Nieuwe bedreiging voor kamp Ashraf
Op 28 en 29 juli 2009 werd kamp Ashraf door Iraakse troepen aangevallen als gevolg
waarvan 11 inwoners het leven lieten, honderden gewond raakten en 36 inwoners gegijzeld
werden.
Een nieuw gevaar dreigde toen de Iraakse regering de inwoners van kamp Ashraf een
ultimatum stelde. Zij moesten uiterlijk 15 december 2009 het kamp vrijwillig verlaten en
meewerken aan hun transport naar een locatie elders in Irak; werkten zij niet mee, dan zouden
ze weggebracht worden naar een detentiekamp in de provincie al-Muthanna (zie
http://www.smvi.nl/node/138). Dat kamp is heel berucht, omdat daar al duizenden mensen
gestorven zijn. Die deportatie is op 15 december gelukkig niet doorgegaan, omdat er veel
journalisten bij waren. Wel gaf de betreffende Iraakse commandant aan dat de plannen om
kamp Ashraf te ontruimen overeind bleven.
Sinds februari hebben agenten van de Iraanse inlichtingen- en veiligheidsdienst (MOIS) met
volledige medewerking van de Iraakse regering onder meer de volgende dreigementen geuit
tegenover de bewoners van kamp Ashraf: “Ik zal ieder van jullie vóór Ashraf ophangen. We
zullen een massamoord in Ashraf uitvoeren en het vernietigen. … Let op, deze actie van ons
zal spoedig starten in de vorm van een aanval. … Niet alleen Groot-Brittannië, Egypte,
Duitsland of de V.S., ook de Almachtige zelf kan niets uitrichten tegen deze eis van ons. …
We zullen Ashraf vernietigen.” Hierbij werd gebruik gemaakt van zeer sterke
geluidsinstallaties. Toen de Ashraf bewoners probeerden door luide muziek deze psychische
marteling te neutraliseren, leidde dit in de nacht van 15 op 16 april tot een inval van Iraakse
troepen in het kamp. Hierbij raakten enkele Ashraf bewoners gewond. Hoewel deze inval zeer
bedreigend was, was de inval niet te vergelijken met de aanval die in 2009 plaatsvond. Een
inwoner van kamp Ashraf schreef: “De internationale solidariteit met het Iraanse verzet plus
de aanwezigheid van UNAMI (United Nations Assistance Mission for Iraq) en de steun van
230 afgevaardigden in het Amerikaanse congres laten een dergelijke aanval niet langer toe.”
De Amerikanen hebben echter aangekondigd hun kamp Grizzly in de nabijheid van kamp
Ashraf per 1 juli 2010 te sluiten. Omdat de onbewapende VN-post in kamp Ashraf voor zijn
veiligheid afhankelijk is van de Amerikanen, vreest de World Organisation Against Torture
dat ook de VN-post in kamp Ashraf gesloten zal worden. Europarlementslid Struan Stevenson
heeft gewaarschuwd dat dit tot een grotere humanitaire ramp kan leiden dan die in 2009 toen
11 ongewapende Iraanse dissidenten bij een Iraakse aanval werden gedood.
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