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Actualiteiten

Advocaten in Zimbabwe 
zijn nog steeds het 

slachtoffer van repressie door 
de Zimbabwaanse overheid. 
Dit zegt Arnold Tsunga, 
advocaat en voorvechter van 
mensenrechten en demo-
cratisering in Zimbabwe. 
Hij sprak op 25 september 
tijdens het Jaarcongres van 
de Orde, op uitnodiging van 
Advocaten voor Advocaten.
 De gelauwerde mensen-
rechtenadvocaat – zijn orga-
nisatie ontving onlangs nog 
de Rule of Law-award van de 
American Bar Association – is 
een innemende persoonlijk-
heid: vriendelijk, bescheiden 
en goedlachs. Vol humor 
vertelde hij tijdens het semi-
nar over hoe hij aanvankelijk 
professioneel voetballer 

wilde worden en steevast 
iedere dag om 16.00 uur in 
voetbaloutfit zijn advoca-
tenkantoor verliet, en over 
hoe hij uiteindelijk via de 
commerciële rechtspraktijk 
verzeild raakte in mensen-
rechtenzaken. Tegenwoordig 
is hij werkzaam bij de In-
ternational Commission of 
Jurists als directeur Afrika, 
en staat hij bekend als pro-
minent voorvechter van de 
rechtsstaat op het Afrikaanse 
continent.
 Tsunga vertelde over zijn 
eigen achtergrond, de om-
slag in het politieke klimaat 
en over de ervaringen van 
advocaten als Alec Mucha-
dehama, Beatrice Mtetwa, 
Andrew Makoni en Eric 
Matinenga, die regelmatig 

zijn gearresteerd en mishan-
deld. Toen hij hoorde dat 
Matinenga, de advocaat van 
Morgan Tsvangirai (voorma-
lig oppositieleider en huidig 
premier), op een zwarte 
lijst stond en ieder moment 
gearresteerd kon worden, 
belde hij de Nederlandse 
ambassade in Harare met het 
verzoek Matinenga met een 
diplomatenauto op te halen 
vóórdat de Zimbabwaanse 
veiligheidsdiensten dat zou-
den doen. Zo kon Matinenga 
op tijd ontsnappen. De voor-
malig deken van de Orde van 
Advocaten van Zimbabwe 
werd onder druk gezet door 
hem steeds opnieuw in een 
rivier met krokodillen te 
duwen.
 Ondanks aanhoudende 
arrestaties, bedreigingen en 
intimidaties blijven Arnold 
Tsunga en zijn collega’s 
doorgaan met hun werk en 
zich inzetten voor verande-
ring. Met een glimlach.

• Voor informatie over de situatie 
in Zimbabwe of over de Stichting 
Advocaten voor Advocaten kunt 
u contact opnemen met Adrie van 
de Streek via e-mail infoAadvo-
catenvooradvocaten.nl of bezoek 
de website www.advocatenvoor-
advocaten.nl. Daar leest u ook hoe 
u donateur kunt worden. Reke-
ningnummers: ABN 489.938.655; 
Postbank 433.83.27 (Amsterdam).
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De recentelijk opgerichte 
Vereniging Privacy 

Recht biedt een platform 
voor het bevorderen van de 
kwaliteit van (privacy)wetge-
vingen, wil het rechtsgebied 
verder ontwikkelen en wil 
ook een gesprekspartner zijn 
voor (privacy)toezichthou-
ders en andere beleidsma-
kers. Op maandag 9 novem-
ber 2009, 16.00 uur,  organi-

seert de Vereniging Privacy 
Recht een startbijeenkomst. 
Mevr. mr. M.W McLaggan-
van Roon, collegelid van het 
College Bescherming Per-
soonsgegevens (CBP) spreekt 
over de de rol van het CBP en 
gaat in op de verschuiving in 
de handhaving. Deelnemers 
kunnen vooraf stellingen 
aanleveren.

Lid worden is mogelijk via 
www.verenigingprivacy-
recht.nl; aanmelding voor 
de bijeenkomst is vereist. De 
bijeenkomst vindt plaats op 
het kantoor van Kennedy Van 
der Laan, Haarlemmerweg 
333, Amsterdam. Om 18.00 
uur wordt de bijeenkomst 
feestelijk afgesloten met een 
borrel.

Opgericht
Vereniging Privacy Recht

’Iedereen  
leest het  
Advocatenblad’

Het Advocatenblad wordt nog altijd 
door 99% van de advocatuur gele-

zen, zij het dat advocaten over het alge-
meen minder tijd aan het blad besteden 
dan voorheen, en steeds vaker slechts 
een deel van het blad tot zich nemen. 
Dat blijkt uit een lezersonderzoek 
onder een representatieve groep van 
253 advocaten, dat Blauw Research dit 
voorjaar uitvoerde in opdracht van 
uitgever Elsevier Juridisch en de Orde. 
De eerste conclusie: ‘Leesbereik van 
Advocatenblad blijft hoog.’

De kortere leestijd past in de tendens 
van de algehele ‘ontlezing,’ maar opval-
lend is dat de aandacht voor Orde-
nieuws en -informatie en het deken-
commentaar is teruggelopen, vergele-
ken met drie jaar geleden. Las 65% van 
de geraadpleegde advocaten in 2006 
nog ‘altijd’ of ‘vaak’ het Ordenieuws, 
dit jaar is dat nog maar 54% procent. 
Ook voor het dekencommentaar is 
minder belangstelling: slechts een 
kwart van de lezers leest dit geregeld, 
tegen 34% in 2006. Eenderde, respectie-
velijk ongeveer de helft, leest deze 
rubrieken ‘soms.’ Als geheel waardeert 
de lezer het blad met een ‘dikke vol-
doende’: een 7.2, tegen een 7.3 in 2006. 

De bevindingen sluiten aan bij een 
notitie die dit voorjaar door twee jour-
nalisten werd geschreven in het kader 
van het communicatietraject van de 
Orde. De journalisten spraken met een 
‘dwarsdoorsnede’ van de balie, enkele 
tientallen advocaten, en met enkele 
mediadeskundigen. ‘Iedereen leest het 
Advocatenblad’, schrijven zij. ‘Enkelen 
spellen het [blad], de meerderheid 
scant het en pikt de zaken eruit die zij 
van belang acht voor de eigen praktijk.’

Over de conclusies ten aanzien van 
inhoud en koers die verder uit de 
onderzoeken zijn te trekken, beraadt 
de redactie zich. Zeker is dat de actuali-
teit, de toegankelijkheid en analyse van 
de tuchtrechtuitspraken zullen worden 
verbeterd. (LH)
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