
 

 

 

Geachte staatssecretaris Broekers-Knol, 

Vanwege het snelle oprukken van de Taliban in heel Afghanistan, waarbij de Taliban vele 

burgerslachtoffers maken en verregaande beperkingen van rechten en vrijheden opleggen, moet de 

Nederlandse overheid per direct stoppen met het gedwongen uitzetten van Afghaanse burgers naar 

Afghanistan.  

Onze ngo’s roepen u op om een vertrekmoratorium voor Afghanistan in te stellen.1 Afgewezen 

Afghaanse asielzoekers die zich thans in vreemdelingenbewaring bevinden moeten worden 

vrijgelaten en opvang krijgen.2  

Oproep Afghaanse overheid om niemand terug te sturen 

Het Afghaanse ministerie voor Vluchtelingen en Terugkeerders (MORR) vindt het terugsturen van 

Afghanen gezien de slechte veiligheidssituatie onverantwoord. Het MORR roept Europese landen op 

om met ingang van 8 juli 2021 voor een periode van drie maanden uitzettingen stop te zetten.3 

Zweden en Finland hebben inmiddels aangegeven te stoppen met het uitzetten van Afghanen.4 
Frankrijk heeft op 17 juli 2021 een evacuatievlucht uit Afghanistan georganiseerd voor alle Franse 
burgers vanwege de extreme onveiligheid in Afghanistan. UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, 
waarschuwt voor een humanitaire crisis in Afghanistan nu de situatie aan het escaleren is. 

Consequenties terugtrekken internationale militaire troepen 

Sinds de Amerikaanse troepen hun vertrek uit Afghanistan hebben ingezet, is het geweld van de zijde 

van de Taliban geïntensiveerd. Vaak kunnen de Afghaanse troepen slechts beperkt weerstand 

bieden. Vele overheidsmilitairen vluchten naar buurlanden, of geven zich over aan de Taliban, uit 

angst hun leven te verliezen. Op 16 juni 2021 werden 22 ongewapende Afghaanse militairen, die zich 

over wilden geven, doodgeschoten door de Taliban nabij de grens met Turkmenistan. 

Gevaar door toegenomen controle van de Taliban 

Sinds april 2021 zijn de Taliban bezig met een opmars in Afghanistan. Zij nemen in hoog tempo de 

controle in districten over waarbij zij vele slachtoffers maken.5 De Taliban hebben op 14 juli 2021 de 

controle over 221 van de ruim 400 districten; op 30 juni waren dit er nog 160 en in april waren het nog 

73 districten. Dit is een verdriedubbeling in een paar maanden tijd. Hierbij nemen zij ook in rap tempo 

de controle over in provinciehoofdsteden en in hele provincies.6 De toegenomen onveiligheid in het 

hele land maakt bovendien ook het reizen tussen gebieden nog gevaarlijker dan het al was. 

                                                             
1 Onze coalitie vindt gedwongen terugkeer naar Afghanistan al langere tijd onverantwoord. Op 31 oktober 2019 deden wij ook al een oproep om geen 

Afghanen uit te zetten, ook toen was al sprake van een bijzonder slechte veiligheidssituatie en de risico’s bij gedwongen terugkeer naar Afghanistan. De 

situatie is sindsdien ernstig verslechterd. 

2 https://www.amnesty.nl/actueel/europa-geef-gehoor-aan-afghaanse-oproep-om-geen-migranten-terug-te-sturen; 

https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1192/oproep-tot-vertrekmoratorium-afghanistan  

3 https://morr.gov.af/en/node/3938 De regering van Afghanistan heeft deze maatregel genomen in verband met de Joint Declaration van Afghanistan en de 

Europese Unie over samenwerking op het gebied van migratie, de Joint Declaration met Duitsland over samenwerking op het gebied van migratie, en de 

bilaterale en trilaterale Memoranda of Understanding (MoU) met Zweden, Noorwegen, Finland en Frankrijk, alsook met Denemarken, het Verenigd 

Koninkrijk, Zwitserland en Nederland. Daarnaast beschouwt het MoRR gedwongen terugkeer als ongepast in het licht van het toenemende aantal intern 

ontheemden en vanwege de eerder genoemde verslechterende veiligheidssituatie die tot een nieuwe migratiegolf naar het buitenland heeft geleid. 

4 https://www.dn.se/sverige/utvisningar-till-afghanistan-stoppas/ ; https://www.reuters.com/world/europe/finland-halts-deportations-afghanistan-after-us-

troops-leave-2021-07-12/  

5 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/taliban-rukken-op-in-afghanistan-sinds-aankondiging-vertrek-vs-aantal-slachtoffers-schrikbarend~be882408/  

6 https://www.longwarjournal.org/archives/2021/07/nearly-half-of-afghanistans-provincial-capitals-under-threat-from-taliban.php  

https://www.rfi.fr/en/international/20210713-french-embassy-in-kabul-arranges-flight-tells-citizens-to-leave-afghanistan-taliban-osama-bin-laden-trump-biden
https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/7/60ed3ba34/unhcr-warns-imminent-humanitarian-crisis-afghanistan.html
https://nos.nl/artikel/2388027-vertrek-amerikanen-leidt-tot-paniek-in-afghanistan
https://www.trouw.nl/buitenland/volledige-instorting-afghaans-leger-dreigt-militairen-nemen-de-benen-uit-angst-voor-taliban~b4ec8058/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/13/taliban-doodden-22-militairen-franse-ambassade-roept-op-afghanistan-te-verlaten-a4050854
https://nos.nl/artikel/2388598-taliban-zeggen-groot-deel-van-afghanistan-in-handen-te-hebben
https://www.amnesty.nl/actueel/europa-geef-gehoor-aan-afghaanse-oproep-om-geen-migranten-terug-te-sturen
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1192/oproep-tot-vertrekmoratorium-afghanistan
https://morr.gov.af/en/node/3938
https://www.dn.se/sverige/utvisningar-till-afghanistan-stoppas/
https://www.reuters.com/world/europe/finland-halts-deportations-afghanistan-after-us-troops-leave-2021-07-12/
https://www.reuters.com/world/europe/finland-halts-deportations-afghanistan-after-us-troops-leave-2021-07-12/
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Religieuze minderheden en vrouwen worden steeds vaker het slachtoffer van aanslagen waar de 

Taliban achter zouden zitten. Ook het geweld tegen journalisten, activisten en professionals uit het 

maatschappelijk middenveld neemt snel toe.7 De Taliban leggen hun extreme ideologie wederom op 

in de gebieden waar zij de controle overnemen: vrijheden worden teruggedraaid, rechten worden 

ingeperkt en vergaande beperkingen worden aan de bevolking opgelegd.8  

Gedwongen uitzetting naar Afghanistan leidt vanwege het oplaaiende geweld tot onmenselijke 

behandeling en schending van artikel 3 EVRM.  

 

Onze coalitie van ngo’s roept op een vertrekmoratorium in te stellen en daarmee gehoor te 

geven aan de oproep van de Afghaanse overheid om niemand vanuit Europese landen uit te 

zetten nu de situatie in Afghanistan aan het escaleren is.  

 

Hoogachtend, 

 

Amnesty International 

Cordaid 

Defence for Children 

Kerk in Actie 

PAX 

Stichting INLIA 

Stichting LOS 

VluchtelingenWerk Nederland 

                                                             
7 https://www.hrw.org/news/2021/03/16/afghanistan-targeted-killings-civilians-escalate  

8 https://nos.nl/artikel/2373312-geweldsgolf-in-afghanistan-iedere-vrouw-die-verandering-kan-brengen-is-een-doelwit  
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