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De Nederlandse regering en tweede Kamerleden spreken regeringen aan op de schendingen van 
mensenrechten. 
Regeringen en regimes die mensenrechten schenden hebben bloed aan hun handen. 
 
 
De Nederlandse regering negeert de rapporten van de UNHCR en Amnesty International waarin 
de regering wordt aangesproken op de schending van mensenrechten van mensen met een 1F 
status. 
De Nederlandse regering schendt mensenrechten, er kleeft bloed aan de handen van de 
Nederlandse regering. 
 
 
De tweede Kamerleden weten via de rapporten die zijn aangeleverd dat de mensenrechten van 
mensen met een 1F status worden geschonden.  
De tweede Kamerleden hebben de regering nooit aangesproken op de schending van 
mensenrechten. 
De tweede Kamerleden schenden mensenrechten, er kleeft bloed aan hun handen. 
 
 
De Nederlandse politieke partijen zijn op de hoogte van de rapporten van de UNHCR en Amnesty 
International, maar doen niets met deze gegevens. 
De Nederlandse politieke partijen maken zich schuldig aan de schending van mensenrechten, er 
kleeft bloed aan hun handen. 
 
 
De IND haalt mensen met een 1F status zo maar uit hun huizen. 
De IND geeft valse verklaringen af bij de rechtbanken. 
De IND legt uitspraken van de rechters naast zich neer. 
De IND gedraagt zich als de Gestapo in de Tweede Wereldoorlog. 
De IND schendt mensenrechten, er kleeft bloed aan hun handen. 
 
 
De dienst Terugkeer & Vertrek zetten mensen onder een grote druk zonder redenen, ik was erbij. 
De dienst Terugkeer & Vertrekt schendt mensenrechten, er kleeft bloed aan hun handen. 
 
 
Politiemensen, rechters, burgemeesters en ambtenaren weten dat er mensenrechten worden 
geschonden.  
Tot op heden zijn zijn niet opgetreden tegen de schending van mensenrechten, er kleeft bloed 
aan hun handen. 
 
 
Ik roep de vakbonden van de politie, de vereniging Nederlandse Gemeenten, de 
ambtenarenvakbonden en een ieder op om op te komen voor de mensenrechten en hun leden 
aan te spreken op de schending van mensenrechten.  
Vandaag zijn het de mensen met een 1F status, morgen bent u aan de beurt. Stop de schending 
van mensenrechten, laten wij geen bloed aan onze handen krijgen. 
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