TUNISIË: MISDADEN UIT HET VERLEDEN VEROORDELEN
OM TE BOUWEN AAN DE TOEKOMST

Laten we hem Saber noemen.
Saber woont in Tunesië.
Tijdens een vredevol protest
schiet een agent in zijn been.
Hij is zwaar verwond en moet
naar het ziekenhuis. Wanneer
hij het ziekenhuis verlaat,
heeft de revolutie de
heersende macht van de troon
gestoten. Zijn persoonlijke
situatie blijft nog kritiek. Hij
ziet af door de kogel die nog
steeds in zijn been zit, waarvoor hij een hoge prijs aan medische bijstand moet betalen.

Maar de noden van Saber zijn niet enkel medisch. Hij wil ook dat de agent die hem beschoten
heeft, gestraft wordt en dat de verantwoordelijken die het bevel gegeven hebben om te schieten
op de manifestanten vervolgd worden. Kortom, hij wil dat gerechtigheid plaats vindt. Maar tot wie
moet hij zich wenden? Hij durft niet te gaan naar de politie om klacht neer te leggen. Hij heeft ook
geen vertrouwen in de rechters die nog steeds in functie zijn.
De uitdaging vandaag in Tunesië bestaat uit het berechten van die misdaden uit het verleden in
alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Saber wil gecompenseerd worden voor de verwondingen die hij opgelopen heeft. Maar wat boven
alles belangrijk is voor hem, net als voor honderden andere slachtoffers van misdaden gepleegd
tijdens en voor de revolutie, is dat hun leed en statuut van slachtoffer erkend wordt.

Advocaten Zonder Grenzen wil alle verhalen zoals die van Saber verzamelen om beter de belangen
van de slachtoffers te kunnen verdedigen in de transitiejustitie.
Dat is het doel van de transitiejustitie die alle landen die uit een conflict of geweld komen in staat
stelt een democratisch regime te ontwikkelen. Het is nodig zich te verzoenen met de problemen
van het verleden en te bouwen aan de toekomst om het vertrouwen in justitie terug te winnen.

Doe een gift van 60 euro om twee Tunesische
organisaties te helpen de misdaden van het verleden
te berechten.
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EUR per jaar.
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STEL JE EEN MAN VOOR.

