Advocaten voor Advocaten

Lawyers for Lawyers bij de
Mensenrechtenraad in Genève
Elk land wordt één keer in de vier jaar aangesproken op zijn mensenrechtenbeleid, tijdens de
zogeheten Universal Periodic Review (UPR). Dit
gebeurt op bijeenkomsten bij de Verenigde Naties
in Geneve.

Z

Zowel de staat zelf als andere landen en NGO’s krijgen voorafgaand
en tijdens deze sessies schriftelijk en mondeling de gelegenheid
naar voren te brengen wat goed gaat, en wat voor verbetering vatbaar is. Lawyers for Lawyers (L4L) levert hierbij – waar nodig – ook
commentaar.1 Criteria zijn de normen die zijn vastgelegd in diverse
mensenrechtenverdragen. Voor de positie van advocaten gaat het
meer speciﬁek om de normen die zijn vastgelegd in de Basic Principles on the Role of Lawyers. Er komt na aﬂoop van de UPR een
eindconclusie met aanbevelingen, waarvan het de bedoeling is dat
deze in de periode tot aan de volgende UPR door het geëvalueerde
land geïmplementeerd worden.
Op 5 februari jl. stond de UPR van Vietnam op het programma.
L4L diende van tevoren een schriftelijke bijdrage in (te vinden op de
website www.advocatenvooradvocaten.nl). Het gaat niet goed met de
mensenrechten in Vietnam. Er zitten meer dan 50 bloggers gevangen, en tenminste vijf advocaten die optreden in mensenrechtenzaken zitten in de cel of hebben huisarrest. Tegelijkertijd gaat het
economisch voorspoedig in Vietnam, met 90 miljoen inwoners
één van de belangrijkste handelspartners in Zuid-Oost Azië voor
westerse landen en voor de VS. Vietnam voelt zich economisch
sterk. Met een streng communistisch regime en gesterkt door
buurland China laat Vietnam zich daarom niet veel gelegen liggen
aan mensenrechten.
Rondom een UPR worden side events (lezingen, discussiebijeenkomsten etc.) georganiseerd. Namens L4L waren de Amsterdamse
advocaten Catelijne Boshouwers en Otto Volgenant aanwezig bij
een aantal side events over Vietnam. Zij spannen zich in voor de
bekende Vietnamese mensenrechten-advocaat Le Quoc Quan, die al
meer dan een jaar in de gevangenis zit en onlangs is veroordeeld tot
30 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens vermeende
belastingfraude. Ondanks zeer kritische geluiden daarover, met
name ook van de VN zelf,2 en bijvoorbeeld ook de persoonlijke bemoeienis van president Obama die zijn Vietnamese collega hierop
aansprak, is Le Quoc Quan nog niet in vrijheid gesteld. Zijn hoger
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De Amsterdamse advocaat Otto Volgenant tijdens een side event bij de UPR
over Vietnam in Geneve.

beroep diende op 18 februari jl. en daar is zijn gevangenisstraf van
30 maanden bevestigd.
L4L kreeg door de aanwezigheid bij deze side events de kans van
gedachten te wisselen met de advocaat van Le Quoc Quan, met
medewerkers van diverse andere organisaties die zich bezighouden
met de mensenrechten in Vietnam, en met verschillende werkgroepen van de Verenigde Naties. Ook spraken ze met de hoogbejaarde
moeder van Le Quoc Quan, die speciaal voor de gelegenheid naar
Geneve was gereisd. Zij spreekt geen Engels, maar vertelde via een
tolk dat haar zoon het zwaar heeft in de gevangenis. Zijn gezondheid
is slecht, en zeker sinds hij onlangs voor de tweede keer in hongerstaking is gegaan heeft hij het zwaar. Maar geestelijk is hij sterk.
‘Ik ben bereid te sterven voor mijn idealen’, schreef hij in een brief
die onlangs via een medegevangene uit de gevangenis kon worden
gesmokkeld. L4L blijft zich het lot van Le Quoc Quan aantrekken
en blijft proberen hem uit de gevangenis te krijgen.
Voor meer informatie kijk op www.advocatenvooradvocaten, www.ohchr.
org en www.uprinfo.org
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L4L kreeg recentelijk de ECOSOC-status, die het mogelijk maakt zelfstandig schriftelijke bijdragen aan de UPR in te dienen bij de VN en toegang
te krijgen tot de mondelinge behandelingen.
The UN Working Group on Arbitrary Detention (UNGWAD) heeft deze
detentie recentelijk “arbitrary” verklaard in een zgn. Opinion, naar aanleiding van een klacht van onder meer L4L.
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