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Op vrijdag 6 november 
jongstleden sprak L4L met de 
Colombiaanse mensenrechten-
verdedigers Eduardo Carreño 
(advocatencollectief José Alvear 
Restrepo) en Agustín Jimenez 
(Solidariteits Comité met Po-
litieke Gevangenen, CSPP). 
Beiden zetten zich in voor de 
verbetering van de mensenrech-
tensituatie in hun land.
De CSPP ondersteunt politieke 
gevangenen onder andere met 
juridische hulp. De organisatie 
wordt hierbij geholpen door 
advocaten als Eduardo. Het ad-
vocatencollectief van Eduardo 

verdedigt de rechten van men-
senrechtenactivisten die zijn op-
gepakt of worden bedreigd door 
paramilitaire groeperingen. 
Daarnaast probeert het interna-
tionaal ruchtbaarheid te geven 
aan de slechte mensenrechten-
situatie in Colombia. Door het 
inzetten van rechtenstudenten 
wil het collectief ervoor zorgen 
dat het belang van mensenrech-
ten beter geworteld raakt in de 
volgende generatie juristen.
Een belangrijk doel van beide 
organisaties is om advocaten in 
Colombia minder kwetsbaar te 
maken voor bedreiging en cri-

minalisering door de overheid 
en paramilitaire groeperingen. 
Ook de werknemers van beide 
organisaties staan onder con-
stante dreiging. Het Inter-Ame-
rikaanse Hof voor de Rechten 
van de Mens heeft de Colombi-
aanse staat opgedragen bescher-
mingsmaatregelen te treffen ten 
aanzien van Augustín, Eduardo 
en hun collega’s.
Augustín en Eduardo geven aan 
dat onafhankelijke rechtsple-
ging in Colombia onvoldoende 
gewaarborgd is. Voorvechters 
van mensenrechten krijgen 
voortdurend te maken met valse 
aangiftes tegen hen; door verkla-
ringen van getuigen die afhan-
kelijk zijn van overheidsbescher-
ming, door bewijs dat afkomstig 
is van veiligheidsdiensten.
Rechters en aanklagers die dit 
aan de orde stellen en die be-
trokken zijn bij processen tegen 
corrupte overheidsfunctiona-
rissen worden veelal ernstig 
bedreigd. Een groot deel van 
de rechters van het Hoogge-
rechtshof van Colombia heeft 
bescherming gekregen van het 

Inter-Amerikaanse Hof voor de 
Rechten van de Mens. In feite is 
dit natuurlijk een taak voor de 
Colombiaanse overheid. For-
meel gebeurt dat ook, maar in de 
praktijk ontbreekt het vaak aan 
bescherming. 
Tijdens het gesprek kwamen 
de mogelijkheden aan de orde 
waarop Stichting Advocaten 
voor Advocaten kan bijdragen 
aan het waarborgen van de rech-
ten van advocaten in Colombia. 
Schrijfacties blijken effectief en 
internationale druk blijft nodig! 
De organisaties van Augustín 
en Eduardo zullen ons op de 
hoogte houden van schrijnende 
gevallen van individuele advo-
caten, zodat we daaraan bekend-
heid kunnen geven.

• Voor informatie over de situatie in 
Colombia of over de Stichting Advo-
caten voor Advocaten kunt u contact 
opnemen met Adrie van de Streek 
via e-mail infoAadvocatenvooradvo-
caten.nl of bezoek de website www.
advocatenvooradvocaten.nl. Daar leest 
u ook hoe u donateur kunt worden. 
Rekeningnummers: ABN 489.938.655; 
Postbank 433.83.27 (Amsterdam).
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