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Lawyers for Lawyers

Geuzenpenning voor 
Tunesische advocate 
Onder het oude regime voerde Radhia Nasraoui het verzet aan tegen de stelselmatige 

folterpraktijken door de Tunesische politie, geheime dienst en het leger. Maar terwijl 

dictator Ben-Ali moest wijken gaat het martelen gewoon door.

Tekst: Tatiana Scheltema

Radhia Nasraoui krijgt de prijs voor 
haar jarenlange gevecht tegen het 

stelselmatige folteren van tegenstanders 
van het regime. Velen van hen stond ze 
juridisch bij, ongeacht hun politieke 
voorkeur. Vlak na de omwenteling in 
Tunesië in 2011 leek het erop dat met 
het vertrek van het regime ook de mar-
telpraktijken waren uitgebannen. Dat 
bleek een illusie. ‘We moeten vaststel-
len dat er na de omwenteling weinig is 
veranderd,’ verzucht Nasraoui aan de 
telefoon vanuit Tunis. ‘Deelnemers aan 
demonstraties of politieke bijeenkom-
sten die de laatste weken zijn opgepakt 
worden óók gemarteld. Foltering wordt 
nog altijd gebruikt als opsporingsme-
thode, als wraakmethode, of simpelweg 
om mensen angst aan te jagen. De enige 
verbetering is dat slachtoffers zich nu tot 
de politiek kunnen wenden.’ 
 Maar de nieuwe regering heeft ande-
re prioriteiten. Half februari leidde 

de moord op de linkse oppositieleider 
Chokri Belaïd tot een nieuwe politie-
ke crisis die leidde tot het vertrek van 
de gematigde premier Jabali. Daarbij 
is het uitbannen van de folterpraktijk 
een kwestie van een lange adem, zegt 
Nasraoui. ‘Het zit al decennialang diep 
ingebakken in het systeem. Verandering 
is moeilijk voor degenen die het doen. 
Daar hebben ze hulp bij nodig: ze moe-
ten leren hoe ze onderzoek kunnen doen 
zonder iemand te martelen, ze moeten 
leren om mensenrechten te respecteren. 
De organisatie moet van de grond af 
opnieuw worden opgebouwd.’  

Toegetakeld
Vanwege haar werk werd Nasraoui zelf 
herhaaldelijk ernstig toegetakeld door 
de politie. Degenen die betrokken waren 
bij het folteren moeten worden gestraft, 
vindt zij. ‘Dat geldt voor de politie, het 
leger en de geheime diensten, maar ook 
voor de rechterlijke macht. Die heeft deze 
praktijken al die jaren gelegitimeerd.’

De Geuzenpenning wordt jaarlijks toege-
kend aan mensen die zich inzetten voor 
de mensenrechten en die zich verzetten 
tegen dicatuur, discriminatie en rascis-
me. Deze prestigueuze prijs werd eerder 
uitgereikt aan o.a Vàclav Havel, Human 
Rights Watch en de Pakistaanse advocate 
Asma Jahangir. 

Op 13 maart ontvangt Radhia Nasraoui de 
penning in Vlaardingen uit handen van 
vice-premier Lodewijk Asscher. Een dag 
later is zij eregast bij het debat ‘Transiti-
onal Justice in Tunesië en het proces van 
waarheidsvinding en gerechtigheid’ in het 
Verzetsmuseum te Amsterdam, 
www.verzetsmuseum.org.
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Wij zoeken ter uitbreiding:

1 of 2 ondernemende, 
enthousiaste advocaten op basis 
van (lage) kostendeling. 

Uitstekend geoutilleerde kantoor
ruimte, secretariaat en waarneming 
aanwezig. Het kantoor is gevestigd  
in Rotterdam centrum en behandelt 
met name straf en familiezaken.

Nadere informatie: 
Marc Bannenberg 01028 00 265
of mail naar: tijding@hotmail.com

(advertenties)

zoekt in verband met het vertrek van een van onze advocaten 
op korte termijn een

ADVOCAAT (M/V)

die op basis van kostendeling de praktijk wil uitoefenen op ons kantoor. 
Wij voeren een algemene praktijk, deels op toevoegingsbasis. 

Onze voorkeur gaat uit naar een advocaat met een voltooide stage-opleiding.

Schriftelijke reacties binnen 14 dagen na verschijning van dit blad richten 
aan B.G. Meijer, Zeeburgerdijk 50, 1094 AE Amsterdam,  

tel. 020-6935544. E-mailadres:  info@vandoorncs.nl.
U kunt ook onze website raadplegen: www.vandoorncs.nl

93159_v Doorn.indd   1 2/19/2013   11:56:00 AM

Advocaat Radhia Nasraoui

Foto: m
et d

an
k aan

 L4L

 advocatenblad  maart 2013 |  11


