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Nederlandallesgoedgeregeld,

Door JasperGramsme

€n succes

Dat Den Haagzich als internationale
stadvan vredeen recht profileert, is al,
gemeenbekend.Maar dat het recht
ook een heusexportproductis van de
Hofstad,weet niet iedereen.Vanuit
haar kantoor in de Zeestraatheeft patricia van Nispentot Sevenaereentoe-

o
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buitenland opgezetmet weinig middelen,maarnu we groeienis er helaas
retsmeer bureaucratienodig,'.

Het werkterrein van Microjustice4All
bevindt zich nog steedsvoornamelijk
r de heden- buiten de stadsgrenzen.In diverseLa:ry, dat gaat tijns-Amerikaanseen Afrikaanselanhotel.In de den helpt de stichtingde armsteinworelijk hotel- nersbij het verkrijgen van identiteits- Patriciavan Nispen:'we moeten
meer doen aan pR en fundraising,tot nu
ezichthuis- en eigendomspapieren.Daarvoor toe hebbenwe daar geen
tijd voor gehad'. _.Foro.C&R
naarbinnen
tivo'opwijde benodigdedocumentatiein orde te dag soms al honderd naar onze kanilton al een
krijgen. "Het gedigitaliseerdebevol- toortjes". Nadat de eersteschroom
is
stelddat in
kingsregister was slordig opgezet,
h.brouwerij
waardoorin de papierensteedsandere
trJgteenan:rdagvande
live bands
:club. "Het
Penulteen van een paereuro vooÍ een
r,hetwordt
eenvoudige
handeling tot een paar
nanageruit.
honderdeuro voor een eigendomsreruptie. Met onze gestandaardiseerdede juiste documenten te helpen,,.Ingistratie", zegt Van Nispen. ,.Wehoute maken, diensten bereiken ïve grote groepen middelsheeft de Boliviaanse
óverheid den de prijzen laag doór efficiënt re
g gekregen mensen tegen een tarief dat lager is de adviezen van de stichting
overge- werken en subsidiesvan private partternogeen dan dat van de goedkoopsteadíoca- nomen op het gebiedvan identiteitsners, maar legesen rechtbanken kosterrasende ten". Naasthet verlenen van rechts- bewijzen. In Oegandaen
Kenia, waar ten nu eenmaalgeld.Het is goedom
ret neastge- hqlp i1 plaatselijke kantoortjes pleit de stichting sindseen aantaljaren
ook een eigen bijdrige te vragen, maar
lek van het Microjustice4All bij overheden iroor actiefis, is het eigendomsrecht
een ac- voor de armste groep
zouden we de
-het
laar is, gaat het verbeterenvan de wetgeving. Die tueel onderwerp. "Het eigendom
van identiteitspapieien
liefst gratis
:IJzergiete- lobby heeft volgensVan Nispen geen grond is.in veel landen een
kwestie -willenmaken".
weeroPen. politiek karakter."Ons werk is niàt ac- van gewoonterecht.Steeds
meer ChiEn hetwe- tivistisch, het is vooral technisch.We nezen en Saoedi'skopen
stukken Dichter bij huis is het met het recht
rwen is het streven ernaar altijd neutraal te blij- grond in Afrika. Het is dus
noodzake- ook niet altijd even goedgesteldvol:van de tij- ven, maarwe onderzoekenwel steeds lijk dat men het eigendom
vastlegt en gensde ontwikkelingsdirecteur..,In
'."Metbanwelke belangen de overhedenheb- beschermt",waarsihuwt Van Nislpen.
Zuid-Europais meestalook nog sprake
r dat Spark ben". Daarbijmerkt ze op:'.Wanneer
van gewoonterecht als het gaat om
pontificaal de regelgevinguiteindelijk verbetert, Schroom
grondeigendomen ook het érfrecht
leatstewa- zie je de corruptie vanzelf afnemen,,. Ondankshaarbedoelingom ook
de al- zit er een stukingewikkelder in elkaar
ehorecabelerarmstente helpen,stuit VanNispen danhier. In Spanje,Italië en zelfsdeVS
d van Pan- Dejuriste verleent al jaren rechtshulp regelmatigop een muur van
\À/antrou- karr men onze hulp goed gebruiken.
f,man.Van tijdens humanitaire operatiesin voor-- wen: "De advocatuurheeft
een slech- Alleen in Nederlandiíales-uitzonderrmelier en malig Joegoslavië
als ze, geheelin de te naam en daaris het lastig doorheen lijk goed geregeld.
Dat zou de stanhet natio- geestvan de microdienstenmode.
be- breken.Door samente werken met de daardmoeten zijn, zodatwij
zelf overailshaken. sluit een juridische dienst in Soiivia bekende NGO's en via bewustworbodig worden". Van Nispen grapt:
bn in hun op te zetten. PresidentEvo Morales dingscampagnes
proberenwe de men- "Toevalligdragenwe het Nèderlándse
hun e:iper- zegdede inwoners namelijk een klein sente bereiken.Dat werkt, want
alser model ook letterlijk uit, want op alle
mpelopde staatspensioentoe, terwijl bijna de op een bijeenkomstduizend
mensen plekken waar we actief zljn, wárken
helft van de bevolking problemenhad verschijnen, komen er de volgende
nu blonde Nederlandsevrouwen,,.

