Advocaten voor advocaten

Haitham al-Maleh spreekt met aanklager ICC
en Minister Rosenthal
Het verzet tegen het Syrische
regime is groot, net als de prijs
die daarvoor betaald wordt. Eén
van de belangrijkste oppositieleden in Syrië is de 80-jarige
advocaat Haitham al-Maleh.
Afgelopen maand was hij in Nederland om aandacht te vragen
voor de situatie in Syrië.
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De laatste maanden is gebleken dat het
verzet tegen het regime in Syrië breed wordt
gedragen, maar het bestond al vele jaren, zij
het meer op de achtergrond. Advocaten hebben daarbij altijd vooraan gestaan. Anwar
al-Bunni, Haitham al-Maleh en Muhanad
al-Hassani zijn de bekendste advocaten
die vanwege kritische uitlatingen of hun
inspanningen voor oppositieleden zijn
veroordeeld vanwege ‘staatsondermijnende
activiteiten’. Dit voorjaar werden Al-Maleh
en Al-Hassani vrijgelaten op basis van een
amnestieregeling voor ‘politieke gevangenen’, een gebaar van de autoriteiten wat
vooral lijkt te onderstrepen dat de advocaten
onterecht vastzaten, omdat ze blijkbaar als
politiek gevangene werden gezien.
Nadat Haitham al-Maleh op 8 maart werd
vrijgelaten, werd eind juli ook het reisverbod
dat hem verhinderde Syrië uit te reizen opgeheven. Op 4 augustus 2011 heeft Al-Maleh
in Den Haag het Internationale Strafhof
(International Criminal Court, ICC) bezocht
om te spreken met een vertegenwoordiger
van aanklager Luis Moreno Ocampo. Op
verzoek van Al-Maleh had Lawyers for
Lawyers de ontmoeting geregeld. Het perspectief van vervolging van het Syrische
regime door de aanklager van het Strafhof
is echter slecht, als de VN Veiligheidsraad

14

Advocaat Al Maleh op bezoek bij minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken (foto Aad Meijer, BZ).

Al Maleh in Den Haag.

de zaak niet naar het Strafhof verwijst. Een
week later, op 11 augustus, werd Al-Maleh
ontvangen door minister Rosenthal van
Buitenlandse Zaken. Na het gesprek liet de
minister weten een uitbreiding te willen van
de sancties vanuit de EU tegen Syrië om zo
de druk op het regime op te voeren. Zo moet
het aantal personen op de EU-sanctielijst
worden uitgebreid en moeten er sancties
worden genomen tegen overheidsbedrijven
in de banken- en telecomsector.
Ondertussen concentreert het Syrische

regime zich nog steeds op het binnenland
van Syrië. Ook advocaten zijn daarvan het
slachtoffer, niet alleen wanneer zij deelnemen aan protesten op straat. De Syrische
Orde van Advocaten en haar plaatselijke
afdelingen kiezen partij in de strijd, onder
meer door advocatenkamers in rechtbanken door heel het land, waar advocaten
protesteerden tegen de gevangenneming
van sommige van hun collega’s, te sluiten.
Ook doet de Orde te weinig om advocaten
te beschermen en heeft zij de schrapping
van Muhanad al-Hassani, die afgelopen
juni werd vrijgelaten, nog niet ongedaan
gemaakt. Om die reden heeft Lawyers
for Lawyers samen met zusterorganisatie
Lawyers’ Rights Watch Canada de Syrische
Orde eind juli opgeroepen om haar primaire
verantwoordelijkheid, de bescherming van
haar leden, serieus te nemen.

Informatie
Voor reportages over de bezoeken van Al-Maleh
aan Nederland en meer over de situatie in
Syrië: www.advocatenvooradvocaten.nl.
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