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‘Wewillen juridische grenzen verleggen’

Van onze verslaggeefster
Ana van Es

Slachtoffers van oorlogsmisdrijven
kunnen vanaf deze week voor juridi-
sche bijstand terecht in Nederland.
Een groepjemensenrechtenjuristen
wil zich via de Nuhanovic Foundati-
on inzetten voor hun gerechtelijke
genoegdoening. ‘Bij een bomaan-

slag is er nu veel aandacht voor het
moment zelf, maar demogelijkhe-
den om later verhaal te halen, zijn
heel beperkt’, zegt voorzitter Hans
van deWeerd, tot vorige week direc-
teur bij Artsen Zonder Grenzen.

Waarom is de stichting vernoemd
naar Hasan Nuhanovic, overlevende
van het drama in Srebrenica?
‘Zijn familie is vermoord in Srebreni-
ca en staat symbool voorwat veel an-
dere familiesmoetenmeemaken. Nu-
hanovic heeft een rol gespeeld bij het
aanhet licht brengen vandat drama.
Maarwe gaan echt niet alleen Bos-
nisch-Servische zakendoen.’

Wat gaat de stichting doen?

‘Juridische bij-
stand regelen
voor slachtoffers
van oorlogsge-
weld. Er is veel
aandacht voor
de berechting
van oorlogsmis-
dadigers,maar
als slachtoffer
heb jemaar be-
perktemogelijk-

heden voor het nastreven van gerech-
tigheid.Wewillen rechtszaken steu-
nen die een precedentwerking kun-
nen hebben, zodat ook andere slacht-
offers van de uitspraak profiteren.
Daarnaast willenwe feiten boven ta-
fel halen.’

Een oorlogsslachtoffer dat nu scha-
devergoeding wil, heeft volgens het
huidige recht weinig tijd.
‘De verjaring is een groot probleem.
Een slachtoffer kan nu binnen een
paar jaar na afloop van een oorlog
een claim indienen.Misdadigers
kunnen daarna nogwel bestraft wor-
den,maar slachtoffers kunnen geen
claimmeer indienen. Die termijn is
natuurlijk volstrekt onhaalbaar. Kijk
maar hoe lang het duurt omeen in-
ternationaal tribunaal op te richten.’

Welke zaak pakt u als eerste aan?
‘Wewillen de juridische grenzen ver-
leggen, duswe pikken niet de gemak-
kelijke zaken eruit.We kijken naar
Servië en Bosnië,maar ook naar Con-

go, Afghanistan en Libië. Dewereld is
onswerkterrein. Dat is een trieste
constatering.’

Kunnen slachtoffers ook rechtstreeks
bij u aankloppen met een zaak?
‘Zeker.Wij krijgen zo eenbeter beeld
vanhet soort zakendatwe kunnen
oppakken.Maar er is een spanning
tussen onze capaciteit enhet leed.’

Nuhanovic is een cliënt van de be-
kende advocate Liesbeth Zegveld,
initatiefnemer van het project.
‘Zegveld heeft het idee voor de stich-
ting bedacht. Met opzet zit ze niet in
het bestuur, omdatwij verwachten
haar expertise en die van andere ad-
vocaten straks te kunnen inroepen.’

Nederlandse juristen
willen gerechtigheid
voor slachtoffers van
oorlogsgeweld.
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