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Opnieuw advocaten vermoord in Colombia

In het mid-westen van Colombia 

neemt de agressie tegen men-

senrechtenactivisten de laatste 

maanden weer toe. De afgelo-

pen tijd zijn er bij L4L verschil-

lende berichten binnengekomen 

over advocaten uit de regio’s 

Valle del Cauca en Córdoba die 

zijn vermoord. Het afgelopen 

half jaar zijn in deze regio zeker 

negen advocaten om het leven 

gebracht. Tot op heden is voor 

zover bekend in geen van deze 

zaken een verdachte aangehou-

den. 

Toen president Santos in 2010 werd ver-

kozen, uitte hij positieve intenties om de 

openlijke stigmatisering van mensenrech-

tenadvocaten en rechters tegen te gaan. On-

langs zijn er echter zorgwekkende tekenen 

van een terugkeer naar deze praktijk, zoals 

de gepleegde moorden, die het justitiële stel-

sel dreigen te ondermijnen. Hiermee lijkt 

verbetering van de situatie van de afgelopen 

jaren ongedaan te zijn gemaakt. Mensen-

rechtenadvocaten worden nog steeds gecon-

fronteerd met valse beschuldigingen die het 

hen onmogelijk maken hun werk te doen. 

Nog steeds worden advocaten geassocieerd 

met de vermeende misdaden van hun cliën-

ten. Advocaten in heel Colombia hebben de 

politiek en publieke fi guren opgeroepen om 

zich uit te spreken ter ondersteuning van 

hun werk. Zij vragen erkenning voor het feit 

dat hun werk legitiem is, en noodzakelijk 

voor de goede werking van een democrati-

sche samenleving.

Op 21 mei jl. is het rapport van het derde 

bezoek van de Caravana de Juristas aan 

Colombia in 2012, waaraan Alice Krispijn 

en Jos Boertjens namens L4L deelnamen, 

en Peter Ingelse namens Rechters voor 

Rechters aan deelnam, aangeboden aan 

de Colombiaanse ambassadeur Pizarro in 

Den Haag. Ook uit dit rapport blijkt dat de 

grootste zorg is dat moorden, bedreigingen 

en stigmatisering van advocaten en rechters 

in Colombia niet afnemen. Vooral advocaten 

die opkomen voor mensen die van hun land 

verdreven zijn, voor slachtoffers van mis-

drijven door militairen of politieambtenaren 

en voor familieleden van verdwenen perso-

nen, worden stelselmatig lastig gevallen. De 

herkomst van de dreiging is niet altijd goed 

vast te stellen. De Colombiaanse overheid 

slaagt er niet in om de advocaten tegen de 

voortdurende dreiging te beschermen. Ook 

rechters en hun families worden bedreigd. 

Een groter gevaar voor de rechters en hun 

onafhankelijkheid is het gebrek aan respect 

voor hen. 

De Lawyers for Lawyers focusgroep Latijns-

Amerika onderhoudt nauw contact met 

verschillende Colombiaanse advocaten en 

probeert hen bij te staan in hun strijd tegen 

de hierboven beschreven stigmatisering. 

L4L organiseerde de afgelopen maanden 2 

schrijfacties om deze advocaten te steunen, 

waar ook u deel aan kunt nemen. Op onze 

website www.lawyersforlawyers.org kunt u 

zien hoe.

V.l.n.r. Gerrit Jan van Oven, Jos Boertjens, Alice Krispijn en Peter Ingelse overhandigen namens L4L en R4R rapport aan de Colombiaanse ambassadeur Pizarro.
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