
Deze Nieuwsbrief 28 feb. 2010 heeft tot doel u te informeren over wat gaande is en om bondgenoten te
werven, onder andere in de kunstwereld.

Stuur deze Nieuwsbrief door naar uw vrienden en kennissen. Het is momenteel ons enige medium om
de mensen met de kwestie bekend te maken.

01 - Mijn buurjongen heeft een Voornemen ontvangen

Mijn buurjongen laten we ‘m Yousef noemen heeft donderdag 18 februari 2010 van de
IND een “Voornemen tot intrekking verblijfsvergunning” ontvangen. En
het kabinet Balkenende IV is zaterdagochtend 20 februari 2010 gevallen.

Ik ben er beduusd van.

Allereerst Yousef. Irakees – en daar zit ‘m meteen de crux. Want het
rapport van de commissie Davids 12 januari 2010 overhandigd aan premier Balkenende

spreekt uit wat de meesten van ons allang wisten: Nederland heeft op
oneigenlijke gronden oorlog met Irak gevoerd. Dat is de ‘rechterhand’ –
goed zichtbaar voor iedereen. De ‘linkerhand’ – wat de meesten van ons
niet weten want er is, o, zo summier over bericht – is dat staatssecretaris
van Justitie Nebahat Albayrak december 2009 maar eigenlijk al september 2008, zo

blijkt uit de IND-correspondentie besloot het “categoriale beschermingsbeleid” voor
asielzoekers uit Irak te beëindigen. Op grond hiervan worden de dossiers
van alle 8.000 Irakese immigranten met “verblijfsvergunning bepaalde
tijd” opnieuw door de IND beoordeeld. Voilà. Yousef kreeg aangetekend
medegedeeld dat we van plan zijn hem terug naar zijn land te sturen.

We steunen de VS in het afzetten van een regering. Het land vervalt in
chaos. Yousef’s familie... ...En hier kom ik in gewetensconflict. Want
hoeveel mag ik eigenlijk vertellen, in mijn drang om u te informeren? Om
u betrokken te maken bij deze kwestie? Hoe zit het eigenlijk met Yousef’s
privacy?

Ik heb het Voornemen gelezen. Als Yousef dit niet kan bewijzen en dat
niet kan aantonen, is zijn verhaal volgens de IND niet geloofwaardig. Ik

aarzel om het Voornemen met al Yousef’s al dan niet geloofwaardige details publiek te maken. Is
“bewijzen” niet ook gewoon de ‘bril’ die je toevallig op hebt? Hoeveel
moet Yousef de IND “bewijzen” om aannemelijk te maken dat het toch
echt noodzakelijk was dat hij in allerijl in Irak huis en haard verliet en
naar Nederland – ja, uitgerekend ons land! – kwam? Wat kan Yousef die
“aanzuigende werking” (Albayrak) nou schelen?

Doe uw jas maar uit. Ja, natuurlijk dat is voldoende. Oh, nee, toch niet. Het is nog niet voldoende. U
heeft nog niet echt bewezen dat u een mens bent. Doe nu uw trui maar uit. Nee, dat is nog steeds
niet voldoende om aannemelijk te maken dat u mens bent. Doe nu uw shirt maar uit. Nee hoor, nog
steeds geloof ik u niet. Doe uw spijkerbroek maar uit. Nee, nee, nee, het is nog steeds niet
geloofwaardig dat u mens bent. Doe uw onderbroek maar uit. Nou... Bijna... Laat me nog even in uw
anus kijken...

Fatsoen Moet je Doen.

Mail art-kunstproject  http://www.filiadenhollander.nl/  en  http://www.filiadenhollander.nl/iraq.html

Documented civilian deaths from violence Iraq  http://www.iraqbodycount.org/database/


