
Deze Nieuwsbrief 12 maart 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.

03 - Mijn buurjongen heeft een Voornemen ontvangen

Jetzt het IND-Voornemen

“3. Motivering van het voornemen
  3.1. De grond voor verlening is komen te vervallen
Bij brief van 12 september 2008 heeft de Staatssecretaris van Justitie de Tweede Kamer
bericht dat is besloten het categoriale beschermingsbeleid voor asielzoekers uit Centraal-
Irak te beëindigen.
[...]
Uit het algemeen ambtsbericht Irak van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 26 juni
2008 blijkt dat de veiligheidssituatie in Irak aan het verbeteren is. Daarnaast is uit
onderzoek gebleken dat naast het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, ook Zweden geen
special beleid voert ten aanzien van Irak. Gelet hierop is besloten het categoriale
beschermingsbeleid voor Centraal-Irak te beëindigen.
De Tweede Kamer heeft op 9 oktober 2008 ingestemd met de voorgestelde
beleidswijziging. Bij WBV 2008/28 (publicatiedatum 20 november 2008, ingangsdatum
beleidswijziging 22 november 2008) is de beëindiging van het categoriale
beschermingsbeleid voor Centraal-Irak van kracht geworden.”

FdH  Is dit ambtsbericht openbaar? Waaruit blijkt dat de veiligheidssituatie in
Irak aan het verbeteren is? Waarom is “aan het verbeteren” goed genoeg?
Wanneer is, naar Nederlandse maatstaven, een plek veilig genoeg? Als
Nederland in dezelfde situatie als Irak nu zou verkeren, met weliswaar minder
maar toch nog regelmatig bomaanslagen (en dat je als katholiek, protestant,
Fries enzovoort niet weet van welke kant het gevaar komt), zouden wij
Nederland dan als “veilig” bestempelen?

FdH  Welk onderzoek? Wie heeft het onderzoek uitgevoerd (CIA? Raad van
Europa?) en wat werd er onderzocht? Wat waren de kwaliteitsnormen van dit
onderzoek?

Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden – ja, en? En Duitsland, Frankrijk,
België, Luxemburg, en zo’n X EU-landen nog meer? Wat bedoelt men met het
noemen van precies deze drie landen?

Waaruit blijkt dat “geen speciaal beleid voeren” het actief terugsturen van
vluchtelingen inhoudt?

FdH  Waarom heeft het beëindigen van het categoriale beschermingsbeleid
consequenties voor de zittende Irakezen (voor hen die we al in ons midden
hebben opgenomen en in wie we investeren d.m.v. huisvesting en scholing, o.a.
taal– en inburgeringcursussen)?

FdH  Wat is het nu – heeft Albayrak een beleidswijziging besloten en toen de
Tweede Kamer geïnformeerd (“bij brief bericht”)? Of heeft Albayrak een
beleidswijziging voorgesteld en heeft de Tweede Kamer daarmee ingestemd?
Hoe gaat zo’n procedure?

22 november 2008, dat is geweest: drie maanden voordat de commissie-Davids
begon aan haar onderzoek naar de rechtmatigheid van onze oorlog in Irak (25
februari 2009), en een jaar voordat de commissie-Davids onder meer
concludeerde dat de Tweede Kamer “selectief voorgelicht” is geweest.

Als we weten dat inzake de oorlog in Irak de Tweede Kamer selectief voorgelicht
is geweest, hoe weten we dan dat men inzake de Irakese vluchtelingen de
Tweede Kamer niet selectief voorgelicht heeft?

Eerst heeft het kabinet ons een oorlog ingerommeld. Worden dan nu 8.000
Irakezen, waaronder mijn buurjongen Yousef, het land uitgerommeld?

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/


