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Ontwerpwet bedreigt
mensenrechten in Tunesië
In Tunesië is de ontwikkeling van een wet ‘ter ondersteuning van de internationale inspanningen ter
bestrijding van terrorisme en het witwassen van geld’ in een vergevorderd sta-
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Amnesty International roept de Tunesische autoriteiten op de ontwerpwet te
herzien en die in overeenstemming te brengen met standaarden van internationaal recht en de mensenrechten. De verantwoordelijken in de Europese
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Unie worden opgeroepen druk uit te oefenen op Tunesië om zich te houden
aan zijn internationale verplichtingen om mensenrechten te garanderen en te
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Bij besluit van 1 september 2003 van de Algemene Raad is de pro rata-rege-
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november dient nog 1 punt behaald te worden en in de periode van 1-31
december behoeven geen punten meer behaald te worden. De aangepaste
regeling is te vinden op www.advocatenorde.nl
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