
Inschrijven voor 1 maart 2014:
•  100 euro voor juristen uit het Zuiden en vertegenwoordigers 

van NGO’s,
• 200 euro voor juristen uit de geïndustrialiseerde landen.

Inschrijven na 1 maart 2014:
•  150 euro voor juristen uit het Zuiden en vertegenwoordigers 

van NGO’s,
• 250 euro voor juristen uit de geïndustrialiseerde landen.

Studenten:  50 euro 
Inschrijvingen zijn definitief en er kan geen terugbetaling  
gebeuren in geval van annulatie.

Individuele inschrijvingen gebeuren enkel online op: 
http://18congres.iadllaw.org/en/user/register 
Betaling kan via Paypal of een bankoverschrijving.

Het Congres is vrij toegankelijk voor iedereen die  
de toegangsprijs betaalt.

Het Congres wordt georganiseerd in samenwerking met o.a.:

Het is de ambitie om de congresgangers aan een democratische 
prijs een professionele en kwaliteitsvolle organisatie aan te  
bieden. Ondermeer via vrijwilligerswerk willen wij zo zuinig 
mogelijk werken toch blijft een budget van minimum 180.000 
euro nodig. Om de kosten voor de deelnemers te drukken  
voeren we de fundraisingcampagne ‘1000x 100 euro’.

Steunen kan via http://18congres.iadllaw.org/en/donations 
of rechtstreeks op rekeningnummer BE40 3631 2307 5963 en 
BIC(SWIFT) BBRUBEBB met de mededeling ”IADLCongres2014”. 

Deelnameprijs individueel

Deelnameprijs in groep

Fundraisingcampagne “1000 x 100 euro”

Contact

Hoe inschrijven?

18th IADL CONGRESS
Lawyering for people’s rights 
Brussels  •  15-19 Apri l  2014

International  
Association  

of  
Democratic  

Lawyers

Praktisch

Strijd voor de  
rechten van het (de) 
volk(eren)

15 -19 april 2014 
Brussel

•  10% korting voor een gezamenlijke inschrijving van  
10 personen,

•  20% korting voor een gezamenlijke inschrijving van  
20 personen.

Dit aanbod geldt enkel tot 1 maart 2014.
Voor groepsinschrijvingen contacteer:  
Congressregistration@iadllaw.org

Congres Secretariaat
Haachtsesteenweg 55 • 1210 Brussel - België
00 32 (0)2 209 23 42
GSM/Mobile: 00 32 (0)484 264 434
BrusselsCongress2014@iadllaw.org

Plaats van het Congres
Het Congres gaat door in het auditorium van de Vrije Universiteit 
van Brussel, Pleinlaan 2, Etterbeek.
De campus is bereikbaar via het openbaar vervoer o.m. via Metro 
Delta. Logies kunnen gevonden worden in hotels in het centrum 
van Brussel in de nabijheid van metrostations. Een lijst van hotels 
is beschikbaar op de congreswebsite waar u ook informatie vindt 
over het toeristisch programma.

Campus Vrije Universiteit Brussel, 
Pleinlaan, Etterbeek

http://18congres.iadllaw.org
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Programma

De International Association of Democratic Lawyers 
(IADL) werd gesticht in 1946 door juristen die hun 
engagement - tijdens WOII - voor vrijheid, vrede en 
democratie wilden verder zetten. 
Met afdelingen in ruim tachtig landen, is IADL één van 
de weinige wereldwijde verenigingen van juristen, 
advocaten maar ook van magistraten en academici 
met een activiteit gefocust op het brede spectrum van 
mensenrechten en internationaal recht. 
  
Op het Congres hopen wij 700 à 1000 deelnemers samen 
te brengen.

Het congres is een unieke gelegenheid voor advocaten 
en juristen,  die aan de kant van de verdrukten en sociaal 
zwakkeren staan, om internationaal te netwerken,  
ervaringen uit te wisselen en solidariteit te ontwikkelen.  

Voor sommige advocaten die in hun fysische integriteit 
bedreigd worden omwille van het werk dat ze doen (o.m. 
in Turkije, Colombia, de Filipijnen) is de uitbouw van zo’n 
internationaal (solidariteits)netwerk soms letterlijk een 
kwestie van leven of dood. 

Het congres brengt juristen samen met vertegen-
woordigers van sociale bewegingen die zij juridisch 
bijstaan. Op die manier wordt het een levendig congres 
waarop de vragen van de sociale bewegingen en hun 
juridische aspecten in het centrum van het debat 
staan. Kwaliteitsvolle juridische verdediging en sociale 
bewegingen gaan hand in hand. 

Zo wordt er, over de grenzen heen,  samengewerkt 
om slachtoffers van milieuvervuiling te helpen, 
om bevrijdingsbewegingen te ondersteunen met 
juridisch advies en om werknemers, waarvan de 
sociale rechten, geschonden worden, te verdedigen.  
 

Tweedaagse bijeenkomst van THE BRUSSELLS TRIBUNAL 
met als thema “Gerechtigheid voor Irak. Strijd tegen de  
straffeloosheid: verantwoording en gerechtigheid voor Irak.” 

Dinsdag 15 april 2014
09.30 tot 11.50 uur: Openingszitting met verwelkoming door de 
IADL-voorzitter en door een vertegenwoordiger van PROGRESS 
Lawyers Network. Toespraken door personaliteiten en lezing van 
de solidariteitsboodschappen.

14.00 tot 16.30 uur: Uiteenzettingen die een visie geven op  
de thema’s waarvoor IADL zich engageert en die tijdens het 
Congres aan bod komen. De thema’s zijn:
•  het recht op vrede en de crisis van het internationaal recht;
• de crisis en de rechten van het (de) volk(eren);
• de ontwikkelingen in de Arabische wereld;
• het mensenrecht op een zuivere en gezonde leefomgeving;
• de strijd voor de bevrijding van de Cuban Five;
•  Palestina en de schendingen van het internationaal en humanitair 

recht;
• Afrika en de situatie in de regio van de Grote Meren;
•  het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren als sleutelbegrip in 

het internationaal recht.

Woensdag 16 april 2014
Sessies van 09.30 tot 11.50 uur en van 14.40 tot 17.00 uur.
Commissie 1: Het recht op vrede en de crisis van het  
internationaal recht. 
Commissie 2: Een democratische justitie voor het volk,  
de onafhankelijkheid van het gerecht en de bescherming  
van de advocaten.
Commissie 3: Arbeids- en vakbondsrechten in de neo-liberale 
storm. 
Commissie 4: De rechten van migranten en de strijd tegen  
het racisme.
Commissie 5: Het recht op verzet, protest en organisatie.

16 & 17 april 2014

Donderdag 17 april 2014
Sessies van 09.30 tot 11.50 uur en van 14.40 tot 17.00 uur.
Commissie 6: Crisis, schuldenlast en een nieuwe democratische, 
economische en internationale orde.
Commissie 7: Straffeloosheid en de internationale 
gerechtshoven.
Commissie 8: Geëngageerde juristen in de strijd voor de 
verdediging en de ontwikkeling van de rechten van het (de) 
volk(eren).
Commissie 9: Het mensenrecht op een zuivere en gezonde 
leefomgeving. 
Commissie 10:  Strijd voor gelijkheid van de seksen en tegen 
alle vormen van discriminatie. 

Vrijdag 18 april 2014
Algemene vergadering van IADL.

Zaterdag 19 april 2014
09.30 tot 11.50 uur: Voorstelling van de verslagen van de  
commissies. Voorstelling van en discussie over de eindverklaring.

14.00 tot 15.00 uur: Voorzetting van de discussie over de  
eindverklaring en goedkeuring. 

15.30 tot 17.00 uur: Slotzitting met uitreiking van de 
prijs Monique Weyl.

Tijdens de middagpauze worden er dagelijks side events  
georganiseerd van 50 minuten waar concrete projecten  
worden voorgesteld of deelnemers hun ervaringen kunnen  
uitwisselen, met  o.a:

• coördinatie van de jonge juristen;
• coördinatie van de vrouwelijke juristen;
• solidariteit met Palestina;
• de werking van IADL in de agentschappen van de VN;
• het academisch netwerk van IADL.


