Actualiteiten

agenda
* dorhout
mees-prijs
Beginnende auteurs met
een recent geschrift op het
gebied van het verzekerings
recht – waarbij met name
wordt gedacht aan, eventu
eel nader bewerkte, scripties
van rechtenstudenten of
sedert kort afgestudeerde ju
risten – kunnen meedingen
naar de ‘Professor mr. T.J.
Dorhout Mees-prijs’.

De voorwaarden voor deel
neming zijn verkrijgbaar bij
de heer mr. W.A.M. Rupert,
Postbus 1488, 3000 BL Rot
terdam, tel. 010-44 44 555.
Het werkstuk moet vóór
1 mei 2007 worden inge
zonden. De mede door het
Verbond van Verzekeraars in
Nederland ter beschikking
gestelde prijs bedraagt 1.500
euro.

Vervolgde
advocaten
Stichting Advocaten
voor Advocaten

Gedetineerde
Syrische mensen
rechtenadvocaat
gemarteld

D

e Syrische advocaat en mensen
rechtenactivist Anwar al-Bunni
zit al negen maanden vast in de Adra
gevangenis nabij Damascus. Recen
telijk werd hij door zijn gevangenis
bewaarders gefolterd. Al-Bunni werd
samen met andere mensenrechtenac
tivisten op 17 mei 2006 gearresteerd
nadat hij een petitie had ondertekend
waarin Syrië en Libanon werden op
geroepen hun relaties te verbeteren.
Al-Bunni wordt thans beschuldigd van
het verspreiden van valse informatie
die het moreel van de natie zou kun
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* endstrauitspraken
Op woensdag 28 maart 2007
organiseert het Centrum
voor Intellectueel Eigen
domsrecht (Cier) een lezing
met het onderwerp: ‘Hoe
nu verder met de Endstrauitspraken?’ Spreker is prof.
mr. Willem Grosheide van
het Molengraaff Instituut
voor Privaat, Universiteit
Utrecht.

nen schaden, het belasteren en beledi
gen van staatsorganen en het zonder
staatstoestemming deelnemen aan een
internationale groepering. Volgens
Syrische en internationale mensen
rechtenorganisaties houden de eerste
twee aanklachten verband met Anwar
al-Bunni’s openlijke veroordeling van
de martelpraktijken door veiligheids
troepen en zijn roep om democratie en
hervorming in Syrië. De laatste aan
klacht zou samenhangen met de op
richting van een door de EU gefinan
cierd centrum voor mensenrechten
trainingen dat door Anwar al-Bunni
werd geleid. Het centrum is in maart
2006 door de autoriteiten gesloten nog
voordat het met zijn activiteiten was
begonnen. Al-Bunni is een van de op
richters van de Syrische Human Rights
Association en van de centra voor de
verdediging van journalisten en poli
tieke gevangen. Als advocaat legt hij
zich toe op de verdediging van mensen
die worden vervolgd voor het op nietgewelddadige wijze uiten van hun
mening, onder wie intellectuelen en
mensenrechtenactivisten die werden
opgepakt bij het neerslaan van de ‘Da
masceense lente’ in 2001. De Syrische
autoriteiten proberen Anwar al-Bunni
al jarenlang het werken onmogelijk
te maken. Al-Bunni en zijn familie
worden stelselmatig bedreigd en per

De lezing is voor belangstel
lenden vrij toegankelijk.
Na afloop is er een borrel.
Plaats: Molengraaff In
stituut voor Privaatrecht,
Drift 9, aanvang 16.00 uur.
Aanmelding kan geschieden
bij mw. J.P. Borlée, telefoon
030-253 7723 of via e-mail
j.borleeAlaw.uu.nl.

manent in de gaten gehouden door
de veiligheidstroepen. Ook hebben de
autoriteiten lastercampagnes tegen
Anwar al-Bunni gevoerd om potenti
ële cliënten ervan te weerhouden zijn
diensten in te roepen. In plaats van
Anwar al-Bunni te beschermen, heeft
de door de Baath partij gecontroleerde
Syrische Orde van Advocaten actief aan
de lastercampagnes deelgenomen door
disciplinaire maatregelen tegen hem
te nemen waaronder het herhaaldelijk
schorsen van zijn bevoegdheid tot
uitoefening van zijn praktijk.
Advocaten voor Advocaten heeft in
middels jegens de autoriteiten haar
bezorgdheid over de zaak- Anwar alBunni uitgedrukt. Wij vragen u het
zelfde te doen.

• Voor meer informatie over hoe u voor Anwar

al-Bunni in actie kunt komen zie http://action.
humanrightsfirst.org/campaign/Bunni/
ie5n7kwro5mwi3m? Voor algemene informatie
over de Stichting Advocaten voor Advocaten
kunt u contact opnemen met Judith Lichtenberg
via infoAadvocatenvooradvocaten.nl of bezoek
onze website www.advocatenvooradvocaten.nl.
Daar leest u ook hoe u donateur kunt worden.
Rekeningnummers: ABN 489.938.655; Post
bank 433.83.27 (Amsterdam).

