
 

 Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en 
steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd. 
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Plenair debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (19 mei 2021)  
 
 
Geachte woordvoerders asielbeleid, 
 
Op 19 mei aanstaande spreekt u met de demissionaire staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen. Aanleiding om dit debat 
nu op de agenda te zetten is het bericht dat Denemarken is gestart met het intrekken van 
verblijfsvergunningen van Syrische vluchtelingen.  
 
Syrië is evident niet veilig. Denemarken brengt de levens van Syrische vluchtelingen in 
gevaar. Honderden Syrische vluchtelingen lopen het risico teruggestuurd te worden naar 
Syrië na het besluit van de Deense overheid hun status in te trekken. Sommigen zijn naar 
uitzetcentra gestuurd waar hun rechten zwaar ingeperkt worden. Omdat er geen zicht is op 
gedwongen uitzettingen, lijkt het de intentie van de Deense regering te zijn deze mensen in 
afzondering te houden om hen zo te dwingen ‘vrijwillig’ terug te keren naar Syrië. Dat is een 
grove schending van het internationaal recht.  
 
De Deense regering heeft dit besluit genomen ondanks al het bewijs dat terugkeerders naar 
Syrië het risico lopen op marteling, detentie en andere mensenrechtenschendingen. De 
Deense overheid beroept zich op een eigen rapport waarvan de experts die zijn geraadpleegd 
zich hebben gedistantieerd1. Deze experts stellen dat iedereen die het land is ontvlucht of 
zich heeft uitgesproken tegen het regime het risico loopt op ‘verdenkingen, bestraffing of 
willekeurige detentie’. Dit wordt bevestigd in het meest recente ambtsbericht van de 
Nederlandse regering dat stelt dat sprake is van ‘willekeurige detenties van activisten, 
terugkeerders en anderen die werden beschouwd als opposanten. In verschillende 
detentiecentra van de Syrische veiligheidsdiensten worden nog steeds op grote schaal en 
systematisch martelingen gepleegd’2.  
 
Syrië is niet veilig. Amnesty roept u op er bij de regering op aan te dringen dat Nederland zich 
uitspreekt voor de bescherming van Syrische vluchtelingen, zowel richting Denemarken, als 
ook in breder EU-verband.  
 
Hoogachtend, 
 
Maaike Zeeuw 
Senior Medewerker Politieke Zaken 
Amnesty International Nederland. 

 
1 https://www.hrw.org/news/2021/04/19/denmark-flawed-country-origin-reports-lead-flawed-refugee-policies 
2 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/25/assads-beulen-hebben-nog-steeds-vrij-spel-a4033340 


