
• Axel Hagedorn 
Axel Hagedorn is advocaat Hi] verte-
genwoordigt de Moeders van Srebre-
nica in een procedure tegen de VN en 
de Nederlandse staat. Ook de VN 
moeten voor een rechtbank verschij-
nen. Pas dan wordt recht gedaan. 
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Bosnische Moslimvrouwen bidden in Srebrenica. 

vragen voor hurileed,'ondanks het 
feit dat hun recht op zo'n compensa-, 
tie stevig is'verankerd In het interna-
tionaal recht.' 

Ondanki deze opmerkelijke woor-
den hebben noch de VN noch de Ne-1 
derlandse overheid ooit een woord 
van spijt betuigd. Veeleer gebruiken 
zij alle juridische mogelijkheden in 
de civiele procedure van de Moeders_ 
van Srebrenica tegen de VN en de 
Nederlandse staat omverantwoor-
delijkheid to ontlopen. In juni 2007 . 
hebben de Moeders van Srebrenica 
een civiele dagvaarding tegen de VN 
en Nederlandse staat uitgebracht 
met het doel vast to laten stellen dat 
de VN en de Nederlandse staat mode 
verantwoordelijk zijn voor de geno-
cide inSrebronica.lnhetkorticmt 
het erop neer dat ze nagelaten heb; - 
ben to doen wat toen hun taak was: , 
de bevolking van Srebrenica to be- • 
schen-nen. 

Vier jaar laterligt deze casus hi] de . 
Hoge Raad om te beslissen over de • 
vraig Of de VN lcunnen warden ge-

. dagvaard, of absolute immuniteit 
,genieten. Dit zou betekenen dat de 
VN zich nooit voor een gerecht be-' 
hoeven te verantwoorden, zelfs in - 
geval van betrokkenheid hi] eenge-
nocide. Eon Werkelijk'historische , 
dug voor het intemationaal recht' - 
zou zijn als de VN, aangevoerd door 
Ban RI-moon, hun verantwoofdelijk-
heid-zouden accepteren en voor de ' 
rechtbank zouden verschijnen. Dan 
zoo gerechtigheid haarloop hebben 
'en het gerecht over de verantwoor-
delijkheid oordelen. In plaats daar-
van proberen de VN en de Neder- - • 
landse staat de Moeders van Srebre-
nica het in het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Moos gecodi-
ficeerd recht op toegang tot de rech-
ter to ontnemen. 

Bij een inhoudelijke behandeling 
voor de rechter zouden reele vragen 
lcunnenworden beantwoord.Waar-
om heeft Nederland het licht bewa-
pende Dutchbat naar Srebrenica ge- 

Re
atko Mladic is eindelijk ge-
arresteerd,16jaar na de 
erste genocide op Euro-

pese bodem sinds de 
eede Wereldoorlog. Het 

is een late arrestatie wegens een po-
litiek spel van verstoppertje spelen 
door de Servische regering. De ver- 

wachtingen zijn hoog nu Mladic 
zich voor het joegoslavie-Tribunaal 
in Den Haag moet verantwoorden. 
Sommigen hopen dat de waarheid 
aan het licht komt over wat in juli 
1995 in Srebrenica is gebeurd. 

Anderen zoals de Verenigde Na-
ties, de Nederlandse overheid en de-
genen die verantwoordelijk waren ' 
voor Dutchbat hebben hun opluch-
ting over de arrestatie van Mladic 
tot uiting gebracht, gecombineerd 
met hoogdravende verldaringen. 
Ban Ki-moon, secretaris-generaal 
van de VN noemde het 'een histori-
sche dag voor het internationaal 
recht'. De vroegere minister van De-
fensie joris Voorhoeve, destijds ver-
antwoordelijk voor Dutchbat in Sre-
brenica, heeft in een interview op 
27 mei in de Volkskitant geprobeerd 
de geschiedenis to herschrijven. Hi] 
wist, zo zei hi!, al in september 1994,  
dat Srebrenica niet verdedigbaar 
was. Meer dan is gedaan, had niet 
lcunnen worden gedaan, beweert 
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hi]. Allen zijn het eenS dat de arresta-
tie van Mladic heel belan'grijk is voor 
de nabestaanden van ac-ht- tortien- • 
duiiend slachtoffers van de genoci-
de. 

Dat ldopt. Maar tegelijkertijdvoe-
len de Moeders van Srebrenica zich 
nog steeds alleen staan in hun strijd 
voor gerechtigheid. Het is niet alge-
meen bekend dat de president van 
het joegoslavie-Tribunaal, rechter 
Patrick Robinson, in oktober 2009 
de algemene vergadering van de VN 
als volgt toesprak: Ten lcwestie die 
naar mijn vaste overtuiging moot 
worden aangepalct, wil or sprake 
zijn van blijvende vrede en verzoe-
ning in de regio, is-compensatie 
voor de slachtoffers van wreedhe-
den tijdens de conflicten in het 
voormalig joegoslavie. Wat hun 
recht op compensatie betreft moot 
ik toegeven dat de internationale ge-
meenschap hen is vergeten. Op dit 
moment is er geen effectief middel 
voor slachtoffers om compensatie to  

stuurckterwij1 andere VN-troepen in 
Bosnie zwarebewapening hebben 
gebruikt? Waarom hebtien de VN 
luchtaanvallen geweigerd terwip 
aan alle voorwaarden in het man-

. daat om luchtaanvallen te gebrui-
ken was volda•an? Waarom heeft ge-
neraal Nitolai generaal janvier niet 
geinfonneerd over vroegem aanyra-
gerivoor luchtaanvallen van Dutch-
bat? Waarom hebben.noch de VN 
ndch Dutchbat maatregelen germ-

., men om de verwachte aa,nval van 
• Mladic' troepen at te lcunnen slaan? 
Waarom heeft Dutchbat goon oor-
logsmisdaden gemeld? Waarom ' 

• heeh Dutchbat niet den gericht 
schot op de aanvallende Bosnische 
Serven gevuurd? Waarout heeft 
Dutchbat de bevollcing van Srebreni-
ca niet de wapens teruggegeven • . • 
waar doze om vroeg orkzichzelf to , 

'icunnen verdedigen? Is niets doen 
voldoende om aan de juridische yen.  
plichting te voldoen om alles in het 
werk te stellenWat in je macht ligt 
om genocide tevoorkomen? - - 

Het is Diet ivaarschijnlijk dat deze 
antwoorden worden gegeven als de 
VN niet voor een rechtbank hoeven , 
te yerschijnen..Dit ii wat de VN on de 
Staat der Nederlanden in de Proce-
dure trachtente bereiken. 

Zou hetjoegoslavie-Tribunaal de - 
waarheid boven tafel krifgen? Het is - _ 
de laatste dagen veelvuldig ge- 	- - 

vraagd.lJe Moeders van Srebrenica 
hebbedhunrwijfejs nu een Neder-
landse rechter is benoemd als een 
van de drie rechters die de Mladic-
zaak zullen behandelen. Hoe objec-
tief is een Nederlandse rechter 
no Joist de rol van Dutchbat tijdens 
en na de val van Srebrenica moot be- 
• dordelen? Dit terwill de eigen staat 
is verwikkeld in een rechtszaak te-
gen familieleden van de slachtof-
fors? Op zijn rninst bestaat de schijn 	, 

— van partijdigheid. Voor de Moeders 
van Srebrenica moeten de 'histori- 	- 
sche dagen voor het internationaal 	- 
recht' nog komen. 
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