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Betreft: situatie Afghaanse 1-F ers in Nederland

Het bestuur van Vereniging van Afghaanse Juristen in Europa ( Afghan Lawyers Association in
Europe) vraagt de Nederlandse autoriteiten om een einde te maken aan de uitzichtloze en ondraaglijke
positie van Afghaanse 1-F ers in Nederland.
De situatie van Afghaanse 1F-ers en hun gezinsleden in Nederland verslechtert met de dag. Iedere dag
is er een nieuw hartverscheurend drama, een nieuwe trauma. Dramatische bedreigingen tot uitzitting
naar Afghanistan of het op straat zetten van familie. Ze raken in de illegaliteit met een ongewenst
verklaring. Achteraf worden ze met de toepassing van strafrechtelijke bepalingen opgepakt en
vervolgd.
In toenemende mate zijn er signalen van veelvoudige problemen van uitgeprocedeerde Afghaanse
asielzoekers onder artikel 1-F. Wegens illegaliteit en door de IND ongewenst verklaring leven de
meeste 1F-ers geïsoleerd van de samenleving en hebben vaak ernstige lichamelijke en geestelijke
klachten waaronder angsten, depressies en andere psychische klachten. Al meer dan 14 jaar leeft. Deze
groep van Afghanen in een hartverscheurende situatie. Deze situatie heeft in veel gevallen ernstige
schade aan de ontwikkeling van de kinderen gebracht, terwijl in Nederland alle kinderen recht hebben
op een optimale ontwikkeling.
Spijtig genoeg zien wij ook dat er voldoende feiten zijn die wijzen op een schending van de basale
mensenrechten van deze groep Afghanen in Nederland, welke in Internationale verdragen en
overeenkomsten vastgesteld zijn. Wij vragen daarom om aandacht voor een rechtvaardig en eerlijke
rechtsprocedures tegen de Afghaanse 1F-ers.
De Vereniging van Afghaanse Juristen in Europa staat het volledig achter de brief van 26
burgemeester aan de heer G. Leers minister van immigratie en asielzaken.
Wij vragen de minister en de vaste commissie van Justitie van de Tweed kamer een onderzoek in te
stellen naar het rapport van 29 februari 2000, uitgevoerd door een onpartijdige en transparante
commissie. Doel is om een verdere eerlijke en rechtvaardige behandeling van 1F-ers op een
individueel niveau te bewerkstelligen.
Wij merken gelukkig echter dat in deze periode een aantal internationale en Nederlandse organisaties
zoals UNHCR, VWN, Amnestie internationaal en advocaten en juristen zich met dezelfde standpunten
zich uiten. Zij willen ook hun steun betuigen voor het herzien van de gehele procedure tot nu toe.
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