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Recentelijk is in Pakistan een 
aantal vooraanstaande advocaten 
vrijgelaten. Zowel de huidige 
als de voormalige president van 
de advocatenorde van het Hoog-
gerechtshof, Atizaz Ahsan en 
Tariq Mehmood, kwam vrij, 
evenals Ali Ahmed Kurd, een van 
de advocaten van de door Mus-
harraf ontslagen opperrechter 
Ifitkhar Chaudry. Hun vrijlating 
was van korte duur: al na twee 
dagen zaten zij opnieuw vast. Na 
de moord op Bhutto geloven de 
meeste Pakistanen niet meer dat 
de situatie in hun land zal verbe-
teren. Ook de bekende advocate 
en voorzitter van de Pakistaanse 
Mensenrechtencommissie, Asma 
Jahangir, meent dat Pakistan ‘een 
pad is ingeslagen van politieke 

waanzin’ dat heel lang zal duren.
Bijna trof Jahangir hetzelfde lot 
als Bhutto. Ternauwernood ont-
snapte zij begin dit jaar aan een 
aanslag. De zoveelste. Voor Jahan-
gir des te meer reden om de strijd 
voor de Rule of Law in Pakistan 
voort te zetten. Elke donderdag 
doet ze mee aan de massale ju-
ristendemonstraties tegen Mus-
harraf voor het gebouw van het 
Hooggerechtshof. Daarnaast be-
stookt Jahangir de internationale 
media met e-mails en roept zij op 
tot internationale solidariteit. Ja-
hangir deed ook een rechtstreeks 
beroep op de Stichting Advocaten 
voor Advocaten: ‘The situation in 
Pakistan is rapidly deteriorating 
and therefore need to closely 
co-ordinate with friends abroad. 

In this regard I am emailing to 
see how we can work together’. 
Ook de voormalige president 
van de advocatenorde van het 
Hooggerechtshof en leider van 
het advocatenteam van Chaudry, 
Munir Malik, geeft de strijd niet 
op. Malik kwam eind vorig jaar 
vrij nadat hij in kritieke toestand 
in het ziekenhuis was beland. In 
de gevangenis waren zijn medi-
cijnen hem afgenomen en werd 
hem de noodzakelijke medische 
behandeling onthouden. On-
danks zijn zwakke gezondheid 
is hij deze maand in Europa om 
steun te verwerven voor hervor-
mingen in zijn land. Op uitnodi-
ging van de Stichting Advocaten 
voor Advocaten is hij ook een 
aantal dagen in Nederland. 

• De Stichting Advocaten voor 
Advocaten(L4L) volgt de situatie van 
Pakistaanse advocaten nauwlettend en 
zet zich op verschillende manieren voor 
hen in. Samen met een aantal andere 
Nederlandse (mensenrechten)organisa-
ties waaronder Pax et Justitia, ICCO en 
Amnesty International vormt L4L onder 
meer een zogeheten Pakistan Platform 
dat nationaal en internationaal aandacht 
vraagt voor de positie van Pakistaanse 
advocaten en andere mensenrechtenac-
tivisten. Meer informatie vindt u op 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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Per 1 maart 2008 is Adrie van de Streek Executive Director van de Stichting Advocaten voor Advocaten (L4L). Zij volgt in deze functie 
Judith Lichtenberg op, die sinds 1 maart lid is van het bestuur. Adrie van de Streek is al een paar jaar betrokken bij de Stichting 
Advocaten voor Advocaten; ze zal ook blijven werken bij het Bureau van de Amsterdamse Orde van Advocaten.

“
“Je moet geen emeritus 

hebben maar iemand 
die nog gewoon aan het 
werk is. En ook geen 
hoogleraar, maar iemand 
die met zijn poten in de 
modder staat. Raymond 
Girard, patholoog en jurist, 
over deskundigen in de 
rechtzaal, de Volkskrant, 16 
februari 2008

Het lijkt erop alsof de 
neiging ontstaat om iede-
re gedraging waaraan een 
criminele intentie kleeft 
onder de werking van 
het strafrecht te brengen, 
zonder daarbij de vraag 
te stellen of deze gedra-
gingen daadwerkelijk 
strafrechtelijk ingrijpen 
kunnen rechtvaardigen. 
Chantal van der Geest, on-
derzoeker aan de Universi-
teit Utrecht, in haar rapport 
Van daderschap naar intentie?, 
februari 2008

Tegelijkertijd wil ieder-
een ook het beste werk 
voor de cliënt afleveren, 
dus er wordt hard ge-
werkt. Het enige waar ik 
aan moet wennen, is iede-
re zondagavond vijf over-
hemden strijken. Gabriël 
van Gelder (24), sinds kort 
stagiaire bij Allen & Overy 
in Amsterdam, Intermediair, 
22 februari 2008

Er was geen sprake van 
dat ik een advocaat kreeg 
om me te verdedigen en 
ook zelf mocht ik niets 
zeggen om me te verde-
digen. De Afghaanse jour-
nalist Pervez Kambaksh die 
tijdens een zitting van vier 
minuten werd veroordeeld, 
wegens het downloaden 
van een rapport over vrou-
wenrechten, De Pers, 26 
februari 2008

Nieuwe Orde redacteur 
Sinds 1 februari 2008 werkt Charlotte Helmer 
als Orderedacteur. Ze vervangt Lucien Wopereis 
bij de samenstelling van de Actualiteiten van 
dit blad en bij de nieuwsbrief Orde van de dag. 
Charlotte studeerde rechten in Utrecht, werkte 
als asieljurist, was een aantal jaren bureaure-
dacteur bij Elsevier Juridisch en is sinds 2007 
freelance redacteur voor juridische publicaties. 
E-mailadres: c.helmerAadvocatenorde.nl, tele-
foon (dinsdag en woensdag): 070-335 35 74.
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