
 

 

Resolutie over Kamp Ashraf  in Irak 
Ingediend door E.H. (Bep) Welleweerd-van Eck (ChristenUnie Deventer) 
 
Het Ledencongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 14 mei 2011 te Ede  
 
Overwegende het volgende:  

- Op vrijdag 8 april 2011 hebben 2500 Irakese militairen Kamp Ashraf, een kamp met 3400 
ongewapende Iraanse ballingen, aangevallen. Vijfendertig Iraanse ballingen werden hierdoor 
gedood, waaronder acht vrouwen, en 345 gewond, waarvan velen zeer ernstig. De VN heeft het 
bloedbad bevestigd en scherp veroordeeld. 

- De Amerikanen, die in het verleden de Ashraf bewoners schriftelijke garanties van bescherming 
hebben gegeven, hebben Kamp Ashraf begin 2009 aan de regering van Irak overgedragen.  

 
1. veroordeelt de bloedige aanval op de weerloze bewoners van Kamp Ashraf; 
2. verzoekt de Nederlandse regering deze aanval eveneens te veroordelen; 
3. verzoekt de regering van Irak alle vijandelijkheden tegen de Ashraf bewoners te staken; 
4. verzoekt de Amerikaanse regering de beloften die in het verleden aan de Ashraf bewoners 

gedaan zijn na te komen; 
5. verzoekt de Verenigde Naties de bescherming van de Ashraf bewoners te garanderen. 

 
 
Pre-advies Landelijk Bestuur: Overnemen  
Het Landelijk Bestuur herkent zich in de strekking van deze resolutie. Al gaat het misschien wat ver om 
als Ledencongres rechtstreekse verzoeken te doen als genoemd onder punten 2 tot en 5. Wanneer 
bedoeld wordt om de fractie aan te sporen om via parlementair gangbare middelen deze zaak onder de 
aandacht te brengen, kan het Landelijk Bestuur adviseren deze resolutie over te nemen.  
 
 

 
@JoelVoordewind Joël Voordewind  
Resolutie op #cucongres over onder de aandacht brengen van kamp Ashraf in Irak bij Rosenthal 
uiteraard aangenomen en zal ik mee doorgaan. 
14 May via Twitter for BlackBerry®  
 

 
@petervdalen Peter van Dalen  
@JoelVoordewind dat doen we dan samen Joël, met mijn Schotse ECR-collega Struan Stevenson die 
hier al jaren voor knokt. 
14 May via web  
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