Voorlopige hechtenis Robert verlengt, 16 oktober 2007
Op 15 oktober heeft de Poolse justitie de voorlopige hechtenis van Robert verlengd tot
31 december.
De Poolse advocaat heeft nog geen dossier of bewijsstukken en zou die ergens medio of
eind november krijgen.
Al die tijd zit Robert onterecht in voorarrest.
Corrigeer mij als ik het bij het verkeerde eind heb, maar in Nederland wordt je voorarrest
geschorst in afwachting hiervan.
Volgens de Staat der Nederlanden, maar ook de Nederlandse rechtbank (Amsterdam)
Is het Poolse rechtsysteem gelijkwaardig aan dat van Nederland
Dus zo “gelijkwaardig” blijkt gelijkwaardig niet te zijn.
Toen dit eerder in de media ter discussie werd gesteld, werden zij op een uiterst assertieve
wijze door “de Staat” gecorrigeerd.
Tijdens het verblijf van Robert in Warschau heeft iemand van de Nederlandse Ambassade
hem bezocht. Hierover heb ik een verslag ontvangen.
Daarin werd o.a. meegedeeld hoe Robert zijn detentie in Warschau ondergaat en ook dat hij
dit bezoek zeer op prijs stelde.
Jammer is dan weer dat zo’n bezoek slechts één keer per 3 maanden plaats vind.
Sinds 11 oktober verblijft Robert in een gevangenis in Bydgoszcz.
Hoe de condities in deze gevangenis zijn weet ik niet.
Hopelijk zijn deze beter als in Warschau.
Daarom is het zo belangrijk dat iemand van de ambassade hem ook daar zo snel mogelijk
een bezoek brengt.
Sinds 11 oktober hebben we niets van Robert zelf vernomen.
Door Buitenlandse Zaken worden we minimaal geïnformeerd.
Zo weten we zijn registratienummer of celnummer niet.
Ook het rekeningnummer waarop ik geld kan storten, voor de aanschaf van toiletspulletjes
en dergelijke door Robert, is nog onbekend.
Wel heeft hij een klein geldbedrag via zijn Poolse advocaat ontvangen.
Of we hem boeken of andere zaken mogen sturen, ook daarop heb in nog geen antwoord.
De medewerkers van het tv programma “één vandaag” zijn volop in de weer om, de door de
Poolse waarnemend ambassadeur gedane toezegging dat zij Robert een bezoek mogen
brengen, ten uitvoer te kunnen brengen.
Tot zover krijgen zij hiervoor geen toestemming!!.
Door de heer de Wit van de SP zijn naar aanleiding van de antwoorden door minister Hirsch
Ballin op eerder gestelde vragen, op nieuw een aantal kamervragen gesteld.
De SP lijkt hiermee de enige partij die zich het lot van Robert ter harte neemt.
Inmiddels is men op internet een “stuur Robert een kaart” actie begonnen.
Hopelijk gaan veel mensen hieraan gehoor geven.
Deze kaarten zullen zijn gevoel van isolement zeker doorbreken, waardoor hij zich minder
eenzaam en zich door de Medelanders gesteund zal voelen.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door

fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het
auteursrecht.
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16
Auteurswet 1912), dient men zich tot de rechthebbende op het auteursrecht te wenden

