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Oproep aan de Tweede Kamer en het
kabinet namens DWARS, JS, JD, OPPOSI-
TIE, RADICAAL en PINK!: Stop met
meewerken aan mensenrechtenschendingen
van vluchtelingen en migranten door de
Europese Unie en Nederlandse overheidsin-
stanties.

Al jaren is bekend dat migranten die
via Libië naar Europa willen reizen te
maken krijgen met marteling, onrecht-
matige detentie, verkrachting, slavernij1

en zeer slechte leefomstandigheden.2 Dit
vindt allemaal plaats in Libische deten-
tiecentra. De Europese Unie steunt een
deal met Libië om te zorgen dat deze mi-
granten teruggestuurd worden wanneer zij
de oversteek maken.3 Dit betekent dat
vluchtelingen die eindelijk ontsnapt zijn
aan deze ‘hel op aarde’ weer terugkomen
in dezelfde omstandigheden. Door deze
deal zijn de centra nu overvol en worden de
leefomstandigheden enkel slechter.

De Europese Unie geeft gelukkig naar
eigen zeggen geld uit om de omstandighe-
den in de detentiefaciliteiten in Libië te ver-
beteren. Dit heeft echter niet het gewenste
effect aangezien er nog altijd verhalen en
rapporten naar buiten blijven komen over
de vreselijke omstandigheden.4 Momenteel
is de situatie er zo slecht en schrijnend dat
zelfs Artsen Zonder Grenzen hier niet meer
wil werken.5

Wij willen dan ook dat het Neder-
landse kabinet en de Tweede Kamer de

Europese Unie oproept om te stoppen met
het financieren van de Libische kustwacht.
De Europese burger kan niet onvrijwillig
deze mensenrechten schendingen blijven fi-
nancieren. Ook willen wij dat migranten
die nu dankzij Europees beleid al lange
tijd in Libië in detentiecentra zitten per
direct geëvacueerd worden naar veilige lan-
den. Daarnaast moet er druk gezet worden
op de Libische autoriteiten om deze deten-
tiefaciliteiten permanent te sluiten. Sinds
de financiële deal met Libië is het aantal
migranten dat met de boot naar Italië reist
inderdaad gedaald, maar deze ‘oplossing’ is
absoluut inhumaan en niet acceptabel.

Momenteel zijn er zeer geringe legale
routes om naar Europa te vluchten. Dit
betekent dat vluchtelingen vaak gedwongen
overgeleverd zijn aan mensensmokkelaars
om de Europese grens te kunnen bereiken.
Deze smokkelaars zijn criminelen die vaak
een flinke som vragen en regelmatig geweld
gebruiken richting de vluchtelingen. Ook is
hierdoor de reis, zeker in het geval dat de
Middellandse Zee moet worden overgesto-
ken, onnodig gevaarlijk. 6 De enige legale
wijze voor vluchtelingen om Nederland te
bereiken is via het hervestigingsprogramma
van VN organisatie de UNHCR. Volgens
de UNHCR zijn er 1,2 miljoen vluchtelin-
gen die voor dit programma in aanmerk-
ing komen. Echter leveren de VN lidstaten
slechts 100.000 plaatsen, waarbij Nederland
een zeer geringe bijdrage levert van slechts
500 plekken per jaar, overigens een verlag-
ing ten opzichte van een paar jaar geleden
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toen het nog 750 was.7 De Nederlandse
regering moet het aantal hervestiginsplaat-
sen vergroten en pleiten voor een solidair
Europees plan met veel meer hervestig-
ingsplaatsen en aanvullende veilige routes.

Vluchtelingen hebben recht op een
eerlijk proces voordat ze teruggestuurd
worden. Dit is noodzakelijk om te bepalen
of ze in het land van herkomst niet ver-
volgd zullen worden. Het terugsturen van
vluchtelingen naar hun land van herkomst
terwijl ze hier niet veilig zijn, ook wel bek-
end als “refoulement” is onder Europese
en internationale recht dan ook verbo-
den.8 Echter, er worden onder andere
in Griekenland vele vluchtelingen zonder
proces dwangmatig teruggestuurd.9 Deze
praktijk, bekend als “pushbacks”, ver-
loopt vaak zeer gewelddadig.10 Vaak wor-
den vluchtelingen meerdere keren op deze
manier uit het EU-grondgebied verdreven
zonder enig proces. Waar vluchtelin-
gen vroeger eerder bij de grenzen werden
tegengehouden is er nu zelfs sprake van het
oppakken van vluchtelingen ver binnen de
grenzen van de EU. De mensenrechten van
de vluchtelingen worden dus ook binnen
de grenzen van de EU geschonden door de
autoriteiten. Er zijn zelfs gevallen bekend
van vluchtelingen die dwangmatig werden
uitgezet nadat ze hun verblijfsvergunning
al hadden gekregen.10 De agenten van
de Europese grenswacht Frontex handelen
duidelijk niet volgens de wet en maken zich
dus schuldig aan refoulement en schending
van mensenrechten. Pushbacks zijn inhu-
maan en illegaal en het is onacceptabel dat
deze praktijk al jaren in de EU plaatsvindt.

Zowel de IND als DT&V maken fouten
in hun procedures waardoor vluchtelin-
gen onterecht teruggestuurd kunnen wor-
den naar hun land van herkomst waar
ze niet veilig zijn. Ook wordt niet goed

gewaarborgd hoe landen van herkomst om-
gaan met uitgeprocedeerde vluchtelingen
die gedwongen uitgezet zijn. Sterker nog,
rapporten van VWN en Amnesty Interna-
tional over schendingen van mensenrechten
worden genegeerd door beide instanties.11

Ook worden onterecht teruggestuurde asiel-
zoekers niet teruggehaald naar Nederland,
zelfs niet na foltering, marteling of een
gevangenisstraf. Dit gebeurde bijvoor-
beeld bij een uitgeprocedeerde asielzoeker
die levenslang kreeg toen hij gedwongen
teruggevlogen werd naar Bahrein.12

Wij willen dat de IND en de DT&V
opgeroepen wordt te stoppen met ged-
wongen terugkeer naar landen die mensen-
rechten schenden van terugkerende inwon-
ers. Hiermee overtreden zij het verbod op
refoulement. Zij dienen de rapporten van
Amnesty en Vluchtelingenwerk Nederland
dan ook serieus te nemen.13 Tevens moeten
zij teruggestuurde asielzoekers die moeten
onderduiken of gevangen gezet zijn in hun
land van herkomst terug halen naar Neder-
land. Veel asielzoekers hebben, zoals hier-
boven te lezen, vaak een zware en trauma-
tische reis achter de rug. Dit komt meestal
bovenop al eerdere traumatische ervarin-
gen in hun land van herkomst. Hierdoor
kampen zij met veel psychische proble-
men. Zij komen vervolgens terecht in een
stressvolle asielprocedure bij een instantie,
de IND, die handelt vanuit wantrouwen.14

Als er enige onduidelijkheid in iemands
vluchtverhaal zit, kan een asielverzoek al
afgewezen worden. Wij eisen dat er vanuit
de Nederlandse overheid druk gezet wordt
op hervormingen bij de IND voor een hu-
manere procedure, waarbij rekening wordt
gehouden met de traumatische achtergrond
van vele asielzoekers. En er moet een beleid
komen waaruit niet wordt gehandeld vanuit
wantrouwen.15
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Wij, politieke jongeren van DWARS, JS, JD, OPPOSITIE, RADICAAL en PINK!,
hebben de volgende eisen aan de Tweede Kamer en het kabinet :

1. Roep de Europese Unie op om te stoppen met het financieren van de Libische kust-
wacht zolang de mensenrechten van migranten in Libië wordt geschonden. En evacueer
de migranten die nu, door toedoen van de EU, lange tijd vastzitten in Libische deten-
tiecentra waar ze inhumaan worden behandeld.

2. Roep de Europese Unie op om meer veilige legale routes te creëren voor vluchtelingen,
zodat ze niet overgeleverd zijn aan mensensmokkelaars en vergroot het aantal plaatsen
voor hervestiging met een solidair Europees plan.

3. Zet meer druk op Frontex en de bestuurders van landen aan de grenzen van de Europese
Unie om te stoppen met:

(a) Pushbacks;

(b) Willekeurige arrestaties en mishandelingen;

(c) Het zonder proces terugsturen van vluchtelingen.

4. Roep de IND en DT&V op te stoppen met gedwongen terugkeer naar landen die
mensenrechten schenden bij aankomst en neem de rapporten van Amnesty en Vluchtelin-
genwerk Nederland hierover serieus.

5. Zet druk op hervormingen bij de IND voor een humanere procedure, waarbij niet wordt
gehandeld vanuit wantrouwen.
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9Pushbacks en geweld langs Griekse grens. (2021, 23 juni). Amnesty International.

10Greece: violence, lies, and pushbacks refugees and migrants still denied safety and
asylum at Europe’s borders. (2021). Amnesty International.

11De Zeeuw, H., & Van Laarhoven, K. (2021, 22 januari). Wat er met Ali, Samoal, Ibrahim
gebeurde na hun uitzetting naar Soedan. NRC.

12Bahrein: levenslang voor door Nederland uitgezette vluchteling Al-Showaik. (2020, 8
juni). Amnesty International.

13Risico’s van gedwongen terugkeer Sudan. (2019, Maart). Amnesty International.

14Van der Linde, I. (2021, 4 augustus). De IND verliest de menselijke maat uit het oog.
De Groene Amsterdammer.

15Experts: migranten dupe van vreemdelingenwet en vaak bestempeld als fraudeur. (2021,
12 april). RTL Nieuws.

4


