Dames en heren,
Gedurende een jaar hebben wij meerdere malen gedemonstreerd tegen overduidelijke
politiekgekleurde uitvoeringsbeleid van staatsecretaris Albayrak, betreft uitzetting ,
ongewenst -verklaring en legaliteit van 1F-ers in Nederland.
De demonstraties waren niet alleen tegen de onmenselijke uitvoeringsbeleid van Albayrak
dat in meeste gevallen op een barbaarse wijze heeft plaatsgevonden , maar ook tegen de
terughoudende reacties van het ministerie van buitenlandse zaken op een heronderzoek naar
het ambtbericht van 2001.
Wij hebben in de afgelopen jaar meer symbolische en algemene dan realistische en
oplossende discussies, bijeenkomsten, rond de tafel -overleggen , interpretaties gezien.
Albayrak heeft alles gedaan om haar politiekgekleurde uitvoeringsbeleid betreft de
Afghaanse 1F-esr te rechtvaardigen. De staatsecretaris heeft van alles gedaan een
misleidende beeld te gegeven om haar politiekgekleurde belangen te behartigen. Het is
opvallend dat de media hierover zwijgt.
Jammer genoeg dat sommige linkse politieke partijen achter het beleid staan met onjuiste en
politiekgekleurde feiten van de Staatsecretaris Albayrak en de ministerie van
buitenlandszaken.
De terughoudende positie van sommige politieke partijen en politicus is geen rechtvaardige
positie om rechtvaardigheid en het rechtsbescherming van mensen te garanderen, zeker niet in
dit democratisch land.
Wij zijn wel blij met de humanitaire, realistische en positief veranderde standpunten van de
Amnestie internationaal Nederland en Vluchtelingen werk Nederland over de kwestie
Afghaanse 1F-res. Wij waarderen ook de duidelijke standpunten van de UNHCR betreft
toepassing artikel 1f van de vluchtelingen verdrag 1951 door de Nederlandse Justitie.
Nu is het tijd om een einde te maken van deze mensenrecht tragedie die door de
uitvoeringsbeleid van mevrouw Albayrak in Nederland tot stand is gekomen.
Hier in Nederland wordt op grote schaal de basisrechten van mensen op politiek
discriminerende manier geschonden.
Dames en heren,
De Nederlandse minister van Buitenlands Zaken heeft op 10 december vorig jaar in één van
zijn toespraken mooi toegesproken over de standpunt van Nederland wat betreft
mensenrechten in het buitenlanden, waar zijn die mooie woorden als het belang van
Nederland zelf in het rechtvaardigen van mensenrechten mondiaal, als het om mensenrechten
in Nederland zelf draait?
De Afghaanse gemeenschap in Nederland is van mening dat hier een eind aan moet komen op
het uitvoeringsbeleid betreft Afghaanse 1F-ers. De Ambtbericht van Buitenlandszaken 2001
is gebaseerd op de meest referenties die onder koudeoorlogssfeer to stand zijn gekomen. Wij

vragen herziening van dit bericht. Wij roepen op een uitgebreider onderzoek door een
onafhankelijke commissie die buiten het invloed van de regeringspartijen staat.
Wij denken dat er reëel en mensenrechten vriendelijk moet worden gekeken naar de 1Fprocerdures van 1997 tot op heden.
Wij vragen zowel de Nederlandse regering als de Afghaanse regering een
mensenrechtvaardige en acceptabele oplossing te vinden voor deze 10 jaar durende
getraumatiseerde, en geestelijk gemartelde personen en hun gezinsleden.
De Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland stelt zich hiervoor bereid om een neutrale
medewerking te bieden aan alle vraagstukken, toelichtingen en deskundige informaties.
Bedankt voor u aandacht

