Advocaten voor Advocaten

Egyptische advocaat vervroegd vrijgelaten
na toekenning award
Tegen alle verwachtingen in kon Mahinour el-Massry, advocaat uit Egypte, de aan haar toegekende
Ludovic Travieux Award op 31 oktober 2014 zelf in ontvangst nemen. Deze award wordt door verschillende Advocaten Ordes, waaronder die van Amsterdam, toegekend aan “een advocaat die tijdens zijn
of haar carrière heeft laten zien, door zijn of haar activiteiten of lijden, de mensenrechten te verdedigen
[…]”. Dat El-Massry dit heeft laten zien staat als een paal boven water; zowel haar activiteiten als het
‘lijden’ dat zij als gevolg daarvan heeft moeten ondergaan zijn indrukwekkend.
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Mahinour el-Massry, slechts 28 jaar, is een advocaat die zich al jaren
inzet voor de rechten van gedetineerden en politieke gevangenen.
Als gevolg van haar werkzaamheden werd zij tijdens de tijdperken
van beide voormalige presidenten Hosni Mubarak en Mohamed
Morsi, evenals tijdens het huidige tijdperk van de interim-president,
gearresteerd en gevangen genomen.
De Egyptische autoriteiten doen er alles aan om dissidenten zoals
El-Massry het zwijgen op te leggen. In november 2013 werd in
Egypte de zogenaamde ‘protestwet’ aangenomen. Deze wet staat de
Egyptische autoriteiten toe om demonstraties naar eigen inzicht te
verbieden, en geeft de veiligheidstroepen de vrije hand om geweld,
waaronder met vuurwapens, te gebruiken tegen vreedzame demonstranten. Op 2 januari 2014 werd El-Massry (in haar afwezigheid)
veroordeeld tot twee jaar gevangenis straf en een boete van 50.000
Egyptische pond (€ 5000), op de beschuldigingen van het schenden
van deze protestwet, het “aanvallen van veiligheidstroepen” en het
“verstoren van het verkeer”. Deze aanklachten werden gebaseerd op
haar bijwonen van een vreedzaam protest. Op 21 september 2014,
vlak nadat bekend werd dat Mahinour el-Massry winnaar was van de
Ludovic Travieux award, stelde het Hof van Beroep van Alexandrië
haar in het gelijk en werd het vonnis tegen haar vernietigd. Zij werd
dezelfde dag nog vrijgelaten en kon tegen alle verwachtingen in op
31 oktober zelf haar award in ontvangst nemen.
Momenteel wordt El-Massry nog vervolgd in connectie met een incident uit maart 2013. Toen El-Massry samen met andere advocaten
naar politiebureau in Raml ging, om juridische bijstand te verlenen
aan drie activisten die waren gearresteerd en naar de politie waren
gestuurd door aanhangers van het Moslim Broederschap, werden
zij door de politie aangevallen. Niet lang daarna werd zij samen
met haar collega’s zelf aangeklaagd voor het “aanvallen van veiligheidstroepen”. L4L schreef brieven aan de autoriteiten van Egypte
en volgt El-Massry’s zaak op de voet.
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Mahinour el-Massry tijdens het 58e congres van de Union Internationale des
Avocats in oktober 2014 in Florence.

El-Massry is een voorbeeld voor velen, en staat bekend als “één
van de moedigste revolutionairen van Alexandrië”. Ondanks de
problemen die zij ondervond door haar werkzaamheden, strijdt
ze onvermoeibaar door. “Advocaten hebben de belangrijke rol om
mensen te laten beseffen wat er gebeurt [in Egypte]. Zij zijn een
schild voor de gemarginaliseerden, een stem voor hen die geen
stem hebben,” aldus El-Massry.
Tijdens haar toespraak bij het uitreiken van de award dankte zij
voor alle (internationale) steun die zij de afgelopen tijd ontving.
Tegelijkertijd voelt zij zich schuldig, omdat nog zovelen van haar
collega’s in detentie zitten. Uit solidariteit met haar collega’s is zij,
tezamen met hen die nog in de gevangenis zitten, in hongerstaking
gegaan. Zowel het werk als het lijden van El-Massry, inmiddels vel
over been, zijn nog lang niet voorbij.
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