STEUN STICHTING ‘DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT’

Waarom?
Met De Dag van de Bedreigde Advocaat wordt
aandacht gevraagd voor de positie van
advocaten die zich in repressieve regimes
richten op verdediging van cliënten van wie de
mensenrechten in het geding zijn.
De eerste Dag van de Bedreigde Advocaat in
2010 was gericht op Iran. De jaren erna lag de
focus op Turkije, Baskenland, Colombia, de
Filippijnen, Honduras en China.
Hoe?
Op woensdag 24 januari 2018 wordt aandacht
gevraagd voor de situatie van bedreigde
mensenrechtenadvocaten in Egypte.
Op die dag voeren advocaten in zo veel
mogelijk steden in en buiten Europa acties. Van
Ankara tot Brussel en van Londen tot Parijs.
Er wordt één petitie met dezelfde inhoud
opgesteld die op die dag aan zoveel mogelijk
ambassadeurs, consuls of andere Egyptische
autoriteiten wordt aangeboden. Daarin wordt
aandacht gevraagd voor de problematische
situatie van de bedreigde advocaten in het land.
Als het mogelijk is, wordt met deze Egyptische
vertegenwoordigers ook een gesprek gevoerd.
Verder worden die dag forumdiscussies
georganiseerd waarvoor ook collega-advocaten
(zo mogelijk uit Egypte) worden uitgenodigd.

Meer informatie?
Bezoek de website
www.dagvandebedreigdeadvocaat.nl voor
 meer informatie
 actiematerialen
 een korte film over de Dag in 2017 en een
korte film waarin Hans Gaasbeek uitlegt
waar de stichting voor staat en welke
acties die ondernomen heeft.
Uw steun
Steun ook de strijd voor advocaten die worden
lastig gevallen, monddood gemaakt, onder
druk gezet, bedreigd, vervolgd, gemarteld en
soms zelfs verdwijnen of worden vermoord,
alleen omdat zij hun beroepsverplichtingen
serieus nemen en in de praktijk willen brengen.
U kunt dit doen door ook naar Den Haag te
komen op 24 januari 2017 en/of door donateur
te worden van de Stichting.
Uw steun, materieel of financieel, voor onze
collega's in de wereld is hard nodig!
De ANBI-status is aangevraagd.
Word donateur: stort € 75,- op
rekeningnummer NL84ABNA0450383628
t.n.v. Stichting De Dag van de Bedreigde
Advocaat.

Wees solidair en laat uw stem horen. Kom op woensdag 24 januari a.s. om 14.00 uur naar Den Haag.

Ja, ik steun stichting DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT
Ja, ik word, c.q. mijn kantoor wordt, donateur van de Stichting De Dag van de Bedreigde Advocaat voor
een bedrag van € .............. (minimaal € 75,-) per jaar.
Naam kantoor
Naam
Adres
Postcode en plaats

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

E-mailadres
Telefoon

..............................................................................................
..............................................................................................



Ik geef een machtiging voor automatische incasso aan
Stichting De Dag van de Bedreigde Advocaat.

Ik ga ermee akkoord dat dit bedrag jaarlijks in de maand januari wordt afgeschreven van de bankrekening
met het IBAN
..............................................................................................
ten name van
..............................................................................................
Het is mij bekend dat ik een verzoek tot terugboeking van de afschrijving tot mijn bank kan richten
binnen acht weken na deze afschrijving.

..............................................................................................
(Handtekening)

IBAN Stichting De Dag van de Bedreigde Advocaat: NL84 ABNA 0450 3836 28.
Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.
U kunt het dan scannen en per e-mail sturen aan hgaasbeek@gaasbeekengaasbeek.nl.
Of per fax sturen aan (023) 532 45 22.
Of per post sturen naar het kantoor van de stichting Nieuwe Gracht 5a, 20 11 NB Haarlem.

