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 Wij zijn zeer bezorgd over de situatie van 3400 leden van de Iraanse oppositiebeweging, de Iraanse 

Volksmojahedin, in kamp Ashraf te Irak. Het Iraanse regime streeft via de Iraakse regering naar de 

vernietiging van de inwoners van het kamp.  

De gruwelijke aanval van de Iraakse krachten tegen het kamp op 28 en 29 juli 2009 resulteerde in 11 

doden, 500 gewonden en 36 gegijzelde inwoners. Een wereldwijde campagne leidde tot een vrijlating van 

de onschuldige gijzelaars die zich op het randje van de dood begaven vanwege een langdurige 

hongerstaking van 72 dagen.  

Amnesty International, de Internationale federatie voor de rechten van de mens, de Wereld organisatie 

tegen foltering, Human Rights Watch en de Aartsbisschop van Canterbury hebben in diverse verklaringen 

deze aanval veroordeeld. Zij hebben allen hun zorgen geuit over de situatie van de Ashraf inwoners. De 

Spaanse centrale onderzoeksrechtbank is een onderzoek gestart tegen de Iraakse autoriteiten en de 

verantwoordelijken zullen worden vervolgd voor het schenden van de vierde conventie van Geneve en het 

begaan van misdaad tegen de menselijkheid.  

De Iraakse regering is van plan om de inwoners van Ashraf dwangmatig te verplaatsen naar het woestijn 

gedeelte ten zuiden van Irak. Dit zal leiden tot een grotere catastrofe in vergelijking met de aanvallen in 

juli 2009.  

De regering van de Verenigde Staten van Amerika, Amnesty International en Internationale autoriteiten 

hebben hun zorgen geuit over de intentie van de regering.  

Een aangenomen resolutie door het Europese Parlement op 24 april 2009 benadrukt dat de inwoners van 

Ashraf beschermde personen zijn die vallen onder de vierde conventie van Geneve. Het roept de Iraakse 

regering op tot het respecteren van hun rechten en af te zien van uitzetting of een dwangmatige 

verplaatsing in Irak. Bovendien dienen alle beperkingen opgeheven te worden volgens de resolutie.  

Door middel van deze verklaring uiten wij onze solidariteit met de inwoners van Ashraf en hun 

familieleden en ondersteunen wij hun eisen. Wij roepen de Nederlandse regering op om in samenwerking 

met de Verenigde Naties, de Europese Unie en de regering van de Verenigde Staten de volgende doelen te 

bewerkstelligen: 

1)      De garantie van de Amerikaanse troepen voor het bieden van bescherming aan de inwoners van 

Ashraf, om zo nieuwe aanvallen, geweld en een dwangmatige verplaatsing te voorkomen 

2)      Het overnemen van de bescherming van de Ashraf inwoners door de Verenigde Naties 

3)      De Iraakse regering ertoe te manen gehoorzaamheid te verlenen aan de resolutie van het 

Europese Parlement dat op 24 april 2009 is uitgevaardigd. De fundamentele rechten en 

bescherming, volgens de vierde conventie van Geneve, van de inwoners van Ashraf dienen 

hierbij erkend te worden. 

 Wij roepen de Iraakse regering op om de bovengenoemde artikelen, gebaseerd op het Internationaal recht, 

International humanitair recht en Internationale mensenrechten, te respecteren en te implementeren. Dit 

zal bijdragen aan een verbetering van de geloofwaardigheid en waardigheid van Irak als een onafhankelijk 

en een democratisch staat dat betreurenswaardig onderworpen is aan twijfels. 

Deze verklaring is ondertekend door de Kamerleden en Senatoren van bijna alle Nederlandse 

politieke partijen. 


