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= Haag ver- rrok zich noodgedwongen terug uit

'Alleen in Nederland alles goed geregeld,
Door Jasper Gramsme

Dat Den Haag zich als internationale
stad van vrede en recht profileert, is al,
gemeen bekend. Maar dat het recht
ook een heus exportproduct is van de
Hofstad, weet niet iedereen. Vanuit
haar kantoor in de Zeestraat heeft pa-
tricia van Nispen tot Sevenaer een toe-

buitenland opgezet met weinig mid-
delen, maar nu we groeien is er helaas
rets meer bureaucratie nodig,'.

Het werkterrein van Microjustice4All
bevindt zich nog steeds voornamelijk
buiten de stadsgrenzen. In diverse La-
tijns-Amerikaanse en Afrikaanse lan-
den helpt de stichtingde armste inwo-
ners bij het verkrijgen van identiteits-
en eigendomspapieren. Daarvoor

ruptie. Met onze gestandaardiseerde
diensten bereiken ïve grote groepen
mensen tegen een tarief dat lager is
dan dat van de goedkoopste adíoca-
ten". Naast het verlenen van rechts-
hqlp i1 plaatselijke kantoortjes pleit
Microjustice4All bij overheden iroor
het verbeteren van de wetgeving. Die
lobby heeft volgens Van Nispen geen
politiek karakter. "Ons werk is niàt ac-
tivistisch, het is vooral technisch. We
streven ernaar altijd neutraal te blij-
ven, maar we onderzoeken wel steeds
welke belangen de overheden heb-
ben". Daarbij merkt ze op:'.Wanneer
de regelgeving uiteindelijk verbetert,
zie je de corruptie vanzelf afnemen,,.

Dejuriste verleent al jaren rechtshulp
tijdens humanitaire operaties in voor--
malig Joegoslavië als ze, geheel in de
geest van de microdienstenmode. be-
sluit een juridische dienst in Soiivia
op te zetten. President Evo Morales
zegde de inwoners namelijk een klein
staatspensioen toe, terwijl bijna de
helft van de bevolking problemen had

Patricia van Nispen:'we moeten meer doen aan pR en fundraising, tot nu
toe hebben we daar geen tijd voor gehad'. _. Foro. C&R
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de benodigde documentatie in orde te
krijgen. "Het gedigitaliseerde bevol-
kingsregister was slordig opgezet,
waardoor in de papieren steeds andere

de juiste documenten te helpen,,. In-
middels heeft de Boliviaanse óverheid
de adviezen van de stichting overge-
nomen op het gebied van identiteits-
bewijzen. In Oeganda en Kenia, waar
de stichting sinds een aantal jaren ook
actiefis, is het eigendomsrecht een ac-
tueel onderwerp. "Het eigendom van
grond is.in veel landen een kwestie
van gewoonterecht. Steeds meer Chi-
nezen en Saoedi's kopen stukken
grond in Afrika. Het is dus noodzake-
lijk dat men het eigendom vastlegt en
beschermt", waarsihuwt Van Nislpen.

Schroom
Ondanks haar bedoeling om ook de al-
lerarmsten te helpen, stuit Van Nispen
regelmatig op een muur van \À/antrou-
wen: "De advocatuur heeft een slech-
te naam en daar is het lastig doorheen
breken. Door samen te werken met de
bekende NGO's en via bewustwor-
dingscampagnes proberen we de men-
sen te bereiken. Dat werkt, want als er
op een bijeenkomst duizend mensen
verschijnen, komen er de volgende

dag soms al honderd naar onze kan-
toortjes". Nadat de eerste schroom is

Pen ulteen van een paer euro vooÍ een
eenvoudige handeling tot een paar
honderd euro voor een eigendomsre-
gistratie", zegt Van Nispen. ,.We hou-
den de prijzen laag doór efficiënt re
werken en subsidies van private part-
ners, maar leges en rechtbanken kos-
ten nu eenmaal geld. Het is goed om
een eigen bijdrige te vragen, maar
voor de armste groep zouden we de
identiteitspapieien 

-het 
liefst gratis

-willenmaken".

Dichter bij huis is het met het recht
ook niet altijd even goed gesteld vol-
gens de ontwikkelingsdirecteur. .,In
Zuid-Europa is meestal ook nog sprake
van gewoonterecht als het gaat om
grondeigendom en ook het érfrecht
zit er een stukingewikkelder in elkaar
dan hier. In Spanje, Italië en zelfs deVS
karr men onze hulp goed gebruiken.
Alleen in Nederland iíales-uitzonder-
lijk goed geregeld. Dat zou de stan-
daard moeten zijn, zodat wij zelf over-
bodig worden". Van Nispen grapt:
"Toevallig dragen we het Nèderlándse
model ook letterlijk uit, want op alle
plekken waar we actief zljn, wárken
nu blonde Nederlandse vrouwen,,.


