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Geachte volksvertegenwoordigers, 
 
Omdat wij ons zorgen maken over de mensenrechten in Nederland en onze bedreigde 
rechtsstaat, vragen wij met deze open brief om uw aandacht. 
  
Dag van de Mensenrechten 
Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen 
door de Verenigde Naties. Vandaag is de nationale viering van de 60ste verjaardag van deze 
mensenrechtenverklaring. Bij het schenden van mensenrechten denken we vaak aan andere 
landen. Vandaar dat het vandaag een drukke dag is voor onze minister van Buitenlandse Zaken, 
die de aandacht vestigt op misstanden in het buitenland. Maar zijn deze rechten en vrijheden wel 
zo vanzelfsprekend in Nederland? Helaas is dit niet het geval. Nederland schendt op dit moment 
mensenrechten van een grote, zeer kwetsbare groep vluchtelingen, die allen het artikel 1F van 
het Vluchtelingenverdrag tegengeworpen hebben gekregen, uitsluitend op basis van vermoedens 
die niet bewezen hoeven te worden. 
  
Schuldig, zonder bewijs 
Na het generaal pardon volgt er voor deze groep nu een soort generaal vonnis. Dit valt niet uit te 
leggen. Wij willen onze kinderen en kleinkinderen kunnen vertellen dat iedereen in Nederland een 
eerlijk proces krijgt en dat je pas schuldig bent, als dat bewezen is. Het is triest, zeker op de Dag 
van de Mensenrechten, dat het nodig is om aandacht te vragen voor een rechtvaardige 
behandeling van iedereen in Nederland, inclusief bovengenoemde groep. Naar humanitaire 
maatstaven zijn mensen geen misdadigers, tenzij het tegendeel bewezen is. 
  
In de kamerdebatten van 5 en 7 juni 2007 is gesignaleerd (1) dat Nederland in vergelijking met 
andere landen wel erg gemakkelijk is geweest met het toekennen van de status 'verdachte van 
oorlogsmisdaden'. En (2) dat hier nagenoeg geen strafprocessen op zijn gevolgd, zodat 
betrokkenen geen kans krijgen van die status af te komen door vrijspraak of het uitzitten van een 
straf. In de brief/notitie van het ministerie van Justitie aan uw kamer (9 juni 2008) worden deze 
bezwaren zonder overtuigende argumenten van de hand gewezen. Deze groep blijft voor altijd 
‘schuldig’ en wordt daarvoor al jaren gestraft. 
  
Rechtsstaat 
Het Nederlandse beleid met betrekking tot het toepassen van artikel 1F van het 
Vluchtelingenverdrag raakt aan de kern van de democratische rechtsstaat: (1) de overheid kan 
burgers geen rechten ontnemen op grond van hun herkomst, geloof of ander collectief kenmerk 
en (2) permanente verwijdering van staatsburgers uit de samenleving kan alleen via een door de 
strafrechter opgelegde gevangenisstraf. De bovengenoemde groep wordt hier compleet buiten 
gesteld. Niet berecht, toch gestraft. Met alle gevolgen van dien: ook onschuldige mensen zitten 
nu achter slot en grendel. 
  
Gedwongen uitzetting 
Enige tientallen Afghaanse mannen zijn de laatste tijd in vreemdelingendetentie geplaatst om van 
daaruit als een postpakket per EU-reisdocument (EU-LP, een document zonder juridische status) 
terug te worden gezonden naar Afghanistan, dat inmiddels weer grotendeels wordt beheerst door 
de Taliban. Hun vrouwen en kinderen blijven noodgedwongen zonder echtgenoot/vader alleen in 
Nederland achter. Tientallen gezinnen wordt een elementair mensenrecht (het recht op 
gezinsleven, art.8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) ontstolen, terwijl daar geen 
rechtvaardigingsgrond voor bestaat. Nederland stelt deze mannen opnieuw bloot aan het gevaar 
van foltering, of andere onmenselijke behandeling (in strijd met art.3 EVRM). 
  



Daarentegen, stelt de Afghaanse overheid (in brieven van het Afghaanse Consulaat, 16 oktober 
2008 en 5 november 2008), heel duidelijk dat Afghanistan een tegenstander is van gedwongen 
terugkeer omdat het geen garanties voor een aanvaardbaar bestaan kan geven. Omtrent het 
gebruik van EU-documenten zij opgemerkt dat volgens het Memorandum of Understanding 
tussen Nederland, Afghanistan en de UNHCR een gedwongen terugkeer onwenselijk is. Waarom 
gebeurt dit dan toch? 
  
NJCM 
Gelukkig heeft Nederland een speciaal comité van Juristen voor de Mensenrechten in ons land 
(NJCM). Dit comité heeft zijn standpunt over deze problematiek op 27 augustus 2008 naar de 
Tweede Kamer gestuurd. Dit standpunt is volledig in lijn met de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. Ook de UNHCR en Amnesty International hebben meerdere malen 
kritische geluiden laten horen over deze problematiek. 
  
Burgerinitiatief - website 
Er is een groeiende onrust onder Nederlanders, die iets aan deze onrechtvaardige situatie willen 
doen. Naast verschillende initiatieven van andere Nederlandse groeperingen, heeft onze groep 
twee doelen. Allereerst willen we onze landgenoten goed informeren over de huidige gang van 
zaken. Dat gaat via een goed gedocumenteerde website (inclusief bronvermelding) genaamd: 
www.TekenVoorRechtvaardigheidInNederland.nl. Ten tweede biedt deze website de mogelijkheid 
om een petitie te tekenen. Deze petitie roept de leden van uw Kamer op om de mensenrechten in 
Nederland te respecteren en volledig in te stemmen met het standpunt (27-8-2008) van het 
Nederlands Juristen Comite voor de Mensenrechten. 
  
Het ‘verdwenen’ ambtsbericht 
Sinds eind november is het alom betwijfelde en gewraakte ambtsbericht van 29 februari 2000 
(over de veiligheidsdiensten in Afghanistan in de periode 1978-1992, dat gebaseerd is op 
bronnen van de Taliban, nu de vijanden van Nederlandse troepen in Afghanistan) ineens 
spoorloos verdwenen van de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zie 
bronvermelding van onze website. Kritische aandacht van het Nederlandse publiek wordt 
daarmee voorkomen. 
  
Demonstratie voor Rechtvaardigheid 
Naast de demonstratie van vanmiddag op het Plein in Den Haag, organiseert de Stem Voor 
Rechtvaardigheid (SVR) op zaterdag 10 januari 2009 een grote Demonstratie Voor 
Rechtvaardigheid op de Dam in Amsterdam (12:00-15:00 uur). Tijdens deze demonstratie zal de 
bovengenoemde petitie aan leden van uw Kamer worden aangeboden. Hoewel het nog 
kerstreces is, bent U allen natuurlijk van harte welkom bij deze demonstratie. 
  
Oproep aan de Tweede Kamer 
Deze open brief is een oproep aan onze volksvertegenwoordigers om zorgvuldig met deze 
groep mensen om te gaan. Deze groep mensen heeft er recht op om behandeld te worden zoals 
u en ik ook behandeld worden als we van iets zouden worden beschuldigd: onderzoek, bewijs en 
berecht. Wij hopen dat uiteindelijk het recht zal zegevieren. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Namens het Teken Voor Rechtvaardigheid In Nederland - Team 
  
Dhr. P.A.M. Hoogenboom 
www.TekenVoorRechtvaardigheidInNederland.nl 
 


