
       

 

Oproep tot het 18e Congres van 

de International Association of Democratic Lawyers (IADL) 

 

 

   IADL Voorzitster Jeanne Mirer  

Beste collega’s 

De International Association of Democratic Lawyers (IADL) houdt van 15 tot 19 april 2014 haar 18e Congres te 

Brussel. Onze vereniging heeft, als niet-gouvernementele organisatie, de status van waarnemer bij de 

Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. 

Het algemene thema van het Congres luidt: “De rechten van het/de volk(eren) verdedigen”. 

IADL werd in 1946 opgericht door antifascistische juristen. De eerste voorzitter van de vereniging was René 

Cassin, de latere voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij was ook één van de 

belangrijkste auteurs van de Universele Verklaring voor de Mensenrechten. Sinds haar oprichting en doorheen 

haar rijke geschiedenis gaf IADL wereldwijd juridische ondersteuning aan volkeren en bevrijdingsbewegingen 

die zich verzetten tegen kolonialisme, onderdrukking, racisme en uitbuiting. Ondermeer op deze manier heeft 

IADL een belangrijke bijdrage geleverd in de ontwikkeling van het hedendaagse Internationaal en 

Volkerenrecht. 

In de lijn van deze traditie verenigt IADL mensen uit de verschillende takken van de juridische wereld: juristen, 

advocaten maar ook magistraten, academici en studenten, die zich inzetten voor de realisatie van alle 

grondrechten zowel burgerlijk, politiek, sociaal, economisch en cultureel. IADL voert actie voor het recht van 

alle volkeren en naties op vrede, zelfbeschikking, onafhankelijkheid en ontwikkeling. Activisten van nationale 

organisaties aangesloten bij de IADL ondersteunen dagelijks en wereldwijd burgers en volkeren in hun strijd 

voor deze doeleinden. 



       

 

Het Congres staat zowel open voor leden als voor niet leden van de IADL. Onze vereniging heeft de ambitie 

om via dit Congres juridische activisten uit verscheidene werelddelen de kans te bieden tot ontmoeting, 

netwerking en uitwisseling. Tijdens het Congres worden gedurende twee dagen tien commissies 

georganiseerd die de deelnemers kans bieden tot ervaringsuitwisseling op het gebied van hun juridische 

activiteiten rond volgende thema’s: 

 - Het recht op vrede en crisis van het internationaal recht.  
 - Een democratische justitie voor het volk, de onafhankelijkheid van het gerecht en de bescherming 
 van de advocaten.  
 - Arbeids- en vakbondsrechten in de neo-liberale storm . 
 - De rechten van migranten en de strijd tegen het racisme. 
 - Het recht op weerstand, protest en organisatie. 
 - Crisis, schuldenlast en een nieuwe democratische, economische en internationale orde. 
 - Straffeloosheid en de internationale gerechtshoven. 
 - Geëngageerde juristen in de strijd voor de verdediging en de ontwikkeling van de rechten van het 
 (de) volk(eren). 
 - Het mensenrecht op een zuivere en gezonde leefomgeving.  
 - Strijd voor gelijkheid van de seksen en tegen alle vormen van discriminatie.  

 

Het 18e Congres vindt plaats in een context van wereldwijde economische en financiële crisis.  

Terwijl enerzijds de sociale en economische rechten, het recht op werk, een inkomen, goede gezondheid en 

huisvesting van de economisch zwakkere lagen van de bevolking wereldwijd worden opgeofferd, worden 

anderzijds miljarden belastinggelden geïnvesteerd om banken en multinationals te redden.  

De voorbije decennia worden eveneens gekenmerkt door het gebruik van geweld in de internationale arena. 

Illegale oorlogen en interventies in Irak, Afghanistan, Gaza, Congo en Libië hebben het leven gekost of de 

ontheemding van miljoenen mensen. 

In de Westerse landen wordt het democratische recht van de volkeren om zich hiertegen te verzetten en te 

organiseren aan banden gelegd met als pretext “de strijd tegen het terrorisme”. Tegelijkertijd zien wij een 

politiek van ondermijning van landen (zoals Cuba of Venezuela) of regeringen die de ambitie hebben zich 

autonoom te ontwikkelen op basis van een alternatieve economische integratie en relaties.  

Wij zien echter dat de bevolking, naties en activisten wereldwijd in het verzet gaan tegen deze politiek. De VS-

dominantie over Latijns-Amerika takelt af. Landen in alle continenten proberen zich te ontwikkelen op basis 

van Zuid-Zuid allianties, door hun multi- en bilaterale relaties op te bouwen in oppositie tot de wereldwijde 

dominantie van een handvol landen en multinationals. De vredesbeweging voerde actief verzet tegen de vele 

militaire interventies van de VS en de NAVO. 

In alle delen van de wereld hebben de progressieve krachten zich verder ontwikkeld via succesvolle acties. Wij 

zagen de groei van het arbeids- en syndicale activisme en de oppositie tegen de kapitalistische globalisering 

zoals de occupymovement in de VS.  



       

 

Wanneer progressieve krachten worden aangevallen zijn juridische verdediging en steun nodig om deze 

aanvallen te counteren en zoveel als mogelijk hun vrijheid van actie, organisatie en protest te beschermen. 

Wanneer volkeren in hun strijd voor collectieve en individuele rechten vooruitgang maken is juridische 

ondersteuning nodig om de resultaten van hun strijd te consolideren en vooruit te helpen.  

Activisten van IADL staan in deze kwestie overal in de wereld in de frontlijn. Onze tegenstrevers, zij die de 

wereld besturen, zijn internationaal georganiseerd in instellingen als het IMF, multinationals en militaire 

bondgenootschappen. Progressieve juridische activisten moeten zich eveneens internationaal organiseren om 

hun ervaringen te delen en hun gemeenschappelijke strijd te versterken.  

De IADL biedt hiervoor een zeer groot en breed platform.  

Het Congres is een unieke mogelijkheid om gedurende vijf dagen kennis op te doen over de wereldwijde strijd 

van vele juridische activisten zoals uzelf, om uw netwerk verder op te bouwen en uw werking voor de 

komende vijf jaar te versterken in het voordeel van al diegenen die op uw steun rekenen in hun strijd voor een 

betere wereld. 

 

Contacteer IADL op BrusselsCongress2014@iadllaw.org zodat u geïnformeerd blijft over het Congres. 

De registratiemogelijkheid zal weldra geopend worden via de website www.iadllaw.org. 

Blokkeer de data (15-19 april 2014) al in uw agenda. 

Wees erbij. Informeer uw vrienden en collega’s die mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn. 

 

 

 

Februari 2013 

Jeanne Mirer, IADL voorzitster. 

 

 


