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I

WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT?

* Inleiding
Sedert 1990 zetten de advocaten Symone Gaasbeek-Wielinga en
Hans Gaasbeek zich in voor bedreigde advocaten. In dat jaar
maakten zij deel uit van een internationale onderzoeksmissie in
de Filippijnen met een aantal andere advocaten. Op dat moment
werden in dat land collega-advocaten regelmatig met de dood
bedreigd of op andere wijze geïntimideerd of vervolgd, omdat
zij hun cliënten bijstonden in politiek ingewikkeld liggende
zaken. Soms leidde dit er zelfs toe dat zij op een onofficiële
hitlist kwamen te staan en voor slechts een klein bedrag door
derden werden vermoord.
Nadien hebben de beide genoemde advocaten de Commissie Défense
de la Défense (Verdediging van de Verdediging) opgericht binnen
de AED (Europese Democratische Advocaten). Deze commissie is
nog altijd actief. Hans Gaasbeek is tot 2012 van deze commissie
voorzitter geweest. Er zijn heel veel werkzaamheden uitgevoerd
ter ondersteuning van bedreigde advocaten. Gaandeweg groeide
het idee dat de problematiek van bedreigde advocaten dermate
ernstig en structureel te noemen valt dat een reactie daarop in
de vorm van het organiseren van een Dag van de Bedreigde
Advocaat, een passend antwoord is.
De Dag van de Bedreigde Advocaat is gestart in 2010. De dag is
bepaald op 24 januari, zijnde de dag van het ‘Atocha-bloedbad’
waarbij een groot aantal advocaten en hun medewerkers vermoord
werden in hun kantoor bij het station Atocha in Madrid. Met de
keuze voor deze datum wordt deze liquidatie ook jaarlijks in
herinnering gebracht.
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* Doel
Het doel van de Stichting is het bevorderen van een
ongehinderde beroepsuitoefening door advocaten , waar ook ter
wereld, die zich in repressieve regimes richten op de
verdediging of bijstand van cliënten wier mensenrechten in het
geding zijn.
* De werkwijze
Mr Hans Gaasbeek is de oprichter en directeur van de Stichting.
Hij bepaalt na overleg met de AED en ELDH ( European
Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights)op
welk land in het betreffende jaar de aandacht wordt gericht.
De acties op de Dag van de Bedreigde Advocaat vinden plaats in
zo veel mogelijk steden binnen en buiten Europa .
In alle deelnemende steden/landen wordt op die dag een petitie
met steeds dezelfde inhoud aangeboden aan ambassadeurs, of
andere relevante autoriteiten ,om aandacht te vragen voor de
problematische situatie van de bedreigde advocaten in het land
waarop dat jaar de focus gericht is. Beoogd wordt om met de
betreffende autoriteiten tot een discussie te komen over de
problemen in de beroepsuitoefening van de advocaten in dat
land.
De petitie wordt opgesteld door de directeur van de Stichting,
in samenwerking met AED en ELDH.
Advocaten in toga houden zich op alle locaties op, voorzien van
protestborden waarop foto's van de bedreigde collega's zijn
afgedrukt en relevante protestteksten.
Er wordt waar mogelijk samengewerkt met collega's uit het
betreffende land. Bevorderd wordt dat bijeenkomsten en
forumdiscussies worden georganiseerd, waarbij naast diverse
deskundigen ook collega's uit het land waar de focus op gericht
is betrokken worden uitgenodigd.
Tot nu toe is die focus gericht geweest op de moeilijke positie
van advocaten in Iran (2010), Turkije (2012), Baskenland
(2013), Colombia (2014) , de Filippijnen (2015)en Honduras
(2016).
Na het plaatsvinden van de Dag vindt monitoring en evaluatie
van het verloop daarvan plaats,hetgeen resulteert in een
verslag van de directeur. Alle steden waar manifestaties hebben
plaatsgevonden rapporteren terug aan de Stichting, zodat de
resultaten gebundeld kunnen worden.
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Daarnaast wordt periodiek door de directeur dan wel op diens
verzoek door een van de deelnemende organisaties aandacht
besteed aan de actuele situatie van advocaten in de landen waar
de Dag eerder op is gericht geweest.
* Internationaal
Vanaf het begin is de Dag internationaal van karakter geweest
onder andere door intensieve samenwerking met de AED en ELDH ,
beide Europese organisaties met leden uit veel verschillende
landen. Ook de IDHAE, een Europese federatie van
mensenrechteninstituten en balieorganisaties, ondersteunt de
Dag van de Bedreigde Advocaat actief.
De Stichting streeft er naar het aantal deelnemende landen uit
te breiden , zodat advocaten uit zoveel mogelijk continenten
meedoen aan de Dag van de Bedreigde Advocaat.
Er zijn daarom ook contacten met mondiaal opererende
advocatenorganisaties, zoals Advocaten Zonder Grenzen en UIA /
(Union Internationale des Avocats).
Door de laagdrempelige wijze van samenwerken met andere
organisaties is een internationaal netwerk ontstaan, waarbij de
internationale samenwerking bijzonder goed verloopt. De Dag van
de Bedreigde Advocaat is een begrip geworden in de
advocatenwereld. De afgelopen jaren zijn in meer en meer
(Europese en andere )steden advocaten opgestaan om op de
betreffende dag hun steun te geven aan de gevoerde acties,
waaronder het aanbieden van de petitie en het vragen van
persaandacht voor de problematiek.
De verwachting en doelstelling voor de komende jaren is dat
deze deelname zich zal uitbreiden tot meer landen en meer
advocaten.
De internationale samenwerking komt voorts tot uitdrukking bij
het leggen van contacten met advocaten in het betreffende land
en het opstellen van de aan de Dag voorafgaande rapportage over
de situatie van de bedreigde advocaten in het betreffende land.
De tekst van de aan te bieden petitie wordt door de directeur
in overleg met AED en ELDH opgesteld , evenals persberichten
voor en na de Dag.
Er worden fotoportretten gezocht en er wordt nadere informatie
ingezameld over vermoorde, bedreigde en vervolgde advocaten.
* Behaalde resultaten
De resultaten van dit soort activiteiten zijn moeilijk
meetbaar.
De schrijvende pers en de plaatselijke -soms ook landelijkeradio en TV besteden aandacht aan het evenement.
De ervaring bij organisaties als Amnesty International leert
dat dit soort publieke aandacht door veel autoriteiten als

3

onwenselijk wordt beschouwd en dat zulke aandacht een positief
effect heeft.
Vast staat dat de advocaten in de betreffende landen zich zeer
gesteund voelen door de Dag.
Daarnaast is een aantal advocaten die gedetineerd waren in
landen waarop de focus gericht is geweest op de Dag van de
Bedreigde Advocaat ,na die dag vrijgelaten.
* Nationale samenwerking
De nationale samenwerking loopt goed. De directeur van de
Stichting organiseert een demonstratie in toga, een aanbieding
van de petitie aan de ambassade en een forumdiscussie die tot
nu toe altijd goed bezocht zijn. Een aantal advocaten verleent
trouw steun door niet alleen op de demonstratie te verschijnen,
maar ook veel steun te bieden bij de organisatorische
werkzaamheden.
Er wordt jaarlijks door de Stichting samenwerking gezocht met
Advocaten voor Advocaten. Deze stichting, ook wel Lawyers for
Lawyers (L4L) genoemd, biedt ook regelmatig sprekers aan voor
de forumdiscussie en stuurt afgevaardigden naar de
demonstratie. Ook voorziet zij de coördinator van relevante
informatie als het landen betreft waar deze stichting projecten
heeft lopen.
Voor het eerst in 2016 heeft L4L in samenwwerking met de
Stichting de forumdiscussie georganiseerd.
II

WAAROM EEN STICHTING?

De Stichting is opgericht op 10 november 2014.
Een centrale coördinatie is noodzakelijk om de organisatie aan
te sturen. Hierdoor slaagt de Stichting er in om in een groot
aantal steden op vergelijkbare wijze eenzelfde statement te
maken in de richting van vertegenwoordigers van een bepaalde
regering.
Een stichting bevordert ook de statuur van het project en de
continuïteit. Een stichting heeft ook als voordeel dat naast de
organisatie van de jaarlijkse Dag van de Bedreigde Advocaat ook
retrospectie en evaluatie plaatsvindt van het project, op basis
van vragen en aanbevelingen van het bestuur, dan wel het Comité
van Aanbeveling. Het is ook mogelijk om de werkzaamheden nog
uit te breiden.
De Stichting heeft een Nederlands en Engels talige website ,
dayoftheendangeredlawyer.eu Deze website geeft ook
internationaal herkenning en erkenning. Ook verhoogt het de
uitstraling en de betrouwbaarheid van het project.
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* Organisatiestructuur
De feitelijke werkzaamheden worden verricht door de directeur
die zich tracht te laten bijstaan door een stagiaire c.q.
onbezoldigd assistent. Het stichtingsbestuur bestaat uit
- mr. A.Chr.Blom, voormalig rechter te Haarlem , voorzitter
- mr. S.M. Gaasbeek-Wielinga, advocaat te Haarlem, secretaris
- drs H.L.H.M. Custers , voormalig financieel directeur van het
Leids Universitair Medisch Centrum,
- Mr F. Ureel, advocaat te Charleroi (Belgie), voormalig
voorzitter van de AED .
* Comite van aanbeveling :
- Prof Dr L.F.M.Besselink, Hoogleraar Constitutioneel Recht
Universiteit van Amsterdam
Lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij van
Wetenschappen (Royal Netherlands Society of Sciences
and Humanities), Humanities Section.
- Mr J.H.Brouwer, advocaat te Apeldoorn (Ned)
voormalig landelijk deken van de Orde van Advocaten,
Voorzitter Stichting Advocaten zonder grenzen;
Honorary president van International Criminal Bar;
- Prof Bill Bowring,advocaat te Londen, hoogleraar aan de
School of Law
Birkbeck College, University of London
Director of the LLM/MA in Human Rights
- Mr Wolfgang Kaleck ,voormalig advocaat,
Secretaris en mede-oprichter van het European Center for
Constitutional and Human Rights (ECCHR)
* Beloningsbeleid bestuur en directeur
Bestuur en directeur ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Gezocht wordt naar mogelijkheden om de gemaakte
kosten te vergoeden. Hiervoor zal een fondswervingsbeleid
worden opgezet.
III Groei
Hoofddoel van de Stichting is om de Dag van de Bedreigde
Advocaat jaarlijks te laten plaatsvinden in zo veel mogelijk
steden binnen en buiten Europa. Het is de bedoeling om het
aantal deelnemende organisaties te laten toenemen. Het is
tevens de bedoeling om in zo veel mogelijk nieuw te werven
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steden de Dag van de Bedreigde Advocaat te laten plaatsvinden.
Daarnaast is het van groot belang om de betrokkenheid van jonge
advocaten, zowel in Nederland als daarbuiten, te bevorderen.
Het streven is voorts om de bekendheid van het project te
bevorderen bij advocatenorganisaties en balieorganisaties in
binnen- en buitenland. Gedacht wordt aan het structureel houden
van lezingen voor een groot (advocaten)publiek.
* Aandacht door het jaar heen
De Stichting wil bevorderen dat het hele jaar door
internationale kennisuitwisseling plaatsvindt met betrekking
tot de situatie van mensenrechtenadvocaten en het vervolgen van
advocaten vanwege hun professie.
IV

ACTIEPLAN 2015-2017

Fondswervingsbeleid opzetten
Uitbreiding actieve vrijwilligers tot kern van 6 personen
Uitbreiding internationale contacten met organisaties van
advocaten in Azië, Zuid Amerika en VS
Mogelijkheid van (on line?)handtekeningenacties onderzoeken
Betrokkenheid en deelname van (jongere) advocaten in Nederland
aan de Dag bevorderen
Internationaal en nationaal bekendheid van de Dag vergroten
Internationale kennisuitwisseling bevorderen
V
PUBLICITEIT EN PR
Er wordt waar mogelijk contact gelegd / onderhouden met de
schrijvende pers en de andere media. Daarnaast wordt
gebruikgemaakt van alle lokale advocatenbulletins, et cetera.
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