
Arnold Tsunga, prominent 
mensenrechtenadvocaat uit 
Zimbabwe, is in het verleden 
meerdere malen gearresteerd, 
maar angst weerhoudt hem er 
niet van door te gaan met zijn 
werk. ‘Freedom is not for free’, 
zei hij toen L4L op 19 juni 
2008 met hem sprak. 
 Nadat Tsunga ruim tien 
jaar geleden in elkaar werd 
geslagen door de politie zei 

hij de commerciële advoca-
tuur vaarwel om zich volledig 
te concentreren op de verde-
diging van de mensenrechten 
in Zimbabwe. Hij richtte Zim-
babwean Lawyers for Human 
Rights (ZLHR) op, een profes-
sioneel en effectief netwerk 
van mensenrechtenadvocaten. 
Hij was de architect van de 
zogenoemde Rapid Response 
Unit: een piketdienst van 
advocaten die 24 uur per dag 
stand-by staan, zodat direct 
opgetreden kan worden bij 
onverwachte arrestaties van 
met name mensenrechtenac-
tivisten. Dit om te voorkomen 
dat arrestanten van het ene 
politiebureau naar het andere 
worden verplaatst om hen 
ongestoord bekentenissen te 
kunnen afdwingen. 
 Op de dag dat wij Tsunga 
spraken, had hij een onder-
houd met minister Verhagen. 

Nederland steunt ZLHR over 
een periode van drie jaar met 
1,3 miljoen euro uit het Men-
senrechtenfonds. 
 Tsunga denkt ook na over 
post-Mugabe-scenario’s. Zo 
stelde hij een Comité van 
Wijze Mannen samen – ge-
zaghebbende juristen uit 
verschillende Afrikaanse sta-
ten – dat een bemiddelende 
rol moet gaan spelen bij het 
herstel van de rechtsstaat in 
Zimbabwe na het aftreden 
van Mugabe. Essentieel is dat 
er een constitutionele hervor-
ming plaatsvindt die een dui-
delijke scheiding der machten 
garandeert.
 L4L werkt al jaren samen 
met ZLHR om regionale en 
internationale druk uit te 
oefenen op Mugabes regering, 
onder andere door brieven-
acties. Ook na toenemende 
bedreigingen en de arrestatie 

van Tsunga organiseerde L4L 
in september 2006 een brie-
venactie. Tsunga bevestigt dat 
een dergelijke actie zin heeft. 
Tijdens de onderbreking van 
een proces tegen Tsunga vroeg 
de aanklager hem of hij ervoor 
kon zorgen dat de stroom 
brieven uit de hele wereld 
ophield: ‘Why do all your col-
leagues keep writing all these 
letters!’ Tsunga vertelt het 
met een glimlach: hij voelde 
zich mede door die opmer-
king enorm gesteund door 
zijn buitenlandse collega’s.

• Voor meer informatie over Zim-
babwe zie:  http://www.advocaten-
vooradvocaten.nl/projecten. 

 Voor informatie over de Stichting 
Advocaten voor Advocaten: Adrie 
van de Streek, infoAadvocaten-
vooradvocaten.nl,  of www.stich-
tingadvocatenvooradvocaten.nl. 
Daar leest u ook hoe u donateur 
kunt worden. Rekeningnummers: 
ABN Amro 489.938.655; Postbank 
433.83.27 (Amsterdam).
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Verzekeraar gebruikt zachte heelmeesters

Anna Italianer

Het eind 2006 vernieuwde 
convenant van Movir 

met de Stichting Pensioen-
fonds Nederlandse Orde van 
Advocaten (APF) en BaliePlus 
heeft geleid tot een positief 
resultaat over 2007 waarvan 
de winstdeling, zoals is afge-
sproken in de overeenkomst, 
ten goede komt aan de verze-
kerde advocaten. Voorwaarde 
is wel dat de verzekering in 
2008 is voortgezet.
 Volgens Bas Jongeling, 
senior communicatiemanager 
bij Movir, betreft het hier 
‘bedragen die ertoe doen’. Het 
betreft immers een langlo-

pende verzekering met een 
niet geringe premie. 

‘Softe’ aanpak 
Verzekeraar Movir is met een 
marktaandeel van boven de 
50 % marktleider in het advo-
catensegment en wil zich in 
de toekomst nog meer gaan 
richten op preventie en re-
integratie. Niet alleen stress 
en hoge werkdruk maar ook 
spanningen en conflicten in 
de samenwerking, bijvoor-
beeld binnen de maatschap, 
kunnen leiden tot arbeids-
ongeschikte advocaten. De 
grootste veroorzaker van 
arbeidsongeschiktheid bij ad-
vocaten is dan ook niet fysiek 
maar psychisch: overspannen-
heid of zelfs een burn-out. 

Aangezien een burn-out niet 
zomaar met medicatie te 
verhelpen is, maken zachte 
heelmeesters in deze gevallen 
geen stinkende wonden. Ook 
Movir is zich hiervan bewust 
en kiest voor een ‘softe’ aan-
pak om arbeidsongeschikt-
heid te voorkomen.
  Een samenwerkingsscan, 
te downloaden van internet 
en in te vullen door de ad-
vocaat, kan de problemen 
die in de samenwerking zijn 
ontstaan zichtbaar maken. De 
in opdracht van Movir door 
counselingorganisatie ICAS 
ontwikkelde plezier-/stress-
balans moet ervoor zorgen 
dat het nodige evenwicht 
tussen werk en privé bewaard 
blijft. Ook deze test kan via 
internet worden ingevuld 
en vervolgens met een ICAS-
counselor worden besproken. 
Binnenkort introduceert Mo-
vir ook de MBTI-scan; deze 

brengt de persoonlijkheid van 
de advocaat in kaart en biedt 
zo meer inzicht in de manier 
waarop met andere mensen 
wordt omgegaan, waardoor 
mogelijke conflicten kunnen 
worden voorkomen. Movir 
denkt bovendien over een 
vervolgtraject van deze scan 
in de vorm van een workshop.
 De aanpak van Movir 
wordt volgens Jongeling nog 
niet door alle kantoren even 
goed ontvangen. ‘Het is bij 
sommigen nog een beetje een 
taboe-onderwerp. In de harde 
advocatenwereld staat dit 
soort onderwerpen niet hoog 
op de agenda. Dat is jammer, 
want het arbeidsethos en de 
motivatie zijn bij deze be-
roepsgroep wel erg hoog.’
 Volgens Movir is de pre-
mierestitutie een signaal dat 
het goed gaat met de beroeps-
groep, en wellicht betaalt dat 
zich weer uit in 2009. 

Advocaten die zijn aangesloten bij verzekeraar Movir 
krijgen binnenkort 9,4% van de over 2007 betaalde  
premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering retour.
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