Stichting Rechters voor Rechters
Rechters voor Rechters is een onafhankelijke stichting, opgericht door Nederlandse rechters, om collega-rechters
in het buitenland te steunen die in moeilijkheden zijn gekomen of dreigen te komen vanwege hun
beroepsuitoefening. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn doordat hun onafhankelijkheid wordt geschonden of
bedreigd of doordat zij onder druk worden gezet.
De Stichting is in 1999 opgericht door Bert van Delden, voormalig president van de rechtbank Den Haag. In
december 2009 is een nieuw bestuur aangetreden en sindsdien is de stichting in toenemende mate weer actief
geworden. Vanaf 2010 heeft de stichting rechters in verscheidene landen wereldwijd (onder andere Rusland,
Georgië, Filippijnen, Venezuela, Servië, Ecuador, Swaziland, Bulgarije, Honduras, Tunesië en Oekraïne) gesteund;
rechters die om bedenkelijke redenen waren ontslagen, waren gearresteerd en gevangen gezet, of zwaar
bedreigd waren en zelfs vermoord.
Een rechter die problemen ondervindt of in moeilijkheden dreigt te komen vanwege zijn beroepsuitoefening, kan
contact opnemen met de stichting via [info@rechtersvoorrechters.nl]. Met informatie wordt discreet omgegaan.
Soms ontvangt de stichting informatie over rechters in het buitenland via andere organisaties, of van mensen uit
de omgeving van de getroffen rechter. In nauw overleg met de betrokken rechter wordt bekeken hoe de
stichting zijn/haar situatie kan helpen verbeteren. In sommige gevallen zal de stichting contact opnemen met de
autoriteiten in het betreffende land of met nationale of Europese parlementaire organen. In andere gevallen zal
samenwerking worden gezocht met andere instanties of organisaties zoals de International Commission of Jurists
(ICJ) of de Speciale Rapporteur bij de Verenigde Naties voor de Onafhankelijkheid van Rechters en Advocaten. In
sommige gevallen wordt de publiciteit gezocht, in andere gevallen is stille diplomatie vereist. U kunt meer
informatie vinden over onze specifieke werkzaamheden op de website [rechtersvoorrechters.nl].
Rechter zijn is niet makkelijk. Dat is het nooit geweest. Een rechter moet beslissen in geschillen, geschillen die
dikwijls een emotioneel effect hebben op de partijen. Soms op de maatschappij in zijn geheel. Om de rechtsstaat
te respecteren en het vertrouwen van de burger in de rechterlijke macht te beschermen, zijn uitgangspunten
geformuleerd die zowel randvoorwaarden voor het optimaal functioneren van de rechter binnen de samenleving
omvatten als een gedragscode voor de rechter. Om deze uitgangspunten toegankelijker te maken, heeft de
stichting een compilatie gemaakt van belangrijke internationale en Europese codes betreffende de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke macht. Deze compilatie is vervat in het boekje ‘Matters
of Principle’ waarvan de elektronische versie van de website kan worden gedownload
[rechtersvoorrechters.nl/matters-of-principle].
Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u wordt geconfronteerd met problemen vanwege uw
beroepsuitoefening. Rechters die bezorgd zijn over het lot van hun collega-rechters in het buitenland zijn meer
dan welkom om bij te dragen aan het werk van de stichting. Zij die een donatie willen geven kunnen de
bankgegevens van de stichting vinden op de website.
Wij zijn er van overtuigd dat wereldwijde solidariteit tussen rechters het verschil kan maken!
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