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Advocaten voor Advocaten (L4L) zet zich al 

jaren in voor advocaten wereldwijd die ver-

volgd of in hun beroeps uitoefening belem-

merd worden. Wegens een grote toename 

van onze activiteiten hebben wij dringend  

behoefte aan versterking in de vorm van

TWEE ENTHOUSIASTE  
ADVOCAAT-BESTUURSLEDEN
Functieprofiel
-  aantoonbare affiniteit met het werk van L4L
-  aantoonbaar bereid en in staat om minimaal enkele 

uren per week prioriteit aan het werk van  L4L te geven
-  een hands-on instelling
-  minimaal vijf jaar advocaat
-  teamwerker

Voor informatie over het werk van L4L zie  
www.advocatenvooradvocaten.nl

De directeur van L4L, Adrie van der Streek, is graag bereid 
toe te lichten wat het bestuurslidmaatschap inhoudt.  
Zij is te bereiken op tel. 06-26 274 390 of via e-mail op 
info@lawyersforlawyers.nl.

Als je denkt dat je geschikt bent als bestuurslid van L4L, 
schrijf dan een brief waarin je dit toelicht aan:  
Advocaten voor Advocaten, Postbus 7113, 1007 JC Amsterdam.
Graag reacties vóór 22 april a.s.

De vooraanstaande advo-
caat en mensenrechten-
activist mr. Ariyaratne 
werd zodanig met de 
dood bedreigd dat hij zijn 
land Sri Lanka moest ont-
vluchten. L4L heeft zijn 
vlucht financieel mogelijk 
gemaakt.

Mr. Ariyaratne is al meer dan 15 
jaar advocaat in Sri Lanka. Hij 
treedt onder meer op voor Right 
to Life, een organisatie die slacht-
offers van marteling helpt, en hij 
is nauw betrokken bij de Asian 
Human Rights Commission 
(AHRC). Een van zijn cliënten, 
Sugath Nishanta Fernando, was 
klager in een omkoopschandaal 
tegen een politie-inspecteur én 
eiser in een martelzaak tegen 
twaalf politieagenten. Dat lever-
de Fernando talloze bedreigin-
gen op: getuigen in deze zaken 
zou hem wel eens de kop kunnen 
kosten. Op 20 september 2008 
is Fernando op klaarlichte dag 
vermoord.
Na de moord op zijn cliënt zijn 
de doodsbedreigingen aan Ariya-
ratnes adres toegenomen. Op 26 
september 2008 ontving hij een 
telefonische doodsbedreiging, 
zoals zo vaak anoniem. Ariya-
ratne heeft dit aan de Bar Associ-
ation van Sri Lanka gemeld. Die 
heeft de bedreiging veroordeeld 
en opgeroepen tot een onder-
zoek. Dat onderzoek moet nog 
steeds plaatsvinden.

Op 27 januari 2009 werd Ariya-
ratne op het politiebureau door 
een met naam en toenaam beken-
de politieambtenaar tot drie keer 
toe met de dood bedreigd. Ari-
yaratne diende een klacht tegen 
hem in. Op 30 januari 2009 stond 
zijn advocatenkantoor in lichter-
laaie. Hijzelf en zijn vrouw (ook 
advocaat) zijn aan de vlammen 
ontkomen, maar talloze dossiers 
zijn verbrand. De politie kwam 
pas na vele telefoontjes ter plekke 
en weigerde vervolgens om een 
grondig onderzoek in te stellen.
Pogingen van de Sri Lankese 
Orde van de Advocaten en men-
senrechtenorganisaties om voor 
Ariyaratne en zijn familie be-
scherming af te dwingen, hebben 
geen effect gehad. Noch wordt er 
een onderzoek naar de bedreigin-
gen ingesteld.
L4L heeft Ariyaratne geholpen 
zijn land te ontvluchten om te 
voorkomen dat hij wordt ver-
moord. Naast financiële steun 
heeft L4L in een schrijfactie de Sri 
Lankese autoriteiten opgeroepen 
bescherming te bieden aan men-
senrechtenadvocaten, zodat zij 
hun beroep ongehinderd kunnen 
uitoefenen. Wij roepen u op het-
zelfde te doen.

• Voor informatie over de situatie in Sri 
Lanka of over de Stichting Advocaten 
voor Advocaten kunt u contact opne-
men met Adrie van de Streek via e-mail 
infoAadvocatenvooradvocaten.nl of 
bezoek de website www.stichtingadvo-
catenvooradvocaten.nl. Daar leest u ook 
hoe u donateur kunt worden. Rekening-
nummers: ABN 489.938.655; Postbank 
433.83.27 (Amsterdam).

Vervolgde 
advocaten 
Stichting Advocaten voor Advocaten

Vlucht uit Sri Lanka
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Deken Bekkers 
wordt eenpitter
Jan Pieter Nepveu

Landelijk deken Willem Bek-
kers verlaat per 1 april Wijn & 
Stael Advocaten. Hij wordt 65 
en daarmee eindigt contractu-
eel zijn aandeelhouderschap. 
Om jonge collega’s ‘niet voor de 
voeten te lopen’ begint hij dan 
liever voor zichzelf. Als deken 
besteedt Bekkers momenteel 
zo’n driehonderd uur per jaar 
aan zijn praktijk. Volgens hem 
zou de Orde de organisatie zo 
moeten inrichten dat een deken 
meer tijd overhoudt voor de 

uitoefening van zijn vak. ‘We 
kiezen niet voor beroepsbe-
stuurders.’ Bekkers voorbeeld 
is Duitsland, waar de president 
van de Anwaltskammer voor 
ten minste vijftig procent als 
advocaat kan praktiseren.
In september is Bekkers twee 
jaar deken. Het is gewoonte dat 
een deken ongeveer twee jaar 
aanblijft, maar geen regel. Over 
zijn eigen termijn hebben de 
Algemene Raad en Bekkers nog 
niet beslist. De Advocatenwet 
legt een leeftijdsgrens bij 70. Zo 
lang wil Bekkers niet blijven. 
Wel zoekt hij een opvolger voor 
ten minste drie jaar. ‘Die tijd 
heeft hij nodig om draagvlak te 
creëren voor vernieuwingen.’

Beeld: Houdbaar/Peter Bos
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