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Jiang Tianyong is één van de 
achtien Chinese advocaten, 
die in april 2008 hadden 
aangeboden Tibetaanse 
monniken te verdedigen. 
Deze advocaten zijn door 
het lokale Bureau of Justice 
mondeling – nooit schrif-
telijk – gewaarschuwd hier 
niet bij betrokken te raken 
omdat anders de verlenging 
van hun advocatenlicentie 
in gevaar zou komen.
 Jiang vertelde tijdens het 
Jaarcongres, als gastspreker 
bij de workshop van L4L, dat 
deze verlenging elk jaar door 
het kantoor moet worden 
aangevraagd. De weigering 

van de licentie treft niet al-
leen deze achttien advocaten 
maar ook al hun kantoorge-
noten.
 Eind juli 2008 is de licen-
tie van Jiang Tianyong en 
zijn kantoorgenoten alsnog 
verlengd.

In 2006 werd de verlenging 
van de licentie van Jiang ook 
eerst geweigerd. Hij moest 
toen een verklaring afgeven 
dat hij zich voortaan niet 
meer zou bezighouden met 
politiek gevoelige zaken. 
Wat politiek gevoelige zaken 
zijn voor advocaten wordt 
bepaald door het lokale 
Bureau of Justice dat wordt 
aangestuurd door de Com-
munistische partij.
 In Peking is er volgens 
Jiang nog wel wat speel-
ruimte voor advocaten, 
maar de advocaten buiten 
Peking zijn een speelbal van 
de overheid. Er bestaat geen 
onafhankelijke Orde van Ad-
vocaten; de Orde wordt door 
de overheid gereguleerd. In 
oktober worden verkiezin-
gen gehouden voor de Orde 
van Advocaten in Peking en 
Jiang heeft een petitie on-
dertekend dat deze verkie-
zingen transparant moeten 
zijn.
Wat zou Jiang zou willen 
veranderen aan het Chinese 
rechtssysteem? Advoca-

ten zouden onmiddellijk 
toegang tot hun cliënten 
moeten hebben, nu is dat 
volgens Jiang pas na dertig 
dagen. De bekentenissen 
zijn dan al opgenomen en 
alles ligt al vast. De advo-
caat kan dan alleen nog om 
strafvermindering vragen. 
Bovendien zou de recht-
bank respect moeten tonen 
voor advocaten, en hen 
niet moeten intimideren. 
Het niet-verlengen van de 
advocatenlicentie, om te 
voorkomen dat advocaten 
politiek gevoelige zaken 
doen, zou moeten worden 
tegengegaan. En meer in het 
algemeen: er zou onafhan-
kelijke rechtspraak moeten 
komen.

•	Voor informatie 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. stichtingad-
vocatenvooradvocaten.nl. Daar 
leest u ook hoe u donateur kunt 
worden. Rekeningnummers: ABN 
489.938.655; Postbank 433.83.27 
(Amsterdam).
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Oproep
Europese strafzaken gezocht
Buro Jansen & Jansen (www.burojanssen.nl), dat onder-
zoek doet naar Europese politie- en justitiesamenwer-
king, zoekt zaken waarin uitlevering op basis van het 
Europese arrestatiebevel speelt. Ook zaken waarbij de 
inzet van buitenlandse informanten of infiltranten kan 
hebben geleid tot een verdenking, zijn welkom, evenals 
zaken met Europese samenwerking als belangrijke com-
ponent. Het onderzoek zal uitmonden in een website, 
een publiekskrant en een andere publicatie. 
U kunt contact opnemen met Buro Jansen & Janssen, 
infoAburojansen.nl, 020-612 32 02, 06-343 395 33, www.
burojansen.nl.
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