroepsonder-
wijs, die geheel of gedeelte-
lijk in Nederland is gevolgd 
kan deelnemen. De scriptie 
(Engels- of Nederlandstalig) 
dient geschreven te zijn in 
het studiejaar 2007-2008 of 
2008-2009. De scriptie moet 
uiterlijk 1 november 2009 
in viervoud binnen zijn bij: 
secretariaat NJCM, Steen-
schuur 25, 2311 ES Leiden. 
Meer informatie: www.njcm.
nl/site.

agenda Berichten  
van de orde
Wijziging beleid 
toepassing hard-
heidsclausule 

Stagiairs die een beroep willen doen 
op de hardheidsclausule om alsnog 
een examen af te leggen, dienen reke-
ning te houden met een beleidswij-
ziging. Per 1 september een dergelijk 
beroep in beginsel slechts kans van 
slagen heeft als de stagiair niet op het 
examen is verschenen en het verzoek 
binnen vier weken na de desbetref-
fende toetskans is ingediend.

Zie verder over de beleidswijziging de 
Ordepagina’s achter in dit nummer.
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