
Deze Nieuwsbrief 6 juni 2010 heeft tot doel u te informeren over wat gaande is en om bondgenoten te
werven, onder andere in de kunstwereld.

07 – Mijn buurjongen heeft een Voornemen ontvangen

Gisteren had Yousef zijn “gehoor” bij de IND. Zijn advocaat heeft bepleit dat hij
onder een speciale categorie valt, op grond waarvan Yousef “Status B” zou
verdienen (B = onbepaalde tijd ofwel permanent asiel).
Dit interview door een IND–rapporteur is het laatste stadium voordat de IND
definitief besluit om zijn Verblijfsvergunning D (= bepaalde tijd) in te trekken,
dan wel van een andere status te voorzien (zoals onbepaalde tijd). Hierna, bij
afwijzing c.q. intrekking van de verblijfsvergunning, volgt de gang naar de
rechter.

Standaard wordt de Irakese vluchteling aan het begin van elk gehoor de
procedure van het gesprek uitgelegd, de plaats die het gehoor inneemt binnen
het geheel van de asielprocedure, wordt de tolk voorgesteld (als die er is), en
wordt vermeld dat het gehoor vertrouwelijk is en alleen zal worden gebruikt voor
de uitvoering van het Vreemdelingenrecht.

Klik http://www.filiadenhollander.nl/images/07-vertrouwelijkheid-ind-gehoren.jpg voor de formulering
zoals het in de IND–rapporten staat.

Bij binnenkomst vroeg Yousef of hij het gesprek voor eigen gebruik op zijn iPod mocht
opnemen (namelijk om aan mij, zijn “habibti-Filia”, en zijn andere vrienden te laten
horen). Dat mocht.

Daarna volgden vragen van de IND en antwoorden van Yousef om zijn
geloofwaardigheid, waarom hij in deze speciale categorie zou vallen, vast te
stellen. Om privacyredenen doe ik hier geen verslag van, maar ik vermeld dat
Yousef, aangevuld door zijn advocaat, begon met te vertellen hoe vijf vrienden
van een vriend van hem, die in dezelfde categorie vielen, onlangs nog in Irak
werden opgehangen.

Standaard wordt aan het einde van elk gehoor gevraagd of het gesprek naar
wens is verlopen en of de asielaanvrager nog iets wil toevoegen.

Yousef  Ik heb nog wel een paar video’s op internet, om te laten zien op mijn
laptop. CNN en NOVA-tv...

Advocaat  Er zijn vorige maand 45 Irakezen uitgezet naar Irak. Daarvan zijn er
16 verdwenen en inmiddels is duidelijk dat er een aantal... Nou, vertel jij het
allemaal maar.

Yousef  Ja, want... Op mijn oude interviews staat er op dat de autoriteiten van
Irak niks van gaan horen dat ik hier ben geweest of hier asiel aangevraagd had.
En die mensen die uitgezet werden, die werden op het Bagdadse... Schiphol zeg
maar, verwacht door de autoriteit van Irak. Dus de politieagenten – nou
‘politieagenten’, zeg maar boeven – daar die nemen jou en dan martelen ze jou
daar. Dus dat betekent eigenlijk dat die afspraken die gemaakt werden tijdens je
interviews, niet gehouden werden. Want hier zeggen ze je, daar gaan ze niet
achterkomen dat je hier asiel aangevraagd hebt. Maar hoe komt dat, dat de
autoriteit daar met politieagenten op jou wachten? Ik vraag me dat af. En...

Advocaat  Kun je vertellen wat er met die mensen is gebeurd?

Yousef  Ja, die mensen zijn gewoon gemarteld, geslagen... Het begon al hier in
Nederland, want ze wouden bijvoorbeeld niet in de vliegtuig instappen. En de
agenten die gingen hen gewoon... heel hard aanpakken. Waar ze ook blauwe
blessures van kregen enzo. Wat eigenlijk in de Nederlandse wet niet mag. Want
de Nederlandse wet zegt: als je uitgezet werd, of, door de politie moet dingens



worden, dan mogen ze jou vast verbinden, zó dat je niet... eh. Ja, je mag wel een
beetje pijn krijgen, natuurlijk, maar niet dat je.... dat duidelijke blessures te zien
zijn. En dat gebeurde toen toch met die mensen, en ze werden ook in Irak
gemarteld. Dus ik vraag me af hoe dat kan dat ze daar door de politie gepakt
worden.

IND-rapporteur  Waren dat dan ook [naam speciale categorie] mensen?

Yousef  Nee. Dat waren nog ‘gewone’ mensen, hé?! Dat zijn niet eens [naam
speciale categorie] en dan worden ze zó daar behandeld.

Klik http://player.omroep.nl/?aflID=10976419 voor de NOVA-uitzending van 20 mei 2010. Het betreft
het laatste item. (Merk op dat de titel ervan “Vraagtekens bij geweld” is en niet “Vraagtekens bij
uitzetting”.)

Deze jongen is ongeschikt / geschikt.

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/recent/

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


