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Actualiteiten

“De bekende advocate en voorzitter 
van de Pakistaanse Mensenrech-
tencommissie, Asma Jahangir, was 
onlangs in Nederland. Advocaten 
voor Advocaten (L4L) sprak met 
haar over de huidige situatie in 
Pakistan. Nadat de noodtoestand 
was uitgeroepen op 3 november 
2007 werd Jahangir voor 90 dagen 
onder huisarrest geplaatst. Na 
twee weken werd dat huisarrest 
weer opgeheven. Ternauwernood 
ontsnapte zij begin dit jaar aan een 
aanslag. 
 Volgens Jahangir zitten er op 
dit moment geen advocaten meer 
vast. De aanklachten tegen haar 

en tegen alle andere advocaten 
die na het uitroepen van de nood-
toestand waren gearresteerd, zijn 
nog niet ingetrokken. Jahangir 
verwacht echter geen verdere ver-
volging. 
 De rechters die eerder waren 
ontslagen hebben nog steeds niet 
hun oude bevoegdheden terugge-
kregen. De advocaten voeren hier-
voor al maanden actie door elke 
donderdag de rechtbank te boy-
cotten. Maar deze thursday-strike 
wordt niet meer door alle advoca-
ten gesteund. Jahangir heeft zelf 
ook begin mei deze boycot door-
broken, omdat zij op dat moment 

voorrang gaf aan het belang van 
een zitting voor haar cliënt.
 Jahangir bedankt voor de 
schrijfacties voor de individu-
ele advocaten in november 2007. 
Ze vraagt L4L nu om brieven te 
schrijven aan de voorzitters van 
alle Pakistaanse Bar Associations 
waarin wij hen vragen ons hun 
standpunten te geven op het ge-
bied van onafhankelijkheid van 
rechters en advocaten, methode 
van het kiezen van rechters en het 
aannemingsbeleid van zaken door 
de Supreme Court.
 L4L heeft deze brieven inmid-
dels geschreven aan tien Pakis-
taanse Bar Associations.

• Samen met een aantal andere Nederlandse 
(mensenrechten)organisaties waaronder 
Pax et Justitia, ICCO en Amnesty Inter-
national vormt Stichting Advocaten voor 
Advocaten (L4L) onder meer een zogeheten 
Pakistan Platform, dat nationaal en inter-
nationaal aandacht vraagt voor de positie 
van Pakistaanse advocaten en andere 
mensenrechtenactivisten. Meer informa-
tie: www.advocatenvooradvocaten.nl. Daar 
leest u ook hoe u donateur kunt worden. 
Rekeningnummers: ABN 489.938.655; 
Postbank 433.83.27 (Amsterdam).

Vervolgde 
advocaten 
Stichting Advocaten voor Advocaten

De afgezette  
Pakistaanse rechters

Mijn vader had me weinig 
verteld over mijn groot-
vader. Volgens mijn rede-
nering kon je alleen in de 
gevangenis zitten als je 
een misdaad had begaan. 
Ik dacht dat mijn opa een 
crimineel was. Toen ik ou-
der werd begreep ik zijn 
politieke agenda.
Chief Mandla Mandela over 
zijn eerste ontmoeting als 
negenjarig jongetje met opa 
Nelson in de Pollsmoorge-
vangenis.

Zonder mezelf op de borst 
te willen kloppen: ik heb 
wel de moeilijkste knoop 
doorgehakt die de afgelo-
pen vijfentwintig jaar in 
de Nederlandse politiek 
doorgehakt moest worden, 
namelijk Rita Verdonk 
uit de VVD zetten. Na die 
beslissing merkte ik dat er 
rust over me kwam.
Mark Rutte, Vrij Nederland, 
12 juli

Het toont aan hoe groot de 
noodzaak is dat officieren 
en advocaten-generaal 
onder toezicht gaan komen 
van een onafhankelijke 
instantie die disciplinair 
straft als zij de fout in gaan.
Geert-Jan Knoops, de Telegraaf, 
17 juli
 
Wij zijn dan ook van me-
ning dat door de gewraakte 
en bijgevoegde publicatie 
niet alleen ons persoonlijk 
belang in het geding is, 
maar zijn tevens van me-
ning dat een collectief be-
lang is geschaad. Het is nu 
aan de Raad te beoordelen 
of de klacht ontvankelijk is.
Dominique Weesie, van Geen 
Stijl, naar aanleiding van een 
artikel in de Volkskrant met de 
kop ‘GeenStijlgeneratie be-
dreigt erop los’; klacht aan de 
Raad voor de Journalistiek, 
21 juli 

vragen over neder
lands register ge 
rechtelijk deskundigen
Het landelijk deskundigenregister 
moet de kwaliteit bevorderen van 
de inbreng van deskundigen in de 
rechtspleging, mede nu de raadsman 
in strafzaken kan verzoeken om een 
tegenonderzoek. Het register en het 
bijbehorende wetsvoorstel zullen 
waarschijnlijk per 2009 in werking 
treden. Over allerlei vragen rond dit 
register spreekt Michel Smithuis 
(Projectleider Nederlands Register 
Gerechtelijk Deskundigen, ministe-
rie van Justitie) op 23 september, 
19.00-21.00 uur, tijdens een studie-
avond die de Stichting Deskundigen 
en Rechtspleging organiseert in 
Leiden. Zie voor de relevante docu-
menten: http://www.justitie.nl/on-
derwerpen/recht_en_rechtsbijstand/
deskundigenregister/index.aspx.
Opgave: infoAsdrnet.nl 3.

congres europees  
familierecht
Grensoverschrijdende relatie- of 
voogdijperikelen bezorgen familie-
rechtadvocaten de laatste jaren veel 
hoofdbrekens. Europese wetgeving 
op dat gebied wordt steeds ingewik-
kelder. Op 11 en 12 december 
organiseert het Council of Bars and 
Law Societies of Europe (CCBE) 
samen met de Academy of Euro-
pean Law in Brussel een congres 
over de Europese familierecht-
praktijk. Informatie en aanmel-
ding: http://www.ccbe.eu/index.
php?id=272&L=0

diversiteits congres
Op 31 oktober organiseert Dia-
logue bv in Slot Zeist het congres 
‘Op naar de Top’, over diversiteit en 
carrière in advocatuur en notariaat. 
Er zijn voor de advocatuur 5 PO-
punten aan verbonden. 

Divers samengestelde teams, mits 
goed geleid, presteren beter dan 
homogene groepen, maar in advo-
catuur en notariaat loopt het beleid 
voor diversiteit fors achter. Op dit 
congres alles over de betekenis voor 
de juridische wereld van het Char-
ter ‘Talent naar de Top’, dat op 28 
mei 2008 is ondertekend door meer 
dan veertig toonaangevende orga-
nisaties. Tevens zullen de resultaten 
van een Diversiteitsenquête, gehou-
den onder de ondertekenaars van 
de Intentieverklaring van de Orde, 
worden gepresenteerd. Ook belich-
ten sprekers het onderwerp diver-
siteit en geven ze tips. Informatie: 
Alexandra de Josselin de Jong, 035-
541 18 44, adejosselinAdialoguecc.
nl, www.dialoguecc.nl.
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