Aanvang proces Robert begint woensdag 12 Maart 2008 te Bydgoszcz, Polen.

Vorige week heeft een gezamenlijke vriend toestemming gekregen om Robert te bezoeken
in Polen. Dit was het 2e bezoek waarvoor toestemming is verleend sinds zijn aanhouding
1 oktober 2007.
Allereerst wil Robert iedereen bedanken, die hem de afgelopen maanden kaarten en
brieven hebben gestuurd.
Deze zijn een enorme steun gebleken. Ook heeft hij geprobeerd, die kaarten en brieven
waarop een adres vermeld stond, zo veel mogelijk te beantwoorden.
Ook Ds. Spoor heeft Robert in december mogen bezoeken en Robert was heel erg
enthousiast over dit bezoek. Dit heeft hem heel goed gedaan. Bij dezen wil ik, ook namens
Robert, Ds. Spoor hiervoor nogmaals bedanken.
Robert is nog steeds in een isolement geplaatst, waardoor hij niet in de gelegenheid is
gesteld om enig dossierstuk in te zien.
Hij mag ook niet telefoneren, zelfs niet met een advocaat.
Dit beperkt in grote mate de voorbereiding van zijn verdediging en is zelfs een schending
Van het Europese Verdrag Voor de Rechten van de Mens.
Artikel 6 EVRM sub 3b
b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de
voorbereiding van zijn verdediging;

Ook heeft hij vanaf aanvang van zijn detentie diverse juridische stukken, afkomstig van de
rechtbank en het openbaar ministerie, in de Poolse taal ontvangen, zonder vertalingen.
Aangezien Robert de Poolse taal niet machtig is heeft hij geen enkel besef wat hierin staat.
Hij heeft diverse malen zijn beklag hierover gedaan, zonder enig resultaat.
Schending volgens Artikel 6 sub 3a
Artikel 6 . Recht op een eerlijk proces
3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder
de volgende rechten:
a. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de
hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen
hem ingebrachte beschuldiging;

Bovenstaande heb ik ook bericht aan minister Hirsch Ballin, maar van dit schrijven heb ik
nog geen ontvangstbevestiging ontvangen.
OP mijn e-mail gericht aan de Tweede Kamerleden heb ik een viertal
ontvangstbevestigingen ontvangen.

