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PERSBERICHT 
 

Demonstratie voor Rechtvaardigheid 
Zaterdag 10 januari 2009 van 12.00-14.00 uur op de Dam te Amsterdam 

 
Wat is er aan de hand? 
Nederland schendt op dit moment mensenrechten van een grote, zeer kwetsbare groep vluchtelingen, 
die allen geen recht op een verblijfsvergunning hebben, omdat ze door de IND het Artikel 1F van het 
vluchtelingenverdrag tegengeworpen hebben gekregen. Dit gebeurt uitsluitend op basis van 
vermoedens, er zijn geen bewijzen voor. Het openbaar ministerie ziet geen aanknopingspunten om 
deze mensen te vervolgen. Toch worden zij schuldig geacht. Iedere 1F-er wordt automatisch 
ongewenst verklaard wat vergaande consequenties heeft, zoals langdurige detentie en gedwongen 
uitzetting, zelfs zonder de rechterlijke macht naar de zaak heeft gekeken. 
 
De landen om ons heen, zoals Engeland en Frankrijk hebben slechts enkele 1F verdachten. 
Nederland op dit moment honderden. In de meeste andere Europese landen wordt een 1F verdachte 
standaard overgedragen aan het Openbaar Ministerie en volgt er een strafproces. Op deze manier 
krijgt de betrokkene een kans van die status af te komen door vrijspraak, of het uitzitten van een straf. 
In Nederland is dit niet het geval. De IND kan de betrokkene straffen, voor er bewijzen zijn en er 
berechting plaatsvindt. Het is aan de vreemdeling om zijn onschuld te bewijzen (omgekeerde 
bewijslast).  
 
Omdat 1F-ers in Nederland automatisch ‘ongewenst’ zijn, betekent dit dat zij als (bewust gemaakte) 
illegalen door het leven gaan, zonder uitzicht op verandering. Indien artikel 3 EVRM van toepassing is, 
is gedwongen uitzetting niet mogelijk. Zij belanden dan in ‘niemandsland’. Dit kan men als een 
levenslange straf (‘mort civile’) beschouwen. Dit huidige 1F beleid druist in tegen de principes van een 
rechtsstaat (scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) en Nederland schendt 
hiermee mensenrechten! 

 
Waarom deze demonstratie? 
Na meerdere demonstraties (gehele maand oktober en 10 december te Den Haag) en kritische 
geluiden vanuit organisaties als UNHCR, Amnesty, NJCM en verschillende Juristen continueert de 
overheid het huidige beleid.  
 
Stem Voor Rechtvaardigheid is een groep mensen die zijn krachten gebundeld heeft om op te komen 
voor deze groep vreemdelingen die geen eerlijk proces krijgt. SVR is van mening dat iedereen hier 
recht op heeft. En omdat wij geloven in de principes van een rechtsstaat, strijden wij voor de rechten 
van deze mensen. 
 
Dit is reden voor ons om op zaterdag 10 januari 2009 onze stem te laten horen. Ditmaal op de Dam te 
Amsterdam, van 12.00 tot 14.00 uur. Diverse juristen en organisaties komen spreken. Er wordt 
ongeveer 1000 man verwacht. Tevens zal om 14.00 uur de petitie van de website 
www.TekenVoorRechtvaardigheidInNederland.nl met meer dan 4000 handtekeningen aan leden van 
de Tweede Kamer worden aangeboden. Het voorlopige programma is bij dit persbericht gevoegd.  
 
Hopelijk wordt er door uw redactie aandacht besteed aan dit onbekende, maar 
belangrijke onderwerp. Help mee bij de bescherming van onze rechtsstaat! 
 
Voor meer informatie of interviews kunt u contact opnemen met: 
Evelien Hoogenboom: 06-34925782 
Shahiera Sharif: 06-23334812 
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Voorlopig Programma - Demonstratie voor Rechtvaardigheid 
 
Tijd  Wat       Door    
 
12.00 uur  Opening       Mw. S. Sharif 
 
12.00 uur Doel demonstratie SVR     Mw. E. Hoogenboom  
 
12.05 uur Spreker – Advocaat 
 
12.10 uur Kind van 1F-er      Mw. S. Sharif 
 
12.15 uur Spreker – Inwoner Gemeente Zaanstad  Dhr. H. Kroes 
 
12.20 uur  Protest Rap  
     
12.25 uur Spreker - Mensenrechten activist   Dhr. C. Huizer  
 
12.35 uur Protestactie      Homayun  
 
12.40 uur Kind van 1F-er      Dhr. K. Masdjedi 
 
12.45 uur Actie liederen       Alkmaars Straat Orkest  
 
12.50 uur Spreker – Initiatiefnemer    Dhr. P. Hoogenboom 

www.TekenVoorRechtvaardigheidInNederland.nl 
      
13.00 uur Protestlied      J. Hoogenboom / S. Nederlof 
 
13.05 uur Spreker - Advocaat     Dhr. P. Bogaers  
 
13.15 uur Spreker -  4-5 mei antidiscriminatie comité   Mw. D. van Tongeren 
 
13.20 uur Protestactie      Emal 
 
13.25 uur Spreker – Voorganger Evangelische Gemeente  Dhr. J. Brouwer  
 
13.30 uur Kind 1F-er      Mw. S. Nasiri  
 
13.35 uur Actie liederen      Alkmaars Straat Orkest 
 
13.45 uur Spreker – De Fabel van de Illegaal   Dhr. S. Schmits  
 
13.50 uur Spreker – Tweede Kamerlid SP    Dhr. J. de Wit  
 
13.55 uur Aanbieden petitie Tweede Kamer    Dhr. P. Hoogenboom 
 
14.00 uur Afsluiting      Mw. S. Sharif  

 


