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Voorwoord

In dit inspirerende boekje wordt u bij de hand genomen en geleid
langs authentieke verhalen van vluchtelingen, hun organisaties en
hun inzet in de Nederlandse samenleving.

Het is een uitnodiging om naar elkaar te luisteren. Door het
luisteren naar mensen die iets te zeggen hebben word je immers
wijzer. Vluchtelingen hebben veel te zeggen, over vrijheid en
over gelijkwaardigheid van mensen.

Ook wordt duidelijk hoe vluchtelingen en vluchtelingenorgani-
saties zich inzetten voor onze samenleving. De kracht van de
verhalen is dat zij concreet zijn. De situaties worden aangegeven
op een voor  ieder herkenbare wijze. Het blijkt dat vluchtelingen
zeer dankbaar zijn om in een land te mogen leven waar het
leven ondanks de verkilling nog steeds hoge kwaliteit bezit.
Het blijkt ook dat het de moeite waard is om goed naar elkaar
te luisteren. Immers, dat biedt nieuwe kansen!

Dzsingisz Gabor,
voorzitter VON
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Dans tussen macht en marge
Kennismaking met vluchtelingenorganisaties

Yula Altchouler
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Wereldnieuws vertaalt zich in persoonlijke tragedies.Wie inzoomt op de
brandhaarden van deze tijd ziet niet alleen ellende, maar ook de moed van
mensen die ingaan tegen de stroom van geweld en rechteloosheid.
Activisten die vluchten dragen dat alles in zich: zowel de tragiek van het
verlies, als de kracht van de overlever en de vechtlust van de wereld-
verbeteraar.

‘Dans tussen macht en marge’ vertelt het verhaal van de Vluchtelingen
Organisaties Nederland (VON). In 1985 richtten zeven vluchtelingenzelf-
organisaties de federatie VON op. Inmiddels is die organisatie uitgegroeid
tot de landelijke belangenbehartiger van vele organisaties. De vluchtelingen
in deze organisaties willen hun leven in vrijheid gebruiken om te blijven
vechten voor basale mensenrechten. Hun organisaties staan in contact met
zowel ministers als met dakloze landgenoten. Zij bewegen zich tussen
uitersten. De kijker verwacht soms een traditionele dans te zien, maar zij
dansen niet alleen in het verleden maar ook naar de toekomst. Zij zijn
gewend aan verandering, vaak zetten ze die zelf in gang.

Verandering begint met een idee. Een idee dat in het hoofd en in het hart van steeds
meer mensen als een gloeilampje uit een stripverhaal oplicht. Als er genoeg mensen
zijn die het idee delen, noemen wij dat in onze poldertaal ‘draagvlak’. En dan moet er
nog daadkracht worden gevonden om het idee in uitvoering te brengen. Maar alleen
het idee, draagvlak en de daadkracht zijn niet genoeg. Je moet ook rekening houden
met de omgeving, mensen met andere ideeën en de afspraken die er eerder gemaakt
zijn. Je moet contact krijgen met de anderen, een taal leren beheersen die je de kans
geeft om jezelf verstaanbaar te maken. Dans is zo’n universele taal. Door middel van
dans kunnen mensen uit totaal verschillende culturen begrijpen wat een ander zegt.
Dans is emotie en traditie. Ritme en timing. Drama en komedie. Publiek en deelnemers.
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Ook al dans je alleen, zoals een sensuele buikdanseres of een krachtige en bliksemsnelle
zwaarddanser, je communiceert tegelijkertijd met anderen.

Dit boek is bedoeld om u kennis te laten maken met de zelforganisaties van de 
vluchtelingen. Met hun ontwikkeling, hun zoektocht naar aansluiting, de tegenslagen en
de verworvenheden onderweg. Maar ook met hun onmisbare rol in onze samen-
leving.Want in hun dans brengen zij hun idealen, kracht en kennis over. Nederland
geldt als een van de weinige vrije en democratische landen in de wereld. Maar vrijheid
en democratie zijn geen statische begrippen.Vluchtelingen voegen iets heel wezenlijks
toe aan ’s Hollands trots, omdat zij de strijd voor vrijheid vertegenwoordigen.
Vluchtelingen wijzen op het feit dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is. En juist in
een democratie heeft iedereen de verantwoordelijkheid om de vrijheid in bescherming
te nemen.

Tijdens het schrijven van dit boek zijn levensverhalen soms zodanig verweven met het
verhaal van VON, dat het onmogelijk bleek om ze uit elkaar te houden. Binnen de
grote lijn zullen flitsen van levens te zien zijn, van mensen die de geschiedenis van
VON gemaakt hebben en van hen die de toekomst vormgeven.VON vertelt verhalen
van vluchtelingen.Verhalen van het putten uit eigen kracht, van kritisch kijken naar
jezelf en naar de machthebbers. Leven in vrijheid is de prijs die betaald is door alle
individuele ervaringen van pijn, verlies en onrecht.
Vluchtelingen kunnen het zich niet permitteren om te lang stil te staan bij de tegen-
slagen. Zij zijn hier niet voor niets gekomen en vergeten niet wie ze zijn en waarom
ze hier zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat je verhaal ook het Néderlandse verhaal
wordt, zonder dat je jezelf als groep stigmatiseert?

Discussies over polarisatie, identiteit, islam, en radicalisering zijn voor VON niet van
wezenlijk belang. Mensenrechten staan voor de VON boven alle culturele of religieuze
principes. De grootste verdienste van VON is dat mensen met verschillende achter-
gronden en politieke overtuigingen met elkaar werken aan een gemeenschappelijk
doel en dat zij de vluchtelingen een stem en een gezicht hebben gegeven.
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De kans om in vrijheid te leven betekent ook de verantwoordelijkheid om interne problemen
te reguleren, anders komen de geesten uit het verleden weer terug.Vluchtelingen moeten
vertrouwen op eigen kracht. Zij zijn geen slachtoffers, niet de doelgroep van iemand
anders, niet het leidend voorwerp, maar een gelijkwaardig onderdeel van de samenleving.
Zij moeten niet alleen zichzelf verbeteren, maar ook de plek en ruimte claimen die zij 
verdienen. Sterker nog, naast het veranderen van hun eigen leven zijn de vluchtelingenorga-
nisaties óók in staat om anderen te inspireren. Ze hebben het relativeringsvermogen en de
ervaring om opnieuw te beginnen, ze durven eigen falen te zien en toe te geven. De volgende
stap is het meepraten over Nederland. En niet alleen over het asielbeleid, maar over Neder-
land zijn totaliteit. Insider worden is zeggen dat alles hier in Nederland óók over jou gaat.
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'Politieke participatie'
in 2007

Drie oprichters van VON 
in hun jonge jaren,
Sake Rijpkema

Manifestatie ‘Zichtbaar 
ongehoord’ ter gelegenheid 
van 50 jaar Universele
Verklaring van de Rechten 
van de Mens op 8 maart
1998
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‘Niemand kan ons redden, dat
moeten we zelf doen’
Diaspora en wederopbouw in Afghanistan en Irak

Nies Medema



Het beeld van Saddam Hoessein dat werd neergehaald, bleef lang kleven op
ieders netvlies.Toen de VS Irak binnenvielen, herleefde de hoop van vele
Irakezen in diaspora. De hoop om weer bij te kunnen dragen aan de 
ontwikkeling en democratisering in hun geboorteland. Een inval van de VS,
zoals in Irak in de lente van 2003 en daarvoor in Afghanistan (2001), leek
die kans te bieden.Tegelijkertijd was er grote weerstand tegen dat militaire
ingrijpen. De Amerikaanse motieven waren omstreden. Ook de manier
waarop de hele operatie werd uitgevoerd was verontrustend. Het geweld
nam toe en het leven voor veel Afghanen en Irakezen was helemaal niet
veiliger geworden.

Had nou alsjeblieft naar ons geluisterd, zeggen Irakezen en Afghanen in 
diaspora, dan was het niet zo vreselijk uit de hand gelopen.Wij hebben
kennis van ons geboorteland, wij weten wat je kunt doen en met wie je kunt
samenwerken.Veel Afghanen en Irakezen in diaspora waren ooit betrokken
bij de oppositie tegen de dictatuur. Ze moesten om die reden vluchten. Nu
kwam er een inval van de VS, die zeiden ontwikkeling en democratisering te
wensen, maar Afghanen en Irakezen konden niet of nauwelijks meebeslissen
over de wederopbouw van hun eigen land. Dat deed zeer.

Toch proberen het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland wel
degelijk mensen uit de diaspora in te schakelen, en ook de hulporganisaties
en bedrijven willen dat. Maar vaak zijn die pogingen niet echt succesvol.
Dus nemen Nederlandse Afghanen en Irakezen zelf initiatief. Of ze gaan
terug en worden parlementslid, adviseur of minister. Of ze organiseren
vanuit Nederland zelf conferenties over wederopbouw. Of ze doen zelf
ontwikkelingsprojecten: ze bouwen scholen en wegen.
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Urenlange gesprekken en tientallen artikelen in kranten en op websites liggen aan 
de basis van dit hoofdstuk.Aan het woord komen de Nederlandse Afghanen Najla
Wassie,Azim Qhutbullah, Nangjalay Arsala,Ali Daliry en de (Koerdische) Irakezen
Iskander Salman, Faisal Nasser, Basma Al Hakim, Isam Al Khafaji, Basim Al Zahawi.
De geïnterviewden zijn voorzitters, bestuursleden en directeuren van nationale en
internationale organisaties van Afghanen en Irakezen in diaspora. Ze hebben goede
banen, hen wordt om advies gevraagd door nationale en internationale beleidsmakers,
ministers, Europarlementariërs en Tweede Kamercommissies. Sommigen van hen 
gingen op de thee bij de koningin. Ze worden geïnterviewd door de media, praten
mee in forumdiscussies en organiseren ook zelf internationale conferenties of zijn
daar te gast als sprekers. Ze zijn niet klein en machteloos, en toch ervaren ze dat wel
zo in het licht van de recente geschiedenis van hun geboorteland. Bij hen is naast hun
gedrevenheid en wijsheid een grondtoon van woede en verontwaardiging te horen.

Waar die toon vandaan komt werdt duidelijk tijdens die urenlange gesprekken. Deze
activisten hebben het totalitaire regime in hun land bestreden. Ze waren studenten-
activisten, oppositieleiders en voorvechters van mensenrechten. Ze hebben vanwege
hun geloof in rechtvaardigheid en hun acties voor vrijheid en democratie moeten
vluchten. De dictators die ze hebben bestreden zijn gebleven, of vervangen door
andere dictators.

Nu grijpen de Amerikanen in. Ze zeggen dat te doen uit naam van de vrijheid en de
democratie. Maar hun motieven zijn uiterst omstreden. De inval in Afghanistan wordt
door velen gezien als wraak voor de aanslag op 11 september 2001. Osama Bin Laden
werd verantwoordelijk gehouden voor deze aanslag. Hij zou zich in Afghanistan 
bevinden. En de VS vielen Afghanistan binnen, waar tot op dat moment de streng 
islamitische Taliban regeerden.
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Crisiscentra Afghanistan en Irak
Het crisiscentrum Afghanistan (2001) en het crisiscentrum Irak (2003) 
werden gestart op initiatief van Afghaanse en Irakese zelforganisaties in het
kantoor van VON.
Het crisiscentrum Afghanistan was vanaf 21 oktober 2001 zo’n drie weken
actief. Eén van de kamers bij VON werd ontruimd en ingericht voor de 
vrijwilligers die dag en nacht werkten om iedereen te woord te kunnen
staan. Meer dan 200 mensen hebben die eerste dagen gebeld.
De medewerkers van het crisiscentrum informeerden bezorgde familieleden 
in Nederland. Het crisisteam had een informatielijn met het Rode Kruis.Toen
de VS begonnen te bombarderen waren veel mensen bang voor het lot van 
hun familie, vrienden en bekenden. Er werden afspraken gemaakt met vrij-
willigers in Afghanistan zelf.Als bijvoorbeeld een familie in Kabul niet 
bereikbaar was per telefoon, dan werd er een afspraak gemaakt dat iemand 
bij een van de vrijwilligers thuis op een bepaalde tijd kon wachten op een 
telefoontje uit Nederland.
Het landelijk crisiscentrum Irak (2003) was ook in het kantoor van VON.
Aan de telefoon zaten niet alleen Irakezen maar ook mensen uit ex-Joegoslavië
en Afghanistan. Zij hadden eerder op een crisiscentrum gewerkt toen het hun
eigen moederland betrof, ze hadden dus ervaring en waren neutraal. Zij 
konden ook journalisten doorverwijzen. Rond de dertig journalisten van 
landelijke dagbladen en televisie namen contact op en werden doorverwezen 
naar één van de zeven woordvoerders.
Tijdens de inval van de VS in Irak kwamen er meerdere regionale Irakese 
crisiscentra onder meer in Rotterdam, Den Haag en Roosendaal. Bij alle 
centra kwamen veel verzoeken om contact met familieleden. Irakezen in
Nederland werden in contact gebracht met zogeheten tracingteams van het
Rode Kruis, die familieleden en bekenden opsporen. Er kwamen ook aanbie-
dingen voor hulp binnen. Bijvoorbeeld van medisch geschoolde Irakezen uit
Nederland.
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Tegenstrijdige gevoelens
Najla Wassie is voorzitter van de internationale organisatie van Afghanen in diaspora
FAROE. Zij schetst haar tegenstrijdige gevoelens bij de inval van de VS. ‘Toen de VS
binnenvielen was ik gelukkig dat er een einde kwam aan de grote nachtmerrie van de
Afghaanse vrouwen. Maar ik had ook kritiek op de inval. Onder andere vanwege de
hypocrisie van de Amerikaanse politiek. Bin Laden werd jarenlang gesteund door de
VS, ze hebben hem als het ware zelf in het leven geroepen. En nu was hij opeens de
grootste vijand. Ik werd heen en weer geslingerd tussen rouw en vreugde.Aan de ene
kant kon ik blij zijn samen met de Nederlanders die de Taliban als het enige probleem
zagen, dat nu was opgelost.Aan de andere kant was ik bezorgd over het lot van zoveel
Afghanen die onder het motto van operatie Enduring Freedom vermoord werden. Hier
in Nederland verwachtte iedereen dat ik dankbaar was dat we bevrijd waren van de
islamieten. Maar die hele discussie over islam maakte me boos en verdrietig. Op elke
bijeenkomst werd ik uitgehoord over mijn standpunt. Ik kon de onschuldige, naïeve
blijheid van mijn Nederlandse vrienden delen, maar ik maakte me tegelijkertijd grote
zorgen over de onzekere toekomst van mijn vaderland.We waren jarenlang over-
heerst door de Russen, en nu gaven we het land in handen van de Amerikanen.’ 

Ook de Amerikaans-Engelse inval in Irak op 21 maart 2003 werd sterk bekritiseerd.
Iskander Salman van het Irakees Democratisch Centrum, en directeur van Stichting
Vluchtelingenorganisaties Rijnmond (SVOR) zette begin 2003 zijn bezwaren tegen de
Amerikaanse interventie uiteen in NRC Handelsblad: ‘De Iraakse bevolking zou uit-
sluitend gebaat zijn bij democratie in Irak en de Verenigde Staten is dat kennelijk niet,
anders was die er allang geweest.Wij Irakezen die de doodstraf riskeerden omdat we
oppositie probeerden te voeren, roepen al dertig jaar dat Saddam een verschrikkelijke
dictator is die moet verdwijnen. Niemand luisterde naar ons.Totdat Saddam Koeweit
binnenviel. Opeens was hij de vijand van Amerika, terwijl hij voor die tijd steun kreeg
van de Verenigde Staten! Tegen de tijd dat Saddam was verdreven uit Koeweit, liet
Amerika ons weer in de steek. De Iraakse bevolking is toen in opstand gekomen
tegen het regime, maar ze kreeg geen steun van de Amerikaanse militairen. Generaal
Schwarzkopf moest zich terugtrekken en Saddam Hussein mocht blijven. De VS willen
uitsluitend een Iraakse leider die naar hen luistert. Ze hebben nog nooit aangetoond
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dat ze democratische krachten in Irak steunen. Sterker nog, in die hele regio is niet
één democratisch bewind en toch steunt Amerika veel van die landen.'

Ook Faisal Nasser was tegen de inval van de VS. Hij was jarenlang voorzitter van het
Iraaks Platform in Nederland. Hij hield toespraken bij de landelijke demonstraties
tegen de oorlog, waar zo’n 80.000 mensen kwamen. Faisal Nasser: ‘We eisen onze
autonomie en hebben tegelijkertijd hulp nodig van de internationale gemeenschap.
Met alle bevolkingsgroepen samen willen we ons land eindelijk in eigen bestuur
nemen, het zelf weer opbouwen, zelf de veiligheid terugbrengen. En wij kunnen dat,
wees daarvan overtuigd.’ 

Kritiek en vreugde
Er was grote kritiek op de inval van de VS in Irak en toch waren Irakezen 
heel gelukkig dat Saddam Hoessein werd verdreven. Iskander Salman vertelt 
in zijn Rotterdamse SVOR-kantoor met grote ramen en uitzicht over de stad
hoe hij met intense vreugde zag hoe het standbeeld van Saddam Hoessein 
omver werd getrokken. Misschien kon hij nu voor het eerst in vijfentwintig 
jaar weer naar zijn geliefde Bagdad? Maar nee, in plaats daarvan moest hij op 
tv zien hoe, onder de Amerikanen, terroristen over de grenzen kwamen,
musea werden geplunderd, autobommen afgingen en onschuldige mensen 
werden verhoord en gemarteld. Naar Bagdad gaan blijft levensgevaarlijk.
‘Vroeger wist je ongeveer wie je bedreigde, tegenwoordig weet niemand 
waar de kogel vandaan kan komen,’ zegt hij.

Training voor Irakezen in Washington 
De regering van de VS leek aanvankelijk de kennis en deskundigheid van Irakezen in
diaspora te willen inzetten. De inval in Irak werd lang voorbereid. ‘In de lente van
2002, dus een jaar voordat de VS Irak binnenviel, was al bij enkelen van ons bekend dat
de VS plannen had voor een militair ingrijpen,’ zegt Iskander Salman. ‘John Nemrud,
een voormalige VS senator van Syrische afkomst was op een kleine, besloten 
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bijeenkomst in Den Haag. Daar vertelde hij dat toen al op het State Department in
Washington was besloten dat 2003 het laatste jaar van Saddam Hoessein zou worden.
Vrijwel niemand kon dit op dat moment geloven, noch in Nederland, noch in Irak.
Maar in de loop van 2002 werden hoogopgeleide Irakezen in diaspora benaderd met
de vraag of ze een training wilden volgen in Washington zodat ze als adviseurs op
ministeries in Irak konden gaan werken.’ 

Salman zelf ging niet. ‘Ik was het niet eens met de inval, dan is het niet logisch om op
zo’n uitnodiging in te gaan,’ zegt hij. Isam Al-Khafaji ging wel. In het najaar van 2002
vertrok hij naar Washington voor de training op het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken. In mei 2003 vertrok Al-Khafaji naar Bagdad als lid van de Raad
voor Reconstructie en Ontwikkeling van Irak (IRDC) die door de Amerikanen was
opgezet. ‘De bedoeling van het Pentagon was dat we met ruim honderdveertig goed
opgeleide Iraakse ballingen de IRDC zouden vormen.We zouden de ministeries gaan
bestieren en zorgen dat de staatsorganen op orde werden gebracht. Daarbij zouden
we op basis van gelijkwaardigheid gaan samenwerken met Irakezen van binnen Irak,’
zegt hij in een interview met Trouw (juli 2003).

‘De mensen van onze raad waren ingehuurd als assistenten van de Amerikanen, maar 
in de praktijk moesten we alleen orders uitvoeren. Ook van de blauwdrukken die we
tijdens de workshops voor elk ministerie hadden opgesteld, is nooit een letter
gebruikt.’ Dat kwam waarschijnlijk omdat er opeens een ander Amerikaans ministerie
verantwoordelijk werd voor de hele operatie. Kort voor de inval van 2003 werd de
inval op Irak van Buitenlandse Zaken overgedragen aan het Pentagon. De militairen
maakten weinig gebruik alle adviezen, plannen en blauwdrukken van de Irakezen. Isam
Al Khafaji: ‘Paul Bremer werd bewindvoerder in Irak en sloot alle kaderleden van de
Baath-partij uit van politieke en bestuurlijke functies. De-baathificatie is nodig, maar
dit ging volstrekt de verkeerde kant uit, omdat ook Bremer zich niet wilde verlaten
op Irakezen. Niet alle bestuurders die lid waren van de Baath-partij zijn hufters, er zit-
ten ook goede en bekwame kerels tussen. Je moet het van persoon tot persoon
bekijken. Bij die screening had onze groep goede diensten kunnen bewijzen, maar ook
daar werden we niet voor ingeschakeld.’ 
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Een illusie armer ging Isam Al-Khafaji in de zomer van 2003 vanuit Bagdad weer terug
naar Amsterdam. Een paar jaar later is hij toch teruggekeerd naar Irak. Hij werkt nu
niet voor de overheid maar voor een Irakese organisatie die de verhalen van slachtof-
fers van het regime van Saddam Hoessein optekent.

Inzet van de diaspora
Hoe zit dat eigenlijk met Nederland? Er is een missie in Afghanistan, er zijn militairen
die trainingen geven in Irak.Worden Nederlandse Afghanen en Irakezen betrokken bij
wederopbouw? Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde na de inval in
Afghanistan begin 2002 een conferentie over de wederopbouw en hoe Afghanen in
diaspora daaraan zouden kunnen bijdragen. De toenmalige minister van Ontwikkelings-
samenwerking, Eveline Herfkens was aanwezig, evenals Nederlandse experts en een
paar honderd Nederlandse Afghanen. ‘We hadden een paar voorbereidende bijeen-
komsten,’ herinnert Najla Wassie zich. ‘In de ochtend werden er hoopgevende lezingen
gehouden en in de middag waren er workshops over de thema’s als democratisering,
economie, veiligheid, rechtsysteem, trauma en verzoening.Afghanen zelf discussieerden
en deden aanbevelingen. Ik kan me alleen niet herinneren dat er verder veel vervolg
aan werd gegeven. Nederland doet goed werk in Afghanistan,’ vindt zij, ‘maar de
Afghanen in diaspora zijn er te weinig bij betrokken.’ 

Najla Wassie pleit al heel lang voor inzet van de vluchtelingen in diaspora: ‘Ik wil dat
er voldoende ruimte wordt gecreëerd waarin ik en met mij vele anderen het geluid
van het onrecht kan laten horen. Ik wil zien dat onze woorden effect hebben. Ik wil de
kennis, deskundig- heid en democratische intenties van het Afghaanse volk zichtbaar
maken.Wij zijn ons heel bewust van de situatie waar wij vandaan komen.Wij hebben
ons daartegen verzet, maar Afghanen in Nederland worden nog steeds als hulp-
behoevenden betiteld, terwijl dertig jaar oorlog hun geloof in rechtvaardigheid en
democratie niet heeft kunnen vernietigen.’

Ze geeft ook aan hoe Nederlandse Afghanen Westerse ontwikkelingsorganisaties in
Afghanistan kunnen helpen. ‘Iedereen weet dat Afghanistan verdeeld is onder krijgs-
heren. Karzai heeft alleen macht over het kleine gebied waar hij zelf zit.Westerse
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organisaties die een project willen doen in een bepaald gebied, moeten geld betalen
aan de krijgsheren om te kunnen werken. Daarmee houden ze een corrupt systeem
in stand.Voor werkelijke ontwikkeling en democratisering kun je veel beter Afghanen
zelf inzetten. Zij kunnen ervoor zorgen dat je geen afkoopsom hoeft te betalen en zo
de macht van die krijgsheren doorbreken. Dan kun je op de juiste manier werken.’

Moe
Azim Qhutbullah is het eens met Najla Wassie. De voorzitter van de Coördinatieraad
Afghanen in Nederland is zo vriendelijk vanuit Middelburg in zijn kleine, zilveren
Mitsubishi naar Amsterdam te rijden voor een gesprek. Hij heeft foto’s meegenomen
van een Afghaans meidenvoetbalteam en van twee Nederlandse zakenmensen met
wie hij samenwerkt. Hij heeft geprobeerd met de Nederlandse overheid en hulp-
organisaties iets te doen, maar is daarin niet geslaagd. Nu werkt hij met mensen uit
het bedrijfsleven. ‘Nederlandse zakenmensen geven we advies over wie betrouwbare
zakenpartners zijn en hoe ze hun kapitaal veilig kunnen investeren.Wij weten met wie
je moet werken.Wij hebben goede contacten met Afghaanse banken en met ministeries
van Financiën, Economische Zaken en Vluchtelingen in Afghanistan.’

Azim Qhutbullah is moe geworden van zijn pogingen om samen te werken met de
Nederlandse overheid en ontwikkelingsorganisaties. ‘Wij wachten niet op bevrijders.
Niemand kan ons bevrijden, dat moeten we zelf doen.We kunnen daarbij goed hulp
gebruiken, maar we willen ook dat men naar ons luistert. Ik probeerde al jaren iets op
te zetten in Afghanistan. Ik vind geen aansluiting bij de overheid of bij hulporganisaties.
Veel ontwikkelingsgeld wordt uitgegeven aan conferenties en bijeenkomsten, maar
met dat geld kun je in Afghanistan veel werk doen. Ik heb het opgegeven. Mijn samen-
werking met het bedrijfsleven loopt beter. Een jaar of twee terug heeft energiebedrijf
Eneco contact met me gezocht met de vraag of ik wilde meewerken aan een 
vuilverwerkingproject in Kabul. Een heel goed idee, concreet en reëel. Ik heb zelf de
vuilnisauto door Europa,Turkije en Iran naar Kabul gereden.’ 

VON-conferentie Irak
Een conferentie over wederopbouw in Irak die VON zelf organiseerde in de zomer
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van 2003, had ook niet veel tastbaar resultaat. Op de gastenlijst stonden Irakezen in
diaspora en vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, van de
Vereniging Nederlandse Gemeente, Midden-Oosten experts en het bedrijfsleven.
Vrijwel alle genodigden kwamen. ‘Veel van de Irakezen in Nederland hebben een hoge
opleiding genoten in Nederland of in Irak,’ sprak Basim Alzahawi, bestuurslid van
VON. ‘Er zijn mensen die graag terugwillen om iets te betekenen voor hun land van
herkomst. Irak ging dertig jaar gebukt onder het regime van Saddam Hoessein. Nu
moeten we proberen onze krachten te bundelen om concrete acties en projecten te
kunnen realiseren.’  

Maar er kwamen geen concrete acties als gevolg van deze conferentie. Dat had 
verschillende oorzaken. De conferentie werd voorbereid in de eerste dagen na de
Amerikaanse inval toen vrijwel iedereen nog aannam dat na een korte strijd de rust
in Irak zou weerkeren. Het tegenovergestelde bleek het geval. Daarbij kwam dat de
plannen van Nederlandse en Irakese organisaties niet goed op elkaar aansloten. De
plannen van Irakese organisaties waren misschien niet altijd even helder en uitvoer-
baar, zegt een van de organisatoren. De Nederlandse organisaties hadden ondertussen
vaak al een blauwdruk klaar, dankzij jarenlange ervaring met het werken in 
conflictgebieden.Veel Irakese zelforganisaties misten deze ervaring. Bovendien, in 
de nieuwe situatie waarin Irak verkeerde, kon eigenlijk nog niemand goed bedenken
hoe de toekomst eruit zou zien. De Irakezen in diaspora hadden wel graag tijd en
ondersteuning willen hebben om hun eigen plannen te ontwikkelen en uit te voeren.

Faisal Nasser herinnert zich de discrepantie tussen de Nederlandse overheid en 
organisaties en de wens van Irakese Nederlanders. ‘De wensen van de hulporganisaties
en bedrijven bleken niet goed aan te sluiten bij de wens van vluchtelingenorganisaties
om een strategische alliantie met bedrijfsleven en overheid aan te gaan. Uiteindelijk
was de rol van vluchtelingenorganisaties vrijwel nihil.’ 

Dilemma’s
Voor Irakezen en Afghanen is het bijzonder pijnlijk dat er over hun hoofden over hun
land wordt besloten. De inkomsten van de regering Karzai van Afghanistan bijvoorbeeld
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zijn voor negentig procent afkomstig van buitenlandse donoren. Dat betekent dat zij
enorme invloed hebben op het beleid. In Irak moet de premier elke week verant-
woording afleggen op de Amerikaanse ambassade, vertelt Iskander Salman. ‘De beleids-
stukken en wetten gaan allemaal door de handen van de Amerikaanse adviseurs op
ministeries. Hoe onafhankelijk kun je daar werken?’ 

Onafhankelijk kunnen werken is belangrijk, zeker voor gevluchte activisten. Hoe dicht
willen ze bij de macht staan? Activisten staan kritisch ten opzichte van elke regering.
Zelf een plaats als minister accepteren wordt daarom ingewikkeld, zeker in een land
als Irak of Afghanistan waar de regering sterk afhankelijk is van Amerikaanse politiek.
Of waar corruptie aan de orde van de dag is. Dan moet je gaan afwegen in hoeverre
je van invloed kunt zijn en wat je daarvoor moet inleveren. Een ministerspost in Irak
accepteren betekent waarschijnlijk dat je onder strenge bewaking leeft in een ommuurde
villa. Dan sta je te ver van de gewone mensen af, zegt een van de geïnterviewden.
Hij wil absoluut geen kritiek uiten op bekenden van hem die wel een ministerspost 
hebben aanvaard. Ieder mens maakt binnen zijn eigen mogelijkheden de keuzes die
voor hem het beste zijn. Of op dat moment lijken te zijn. En elke keuze brengt eigen
dilemma’s met zich mee.

Trage vooruitgang
’Wederopbouw, zegt Iskander Salman, ‘Dat is ziekenhuizen en scholen bouwen en
wegen aanleggen, dat is iedereen voorzien van schoon water, elektriciteit en brand-
stof. Dat soort dingen zie ik in Irak nauwelijks gebeuren.Wat ik wel zie is de bouw
van villa’s, dure hotels en appartementencomplexen die niemand kan betalen. Bijna
niemand. In Irak is tachtig procent van de rijkdom in handen van een heel klein 
groepje mensen. Het land is corrupt. Irak wordt beheerst door Amerikanen en 
milities en de overheid heeft veel te weinig te zeggen.

‘Dat het democratiseringsproces en de ontwikkeling traag gaat hoeft niemand te ver-
bazen. De Irakezen hebben vijfendertig jaar onder Saddam geleefd, een dictator zoals
de geschiedenis zelden heeft gekend. De hele generatie die vanaf 1968 is opgegroeid
weet niet beter of zijn beeld was overal. Overal waren ook veiligheidagenten die 
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infiltreerden. Een grote dictator kweekt namelijk kleine dictatortjes. In een dergelijk
systeem wordt ieder voor zich een kleine dictator. Het zal jaren duren voordat de
invloed daarvan is verminderd. Het is een wonder dat niet iedereen gek geworden is.
Er is zoveel onzekerheid.

‘Er zijn zoveel tekorten dat het moeilijk is om niet corrupt te worden.Van de mensen
die nu in de regering zitten, weten we dat sommigen corrupt zijn. Het ministerie van
Gezondheid bijvoorbeeld was onlangs betrokken bij een groot schandaal met valse
aannemerscontacten.Voor miljoenen is er geroofd. Het is treurig dat er blijkbaar toch
veel mensen zijn die in deze situatie corrupt worden. Maar er is hoop: er zijn mensen
opgepakt en de minister is gevlucht. Dat er überhaupt mensen zijn opgepakt is hoop-
gevend.Veel mensen willen deze corruptie niet. Er wordt tegen geprotesteerd.
Mensen kunnen nu petities aanbieden zonder opgepakt te worden, ze kunnen kiezen
welke krant ze willen lezen en niemand hoeft meer een beeld of foto in zijn kamer te
hebben van wie dan ook. Niemand. Dat geeft mij moed.’

Ereschuld
Bijdragen aan de wederopbouw van hun geboorteland voelt voor veel 
activisten als het inlossen van een ereschuld.Als het hen niet lukt om 
daarvoor iets te doen hebben ze het gevoel dat ze opnieuw falen. Najla
Wassie: ‘Er gebeurt iets catastrofaals op het moment dat je je land verlaat.
Veel mensen zijn armer geworden toen ze uit hun geboorteland vertrokken.
Niet alleen bezittingen raak je kwijt, maar ook je positie, je context, je sociale
status, je taal... Je voelt dat je vaak niet goed begrepen wordt. Het ligt niet 
alleen in het gebruik van het Nederlands, maar ook in de mogelijkheid om 
jezelf verstaanbaar te maken bij de fondsen en andere organisaties of instanties
waar de beslissingen worden genomen over hoe het geld wordt verdeeld.
Vluchtelingen die een subsidieaanvraag hebben ingediend voor een project in 
hun geboorteland, zijn daar heel persoonlijk bij betrokken. Een afwijzing van 
een subsidieaanvraag kunnen zij ervaren als een persoonlijk gebrek. Je kunt 
het vergelijken met het inlossen van een ereschuld.Wederopbouw is een 
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morele plicht. Je bent niet in staat gebleken om aan het land waar je geboren 
bent iets bij te dragen toen je er nog woonde. Je hebt gefaald, omdat je 
binnen die context niet meer kon leven en moest vluchten, nu probeer je 
vanuit een veiliger context toch iets bij te dragen aan wederopbouw. En als 
je daar niet in slaagt, faal je dus niet alleen op gebrek aan kennis van fondsen-
taal, het is een nieuwe deuk in je verloren identiteit.
Het gaat hier niet om etnische of religieuze identiteit, maar om een groter 
idee van rechtvaardigheid dat je nastreeft. Dat was de reden van je vlucht.
Dat wat je nastreefde kon je in je geboorteland niet verwezenlijken door het
dictatoriale systeem, en nu dreigt ook de tweede poging vanuit een 
democratisch land te mislukken. Deelnemen aan wederopbouw in je land van 
herkomst doe je niet zozeer om er zelf beter van te worden, maar dient vooral
om aan je plicht ten opzichte van je ouders en je land te voldoen.’

Eigen initiatief
Als vluchtelingen niet via de Nederlandse overheid of hulporganisaties een bijdrage
kunnen leveren aan wederopbouw zijn er grofweg twee mogelijkheden: zelf vanuit
Nederland projecten opzetten of terugkeren op eigen initiatief. Meestal zijn het mensen
met een breed netwerk die besluiten terug te keren.Teruggekeerde vluchtelingen
namen ministersposten en regeringsfuncties op zich. Zo was de Afghaanse minister
van Buitenlandse Zaken vluchteling in Duitsland. Ook de premier van Irak’ Ibrahim 
Al-Jafari, was vluchteling. Hij leefde een tijdlang in ballingschap in Londen. De Neder-
lands Afghaanse Qadria Yazdanparast moest vluchten voor de Taliban vanwege haar
werk als directeur van een vrouwenorganisatie. Zij werd na terugkeer parlementslid.
Het betekende dat zij haar werk voor vrouwen kan voortzetten, maar ook dat ze
soms maandenlang niet bij haar gezin in Rotterdam kan zijn.

Een van de Afghanen die na dertig jaar terugkeerde was Nangjalay Arsala, bestuurslid
bij de Algemene Coördinatie Raad Afghanen in Nederland (ACRA). Hij was docent
natuurkunde didactiek aan de Universiteit van Leiden. Begin maart 2005 ging hij als
adviseur werken bij het ministerie van Onderwijs. ‘Na dertig jaar kan ik eindelijk wat
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terug doen. De Afghaanse bevolking verdient na zoveel jaar ellende een rustige periode
met onderwijs.’ Zegt hij in een artikel in het universiteitsblad Mare.Voor het ministerie
van Onderwijs organiseert Nangjalay Arsala onder meer trainingen voor docenten.
‘Iedereen is bereid te leren. Logisch, want onderwijs betekent een weg uit de armoede,
het licht aan het eind van de tunnel.Voor mij is onderwijs ook de sleutel tot vrede.
Het beste middel tegen terrorisme.’

Voor zijn definitieve terugkeer ging Arsala al eerder naar Afganistan, in 2000. Daar zag
hij hoe de schoolgebouwen hadden geleden onder de oorlog. Universiteitsmuren had-
den dichtgemetselde kogelgaten. Schoolmeubels waren verbrand. Bibliotheken waren
leeg.

Toen, in 2000, kon Arsala nog niet veel voor zijn land doen. Het was nog vrijwel
onmogelijk om financiering te regelen. Maar nu Nederland betrokken is bij de missie in
Afghanistan, gaat dat beter. Nangjalay Arsala pleit voor verlenging van de Nederlandse
missie in Uruzgan.‘Waarom zou je zoveel kinderen het recht op onderwijs onthouden?’
zei hij in het programma Buitenhof eind 2005. En als je daarvoor militairen moet
inzetten omdat het dan rustiger blijft, en men daadwerkelijk met onderwijs en 
de bouw van scholen van start kan gaan, dan moet dat maar.

Lokale organisaties versterken
Faisal Nasser gaat sinds de val van Saddam tenminste één keer per jaar naar Irak om
projecten en organisaties te bezoeken. In maart 2004 reisde hij naar de Iraqi Women’s
League, in Bagdad.Van daaruit ging hij begin april met de auto over de levensgevaarlijke
weg naar Arbil. Daar ontmoette hij een delegatie van het bestuur van de Socialistische
Partij. ‘Met deze delegatie gingen we langs politieke partijen, lokale ngo’s, vrouwen-
organisaties, vakbonden, burgemeesters en parlementsleden.We wilden weten wat de
SP en het Iraaks Platform zouden kunnen betekenen in Irak en op welke manier de
internationale gemeenschap zou kunnen bijdragen.We wilden zien wie er zoal actief
waren en hoe we die organisaties konden ondersteunen. Uiteindelijk hebben we toen
met de partij een rapport opgesteld over de situatie.We wilden eerlijk en duidelijk
weergeven waar behoefte aan was. Het werd ons duidelijk dat Irak steun nodig had
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van de internationale gemeenschap omdat de grenzen open lagen en terroristen en
maffia uit buurlanden binnenstroomden. Democratisering kan niet zonder internationale
hulp.’

Na de verkenning van Faisal Nasser en de SP worden er kadertrainingen gegeven aan
politieke partijen in Irak. Daarnaast is er contact gelegd tussen het Iraakse en
Nederlandse parlement. Er zijn bezoeken over en weer geweest. Bovendien kwam er
incidentele steun voor de Irakese welzijnorganisatie Tammuz. Deze organisaties is in
1997 opgericht en heeft sindsdien heel veel gedaan. Deze welzijnsorganisatie heeft
een kindertehuis opgezet en geeft steun aan weduwen en wezen.Tammuz startte een
trainingscentrum voor vrouwen met naaicursussen, computertrainingen en alfabetise-
ringscursussen. Ook bouwden ze een centrum voor psychologische hulp aan getrau-
matiseerden. Daarnaast traint Tammuz waarnemers voor de verkiezingen.Tot slot
bouwt de stichting slaapzalen voor studenten en verzamelt boeken voor bibliotheken.
Dat laatste doen ze met hulp van het Iraaks Platform in Nederland dat sponsors en
fondsen zoekt. Het American Book Centre in Amsterdam sponsorde bijvoorbeeld
duizenden boeken voor Iraakse universiteiten.

Meisjesschool in Herat
‘Ik ben op dit moment in Herat,Afghanistan. Het is hier lekker warm met 
haast iedere dag zon! Qua veiligheid gaat het niet slecht, redelijk. De aannemers
zijn druk bezig met het bouwen van de school. De nieuwe school in Herat 
zal een voorbeeld zijn in Afghanistan. Hierbij wil ik graag namens mijn land-
genoten in Herat jullie en onze sponsors hartelijk bedanken.
Over enkele maanden zal onze school klaar zijn. Dan zullen ongeveer vier-
honderd meisjes naar school gaan. Dat was altijd al mijn droom geweest,’
schrijft Ali Daliry aan de Nederlands-Afghaanse organisatie FAVON in een 
e-mail, eind juni 2008.
Ali Daliry is voorzitter van Stichting Solidariteits Comité Afghanistan Nederland 
(SCAN) en één van de vluchtelingen die zijn dromen van wederopbouw 
verwezenlijkt. Hij woont in Heerlen. Met zijn stichting zamelt hij geld in bij

27)



fondsen als Oxfam Novib en Wilde Ganzen, bij de gemeente Heerlen, diverse
Heerlense scholen en bij particulieren. Met de opbrengst zet hij scholen neer
en organiseert hij computertrainingen. Daliry zet zich op vrijwillige basis in 
voor zijn land van herkomst. Ook zijn team bestaat uit louter vrijwilligers.

Fondsen werven
Het is heel lastig om structureel geld te krijgen vanuit Nederland voor lokale projecten
en organisaties.Veel mensen werken er als vrijwilliger, ook in Nederland.Vaak kloppen
Nederlandse Irakezen en Afghanen tevergeefs aan bij fondsen. De Haagse Basma Al
Hakin komt net terug van een reis door Noord-Irak waar ze heeft gesproken met
mensen van Tammuz. Zij wordt treurig van het gebrek aan structurele steun van
Nederlandse organisaties. ‘Weet jij niet een manier om in Nederland geld te krijgen?’
vraagt ze. Ze blijkt de namen van Nederlandse fondsen die zouden kunnen bijdragen
allemaal te kennen. ‘Veel aanvragen zijn afgewezen.Van één van die fondsen hebben we
allemaal naaimachines gekregen. Maar hoe verscheep je die naar Irak, dan moet je
eerst geld hebben, toch?’

Soms is het frustrerend om de nood te zien in je geboorteland, en er vanuit het rijke
Nederland vrijwel geen geld voor te kunnen verzamelen.Veel vluchtelingen voelen het
als een plicht om iets voor hun geboorteland te doen, maar raken mismoedig van hun
mislukte pogingen om subsidie te krijgen.

'De regels van het subsidieland in Nederland zijn nu eenmaal gecompliceerd. Je kunt
daar wel op mopperen, maar je kunt ook proberen je die regels eigen te maken,’ 
vindt Fatma Özgümüs van VON. Zij pleit voor een kritische blik op de eigen rol van
zelforganisaties. Zelforganisaties kunnen wel denken dat ze over de meeste kennis
beschikken, maar dat is iets anders dan op de juiste wijze de juiste speler zijn in het
debat of binnen de organisatie. Fatma Özgümüs: ‘Frustratie past ons niet.We moeten
niet aan anderen gaan vragen welke rol we mogen spelen. Dat staat haaks op ons
eigen empowerment, onze eigen emancipatie.’
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Expertise
Bij FAROE wachten ze niet totdat ze gevraagd worden, ze organiseren zelf conferenties
over bijvoorbeeld het rechtssysteem en de wetshandhaving. FAROE is de internationale
organisatie van Afghanen in diaspora, met leden in bijna alle Europese landen, Noord-
Amerika en Australië. Op de conferentie van december 2007 bogen Internationale
experts zich over noodzakelijke voorwaarden die nodig zijn voor herstel van het
rechtssysteem.Ter afsluiting van elke conferentie schrijven de experts met de deel-
nemers een lijst met aanbevelingen. Die lijst wordt aangeboden aan de Afghaanse en de
Nederlandse regering en aan Europese commissies. ‘We zetten zaken op de politieke
agenda, we worden uitgenodigd bij leden van de Tweede Kamer en bij Europarlemen-
tariërs om onze standpunten toe te lichten. FAROE roept regelmatig de Afghaanse
regering op verantwoording te nemen voor de mensenrechten in het land.’ 

De lijst met aanbevelingen van experts maakt pijnlijk duidelijk aan welke basisvoor-
waarden er in Afghanistan allemaal nog niet voldaan is. De centrale overheid van
Afghanistan is zwak. Ze is niet in staat voor veiligheid te zorgen. Rechters, openbare
aanklagers en politie hebben onvoldoende inkomen waardoor ze vatbaarder zijn voor
corruptie. De aanbevelingen voor de internationale gemeenschap zijn onder meer: het
versterken van de lokale rechterlijke- en politiemacht, onmiddellijke ontwapening van
personen, groepen en bendes en bewaking van de grenzen tegen invloed van buur-
landen. Zo’n conferentie lijkt dan een druppel op een gloeiende plaat. Heeft het wel
zin om dat te organiseren? 

Jazeker wel, zegt Najla Wassie. ‘Wij zijn geen mensen die met wapens in handen iets
kunnen of willen veranderen.We geloven in democratie en mensenrechten,’ zegt
Najla Wassie, ‘Wij gebruiken de middelen die ons ten dienste staan. Dat is onze 
gezamenlijke kennis en expertise en we hopen via deze weg de rampzalige situatie in
ons vaderland te verbeteren.’ 
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Bouwen voor de toekomst
Azim Qhutbullah zag dat er scholen en wegen nodig waren in Afghanistan.
Hij zag ook dat het niet werkte als een buitenlandse organisatie een school 
bouwde. Misschien werd die school nog wel gebruikt, maar wie zorgde er 
dan voor het onderhoud? Wie is er verantwoordelijk voor die school in de 
toekomst?
Daarom bedacht Qhutbullah een manier waarop de lokale bevolking zelf ver-
antwoordelijkheid zou nemen voor de bouw en het onderhoud van hun 
eigen scholen en wegen. Hij ging naar Tora Bora, zijn geboortedorp. ‘Tora 
Bora staat bekend als bijzonder onveilig,’ zegt hij. ‘Maar als je komt met een 
bekende, is er niets aan de hand. Ook voor westerlingen niet. Iedereen kent 
mijn vader, kent mijn oom, dus wie met mij meegaat is te gast.Veel mensen 
wilden een nieuwe school en een nieuwe weg. Die kun je neer laten zetten,
maar onderhoud is minstens zo belangrijk als de aanleg.Als een buitenlandse 
organisatie iets organiseert, voelt het niet alsof het van de mensen zelf is en 
zullen ze er anders mee omgaan.
‘Ik ben met de imam gaan praten. Hij gaf me wat spreektijd in de moskee. Ik 
stelde daar voor een organisatie op te zetten met betrouwbare mensen. Ook
opperde ik dat we in de moskee verkiezingen zouden gaan houden voor 
leden van een comité. Dat comité kon naar het ministerie van ontwikkeling 
met het verzoek een school en een weg te bouwen. Die school en de weg 
zijn er gekomen, en de mensen hebben het zelf georganiseerd. Het hele 
project wordt gedragen door de plaatselijke bevolking, die deels ook voor 
het onderhoud en de vernieuwing verantwoordelijk is. Daar is democratisch 
over besloten.’

Dialoog en samenwerking
In dit hoofdstuk is uitgebreid gesproken over het gebrek aan invloed dat veel vluchte-
lingen ervaren als het gaat om hun geboorteland. Natuurlijk leeft ook al jaren de
vraag hoe je die invloed kunt vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door je als organisaties
aan te sluiten bij andere Nederlandse of internationale netwerken. Ook kunnen 
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vluchtelingenorganisaties zichzelf versterken door trainingen.VON kan zelforganisaties
bijvoorbeeld ondersteunen met kadertrainingen. En er zijn andere organisaties, zoals
SMS-vluchtelingen, die trainingen projectmanagement organiseren voor vluchtelingen-
of migrantenorganisaties.Tevens zetten ze projecten op om structurele samenwerking
tot stand te brengen tussen zelforganisaties en hulporganisaties. Samen met Cordaid
en Oikos werkt SMS in het project Migratie en Ontwikkeling aan een serie bijeen-
komsten voor hulporganisaties en nieuwe Nederlanders. Op deze bijeenkomsten
wordt gediscussieerd over ontwikkelingssamenwerking. Ook is er een boekje uitge-
geven met voorbeeldprojecten die door migranten zelf zijn opgezet.

In de loop der jaren is er heel wat afgepraat over hoe mensen in diaspora zouden
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun geboortelanden. Niet alleen door
vluchtelingenorganisaties, ook bij de Nederlandse overheid en hulporganisaties. Eind
juni 2008 waren er weer twee bijeenkomsten. Eén werd georganiseerd door het
Comité Ontwikkelingssamenwerking (COS), ‘om de Afghanen te betrekken bij de
Nederlandse inspanningen, hen te stimuleren tot ondernemerschap of eigen ontwik-
kelingsprojecten te ondersteunen.’ Naar aanleiding van deze conferentie is het
Nederlands Afghaans Platform voor Wederopbouw opgericht.

Een andere bijeenkomst werd georganiseerd door het ministerie Buitenlandse Zaken,
de ‘Beleidsdialoog Ontwikkeling is Verandering’. Daar werd gesproken over ontwikke-
lingswerk en de samenwerking tussen westerse en lokale organisaties. De honderd-
vijftig experts kwamen uit alle delen van de wereld. Farah Karimi, directeur van 
ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib, zelf ooit gevlucht uit Iran, sprak over versterking
lokale organisaties in ontwikkelingslanden.Volgens haar is de geloofwaardigheid van
westerse hulporganisaties afgenomen. ‘We worden nogal eens gezien als handlangers
van het Westen, dat uiteindelijk uit is op machtsovername.’

Ommekeer
Er is veel gesproken.Volgens de geïnterviewden wordt er nog veel te weinig gedáán.
Zij vinden een omslag in het denken over ontwikkelingssamenwerking hoogst nood-
zakelijk. Fatma Özgümüs: ‘Wat er nu vaak gebeurt is dat hulporganisaties een paar
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mensen uit herkomstlanden in dienst nemen om zo hun contacten en programma
versterken. Maar waarom draaien we het niet om? Waarom worden de hulpgelden
niet ingezet om de capaciteiten en kwaliteiten binnen zelforganisaties zo te versterken
dat zij deze rol op zich kunnen nemen?’

Najla Wassie heeft daar meteen een heel praktische suggestie bij: ‘De Nederlandse
regering zou  de inzet van vluchtelingen in diaspora als voorwaarde kunnen stellen
aan de Nederlandse hulporganisaties. Dat zou werkelijk bijdragen aan ontwikkeling en
democratisering. Dan kan ontwikkelingshulp beginnen zichzelf overbodig te maken.
Dat is waar het oorspronkelijk voor bedoeld was.’ 

Bronnen

Behalve gesprekken met de bovengenoemde mensen heb ik gebruik gemaakt van eerdere 
bijeenkomsten, interviews en gesprekken met Anneke van Ammelrooy, Robert Baltus, Goran
Baba Ali, Sharog Heshmat Manesh, Mariwan Kanie,Amal Karam, Cecile Landman en Qader
Shafiq.

En verder van vele artikelen van de websites van Radio Nederland Wereldomroep,The
Guardian,Trouw, NRC, SPT,VPRO, Buitenhof, Mare (universiteit Leiden), wereldjournalisten.nl,
van diverse ministeries, NGO’s en politieke partijen (waaronder Buitenlandse Zaken, Justitie,
IKV/pax christie, Novib, Cordaid, KIT) en de websites van zelforganisaties waaronder
www.tammuz.org, www.cran.nl, www.afghandiaspora.org, www.goftaman.com, www.favon.org,
www.afg-info.com, www.afghan-network.net, www.stichtingscan.com, www.malalaijoya.com,
www.keihan.org, www.platformtegendenieuweoorlog.nl, www.oneworld.nl,
www.sms-vluchtelingen.nl, www.nahid.nl, www.migratie-ontwikkeling.nl, www.arcmundi.nl 
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Andere tijden
Strijd voor een rechtvaardig asielbeleid

Goran Baba Ali



Het vluchtelingenvraagstuk is niet los te koppelen van de mensenrechten.
Het verhaal van een vluchteling is een mensenrechtenverhaal. Zo vormt
logischerwijze het concept van mensenrechten ook het uitgangspunt van
VON. Een terugblik op de geschiedenis van VON in de afgelopen tien jaar
laat zien hoe deze organisatie en de daaraan aangesloten zelforganisaties
hardnekkig in strijd zijn gegaan voor het belang van vluchtelingen. Dit
hoofdstuk is het verhaal van overwinning en verlies in de strijd tegen een
steeds harder wordend beleid ten aanzien van vluchtelingen. Een verhaal
van frustraties en gevoel van overwinning. ‘Maar de Nederlandse overheid
is niet onze vijand. Het is niet de overheid waarvoor we gevlucht zijn.Wij
willen het graag met haar eens zijn’, zegt Fatma Özgümüs. ‘Mijn vrijheid en
veiligheid heb ik aan dit land te danken. Maar de manier waarop nu met
vluchtelingen wordt omgegaan, kun je als schending van de mensenrechten
zien.’

Als Fatma Özgümüs in 1984 naar Nederland vlucht, zijn er nog geen asielzoekers-
centra. ‘Ik ben met open armen ontvangen, letterlijk.Vrienden van die periode hebben
ook dezelfde ervaring. De IND was nog geen vijand van vluchtelingen, integendeel.
Vluchtelingen hadden geen reden om zich te bemoeien met het asielbeleid. Ook de
IND had geen redenen om kritisch te zijn tegenover jou als vluchteling.’ Totdat zij
haar A-status kreeg, kwam Özgümüs niet in aanraking met de IND. ‘Het waren tijden
van overzichtelijkheid.’ En die overzichtelijkheid kwam volgens haar doordat de groepen
vluchtelingen uit elk land redelijk klein waren. De redenen van asielaanvraag waren
helder. Ieder behoorde tot de oppositie in het herkomstland. En die oppositiegroepe-
ringen waren ook hier bekend.Amnesty International was volop bezig met schrijven
van rapporten over de toestanden in die landen. Kortom, het was gemakkelijk als
vluchteling erkend te worden. Een vluchteling die perfect in de definitie van het 
verdrag van Genève paste; die in beleidstukken ‘conventie-vluchteling’ wordt genoemd.
De situatie veranderde snel. In de jaren negentig nam het aantal asielzoekers dat in

(34



Europa toevlucht zocht steeds toe. De eerste vluchtelingen uit Afghanistan of Irak
kregen direct een A-status.Alle landen in Europa dachten dat de situatie snel zou 
verbeteren en de stroom van vluchtelingen zou ophouden en mensen konden terug-
keren naar hun geboorteland. Maar de situatie verbeterde niet. Er waren altijd nog
redenen om te vluchten. Mensen bleven komen en de overheid was er niet op voor-
bereid.Vluchtelingen werden tot die tijd meestal in hotels opgevangen totdat ze, na
een betrekkelijk korte tijd, een verblijfsvergunning kregen en een woning. Maar met
de stijging van het aantal asielzoekers werden er asielzoekerscentra opgericht om de
vluchtelingen massaal te kunnen opvangen.“Dat was het begin van de einde” aldus
Özgümüs.

Asielcontroverse
VON werkt vanuit de mensenrechtenideologie, maar stelt niet dat Nederland de
plicht heeft iedere asielzoeker in Nederland toe te laten, benadrukt stafmedewerker
Peter Abspoel.Toch brengt de vluchtelingenproblematiek een dilemma met zich mee
voor de overheid. Omdat Nederland een rechtsstaat is die de principes van de 
mensenrechten respecteert, wordt van de overheid dan ook verwacht dat zij 
internationale mensenrechtenverdragen naleeft.VON ziet het asielbeleid als een
instrument voor vluchtelingenbescherming. En bescherming van vluchtelingen is op
zich een vorm van mensenrechtenbescherming. Volgens VON is er dan maar één 
criterium om het asielbeleid te beoordelen. Dat is de vraag: krijgen de mensen die
bescherming als vluchteling nodig hebben, die bescherming ook in de regel? De
Nederlandse staat zou vluchtelingen die recht op asiel hebben, bescherming moeten
bieden. Maar vanaf het moment dat veel asielzoekers binnenkomen, ligt de nadruk op
de beheersing van de toestroom. De meeste aandacht van de uitvoerende instanties
van het beleid, met name de IND, gaat naar het zoeken naar argumenten om vast te
stellen dat iemand geen gegronde redenen voor asielaanvraag heeft.
In vele sectoren van de samenleving, in intellectuele kringen, bij juristen en vooral in
de politiek, worden de meningen over het algemeen verdeeld over twee polen. Er
ontstaat wat Karin Geuijen in haar proefschrift ‘de asielcontroverse’ noemt, ‘een 
controverse over de verhouding tussen de beheersing van migratie enerzijds en de
bescherming van vluchtelingen anderzijds.’1 Terwijl sommigen menen dat ieder 
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individu recht op bescherming heeft, denken anderen dat de staat het recht heeft ‘zelf
te bepalen wie lid van haar politieke gemeenschap mag worden en welke rechten aan
diegene worden toegekend.’11 Het ene kamp beargumenteert zijn bewering vanuit
mensenrechten en humanitaire normen, terwijl de andere zijn argumenten baseert op
nationale belangen die ook belangen van de burgers van een staat zijn.111 Hierbij kan
worden gedacht aan de verdeling van de welvaart en het beroep dat vreemdelingen
op de voorzieningen doen.

Nadruk op terugkeer
Midden jaren negentig begon de problematisering. De gevolgen van de snelle stijging
van het aantal asielzoekers werden snel zichtbaar. De procedures begonnen steeds
langer te duren en de dossiers stapelden zich bij de rechtbanken op. Het vroeg om
gerichter beleid en snelle oplossingen. De overheid raakte in paniek. Zij wilde de
instroom beheersen. Het was juridisch gezien niet gemakkelijk om mensen te weigeren,
want wie kon beweren dat een Afghaan of een Koerd uit Irak geen gegronde redenen
had om te vrezen voor vervolging? Sindsdien probeerde de overheid haar oordeel op
basis van ambtsberichten te formuleren, rapporten van het ministerie van Buitenlandse
Zaken die de veiligheidssituatie in herkomstlanden toelichtten.
VON kwam met andere organisaties, zoals Amnesty International, daartegen in actie.
De ambtsberichten waren niet altijd betrouwbaar en men vroeg zich af of ze niet
vooral werden gebruikt om asielaanvragen af te wijzen. De kritiek van deze organisaties
was met name op twee aspecten van deze ambtsberichten. Er werd in de eerste
instantie getwijfeld aan de kwaliteit van de ambtsberichten. De situatie veranderde in
die landen snel, terwijl de Nederlandse overheid nog steeds dezelfde oude ambts-
berichten in acht nam.Vervolgens richtte de kritiek zich op het gebruik van een lijst
met zogenaamd veilige landen. Deze lijst was gebaseerd op de conclusies uit de
ambtsberichten.

Staatssecretaris van Justitie Elizabeth Schmitz, die tussen 1994 en 1998 de portefeuille
vreemdelingenbeleid had, trok 30 miljoen gulden uit om asielzoekers op vrijwillige
basis terug te sturen. Er werden centra opgezet onder de naam ‘Knooppunt Vrijwillige
Terugkeer’.Veel organisaties deden aan dit project mee, onder ander ook VON. Op
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het kantoor van VON werd een kamer ingericht als Knooppunt Vrijwillige Terugkeer.
In die periode wordt Özgümüs directeur van VON. Zij wil dat de organisatie zich
direct uit deze samenwerking terugtrekt. De medewerkers van VON denken dat dit in
het voordeel van asielzoekers zou zijn, die geen kans meer in Nederland hebben.
Daarom willen ze hen faciliteren bij hun terugkeer. Maar Özgümüs denkt er anders
over. Zij kan haar medewerkers overtuigen dat wat zij doen in strijd is met de doel-
stellingen van hun organisatie.Want gefaciliteerde terugkeer is gewoon een vorm van
uitzetting.
De staatssecretaris had dit project gekoppeld aan ontwikkelingssamenwerking en
wilde het zo financieren. Het idee was om met vluchtelingenorganisaties en ontwikke-
lingsorganisaties samen te werken. Dan zouden deze organisaties projecten opzetten
voor de asielzoekers om met opgedane kennis en vaardigheden terug te gaan. Het
betrof met name Ethiopiërs en Angolese ama’s (minderjarige asielzoekers). Om dit te
realiseren werd een tweejarig proces op gang gezet.VON werd door Justitie als
belangenbehartiger van de asielzoekers uitgenodigd voor een gesprek.
Bestuursleden van de zelforganisatie van de Ethiopiërs hadden VON gevraagd hen te
vertegenwoordigen.Tijdens het gesprek met staatssecretaris Schmitz benadrukt
Özgümüs dat zij namens de Ethiopische asielzoekers zit en maakt duidelijk dat VON
niet deel neemt aan het project als één van de NGO’s die het project zouden 
faciliteren. ‘Het maakte me niet uit hoeveel geld op tafel werd gelegd. Dit issue was
voor ons geen onderwerp van onderhandeling.’
De IND verzoekt alle Ethiopische asielzoekers, rond de negenhonderd mensen, in de
asielzoekerscentra om vrijwillig mee te werken aan de terugkeer naar hun land van
herkomst.VON kan hieraan niets veranderen, maar verzoekt de staatssecretaris om
dit traject niet meer ‘vrijwillige terugkeer’ te noemen.Want deze mensen willen niet
terug. Staatssecretaris Schmitz geeft gehoor aan het verzoek en noemt voortaan het
traject ‘gefaciliteerde terugkeer’. Dan worden de Ethiopiërs door de IND gedwongen
naar de loketten van de IOM te gaan voor het regelen van hun terugkeer. VON 
waarschuwt de andere NGO’s dat ze in principe meewerken aan een gedwongen 
uitzetting. Özgümüs: ‘Ze zeiden dat het in het belang van de asielzoekers was. Maar
dat was natuurlijk belachelijk.’
Het ministerie vraagt VON om opheldering over haar houding. VON maakt duidelijk
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dat veel van deze vluchtelingen naar hen toekomen en zeggen dat ze ondanks het
bevel van IND niet terug kunnen naar hun land, omdat ze voor vervolging vrezen. In
de ogen van VON zijn deze mensen vluchtelingen en daarom hebben ze ook recht op
bescherming. Maar asielzoekers ‘die een potje geld van de terugkeerloketten aan-
vaarden’ en willen teruggaan, worden door VON niet meer als vluchteling gezien.
Dan heeft VON ook geen mandaat over hen.
De discussie duurt lang. Inmiddels gaat geen Ethiopiër naar de loketten van de IOM.
Later komt een evaluatie van dit project. Bij de verantwoording voor de Tweede
Kamer wordt naar VON verwezen als de oorzaak voor de mislukking ervan. ‘Dat 
vonden we niet erg. Het was een eer voor ons. Maar wij wisten dat dit per definitie
een mislukt project was.Want wie terug kan of terug wil, gaat zelf zonder enige hulp
ook terug naar zijn land.Vluchtelingen die voor hun leven vrezen, zullen nooit uit eigen
wil teruggaan. De enige manier is dus gedwongen uitzetting.’ En de staatssecretaris kwam
daar snel achter. Zij begon te roepen dat voortaan uitgeprocedeerde asielzoekers
gedwongen uitgezet moesten worden. Iets dat niet zo gemakkelijk was als het leek.

Hoorzitting Iraniërs
De Tweede Kamer geeft staatssecretaris Schmitz uiteindelijk groen licht om afgewezen
Iraanse asielzoekers terug te sturen, onder de voorwaarde dat ze door de Nederlandse
ambassade gemonitord worden. De staatssecretaris belooft dat.Alle vluchtelingen- en
andere organisaties protesteren.VON voert samen met Iraanse vrouwen een actie
tegen het beleid. Jan Nico Scholten, voorzitter van het bestuur van VON wil graag een
hoorzitting in de Tweede Kamer over de gedwongen uitzetting. De Iraanse vluchtelingen
gaan in hongerstaking. Bij een PvdA bijeenkomst in Rotterdam zegt Fatma Özgümüs
tegen staatssecretaris Schmitz dat niemand in Iran een teruggestuurde asielzoeker kan
monitoren. De staatssecretaris zegt dat zij daarover beloftes van het ministerie van
Buitenlandse Zaken heeft gekregen. Özgümüs zegt dat wie zoiets belooft, moet liegen.
Haar uitspraak komt op de voorpagina’s te staan. Na een paar dagen komt een hoor-
zitting in de Tweede Kamer over de zaak van de Iraniërs.Ambtenaren van Buitenlandse
Zaken beantwoorden vragen van Tweede Kamerleden. Het Binnenhof zit vol Iraniërs
en mensen van allerlei organisaties om te demonstreren. De ambtenaren van de
Buitenlandse Zaken zeggen tegen de Tweede Kamer dat het onmogelijk is om terug-
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gestuurde asielzoekers in Iran te monitoren. De oppositie wil motie van wantrouwen
indienen tegen de staatssecretaris, omdat ze de Kamer onjuist heeft geïnformeerd.
Ook regeringspartij D66 steunt de motie. De Tweede Kamer zegt dat er geen enkele
Iraniër naar Iran teruggestuurd mag worden. Staatssecretaris Schmitz trekt zich uit de
politiek terug.

Imago 
De verharding van het beleid leidde tot een beschadigd imago van vluchtelingen.
Vooral doordat er de indruk werd gewekt dat veel van de asielzoekers hiernaartoe
komen om economische redenen. In werkelijkheid komen de meesten uit landen
waar verschrikkelijke regimes of politieke groeperingen aan de macht zijn. Maar als
asielzoekers ‘gelukszoekers’ worden genoemd, wordt daarmee de suggestie gedaan
dat ze geen bescherming nodig hebben. Sommige politici gebruikten deze term om te
proberen het maatschappelijke draagvlak te verminderen voor een toleranter beleid
ten aanzien van toelating van vluchtelingen.
Het ging zelfs verder dan dat.Vluchtelingen werden in kwaad daglicht gesteld door
hen als potentiële criminelen voor te stellen. Een voorbeeld daarvan is de manier
waarop de voormalige directeur van de IND, Lucas Elting, in een interview met dag-
blad Trouw op zaterdag 28 maart 1998 over vluchtelingen spreekt. Met name twee
uitspraken van hem vindt VON niet aanvaardbaar en dreigt een kort geding bij de
rechter aan te spannen, als Elting zijn uitspraken niet rectificeert. Elting had in het
interview gezegd:‘Ik krijg ook regelmatig te horen dat we in verband met de vergrijzing
de asielzoekers straks misschien hard nodig hebben.Voor de toekomst is dat misschien
waar. Nu geldt echter dat in onze justitiële inrichtingen (gevangenissen en dergelijke)
allochtonen al oververtegenwoordigd zijn.’ En: ‘Zeventig procent van de instroom
meldt zich met valse documenten of zonder documenten. Ze hangen een vluchtverhaal
op, dat aan alle kanten rammelt. Daar zullen we het hoofd aan moeten bieden.’
VON vindt dat Elting met zijn eerste uitspraak suggereert dat asielzoekers oververte-
genwoordigd zijn in de gevangenissen. ‘Associaties van asielzoekers met allochtonen in
Nederlandse gevangenissen, hoge werkloosheid, grote aantallen allochtonen in 2015 is
onjuist, nodeloos grievend en criminaliseert de asielzoekers in het algemeen.’ Aldus
een persbericht van VON.
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Het bezwaar van VON over de tweede opmerking van Elting is dat hij de indruk wekt
dat ‘het vluchtverhaal van asielzoekers, wier documenten niet in orde zijn, per definitie
ondeugdelijk is. Ook dit is onjuist en onzorgvuldig. Het niet (kunnen) beschikken over
(geldige) reisdocumenten, heeft niets te maken met de vraag of er sprake is van een
vluchteling. Het moge bekend zijn dat juist politieke vluchtelingen het land van herkomst
niet zomaar kunnen verlaten met eigen documenten zonder gevaar voor eigen leven.
Valse papieren zeggen niets over de legitimiteit van een asielaanvraag, of de authen-
ticiteit van iemands vluchtgeschiedenis.’
De dreiging van VON om naar de rechter te stappen komt in dagblad Trouw van 3
april 1998 te staan. In datzelfde stuk zegt Dzsingisz Gabor, voorzitter van VON en
tevens Tweede Kamerlid voor het CDA, dat Elting onzorgvuldig te werk gaat. ‘Je zou
het eigenlijk moeten omdraaien: wie hier komt met alle vereiste documenten, zou je
per kerende post moeten terugsturen.’ Aldus Gabor.
In een radio-uitzending van de IKON op 5 april geeft adjunct-hoofdredacteur van Trouw
Jaap Timmers aan dat Elting uitspraken heeft gedaan die nog veel verder gingen en dat
de redactie deze uitspraken in het artikel van hun scherpe kanten heeft ontdaan.
Vlak voor de rechtzitting neemt de IND contact op met VON met de mededeling dat
Elting de volgende dag zijn uitspraken in de krant zal rectificeren. En dat doet hij ook.

Dossiers op straat
Op 24 maart 1999 onthult De Groene Amsterdammer in het artikel ‘Dossiers op
straat’, geschreven door Joris van Gasteren en Peter Vermaas, dat een Mensensmokkel
Informatie Groep (MIG) van de IND rond 1000 dossiers van Irakese en Afghaanse
vluchtelingen heeft uitbesteed aan een commercieel marktonderzoekbureau om de
gegevens in een database te verwerken. De bedoeling is om via deze gegevens een
analyse te maken van de vluchtroutes van vluchtelingen om mensensmokkelaars en
smokkelroutes in kaart te brengen.
Een anonieme medewerker van het Haagse onderzoekbureau NSS en het Amsterdamse
onderzoeksbureau InterView, die aan dit project samenwerkten, zegt in het artikel dat
er in de kantine grappen worden gemaakt over te hoge vluchtkosten die iemand
betaald heeft. ‘Vijftienduizend dollar, dat is dus echt veel te veel. Ik heb er met vrienden
en kennissen over gesproken, af en toe is het zo schokkend dat je niet anders kan. Of
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dat mag? Voor vertrouwelijkheid heb ik nooit getekend.’
Er komt zelfs een kopie van het dossier van een Iraakse vluchteling in handen van de
redactie van De Groene. Een foto van dit dossier wordt geanonimiseerd in het tijd-
schrift gedrukt. Het gaat om ‘uiterst gevoelige’ informatie. Behalve de gegevens van de
asielaanvrager staan ook naam en adres van ‘diens niet meegereisde gezins/familieleden’
vermeld. Het gaat om de in Irak achtergebleven vader, moeder, broer en zus, aldus het
artikel.
De volgende dag bezorgen de advocaten van VON staatssecretaris Cohen per koerier
een brief, namens VON, de Afghaans-Nederlandse organisatie FAVON en het Iraaks
Democratisch Centrum (IDC). Zij maken zich zorgen over de handelswijze van de
IND. Zij schrijven: ‘Het aan derden doorgeven van dergelijke gegevens van asielzoekers
kan grote consequenties hebben. Immers, niet alleen de privacy van de betreffende
asielzoeker wordt hierdoor geschonden, ook kan dit verstrekkende gevolgen hebben
voor de asielzoeker en diens familieleden in het land van herkomst.’
In de brief verzoeken VON, FAVON en IDC de staatssecretaris ‘om binnen 48 uur te
bevestigen: 1) dat alle aan het onderzoeksbureau (of aan soortgelijke bureaus) ver-
sterkte dossiers direct terug worden genomen; en 2) dat ook in de toekomst privacy
gevoelige informatie uit asieldossiers niet meer aan particulieren ter hand wordt
gesteld.’

Een week later staat in De Groene, in het tweede deel van het artikel ‘Dossiers op
straat’, dat na aanvankelijke stopzetting het project weer in volle gang is en dat VON
daarop furieus reageert. ‘Cohen kan een kort geding tegemoet zien’ zegt Fatma 
Özgümüs in dat artikel. De voorzitter van FAVON,Ahad Azizzada had het weekeinde
na het eerste artikel ‘een verontruste achterban’ te woord gestaan. ‘De hele dag belden
mensen met vragen. (…) Ze waren verbijsterd. Iedereen heeft van de IND-contact-
ambtenaar bij het Eerste Gehoor de toezegging gekregen dat de informatie strikt 
vertrouwelijk behandeld zou worden, dat die niet aan derden wordt uitbesteed. (…)
Dat is onfatsoenlijk: ons vertrouwen is tot een dieptepunt gedaald’, wordt in het 
artikel vermeld.
De IDC had een speciale telefoonlijn voor de Irakezen geopend, zegt voorzitter
Iskander Salman in het artikel. ‘Wij dachten dat het onderzoek meteen stilgelegd zou

41)



worden na de bekendmaking van vorige week. Zo hebben we onze mensen ook gerust
gesteld. Nu gaat het weer door. Dat wordt spoedberaad vanavond.’
Hoewel er door GroenLinks, PvdA en CDA kamervragen gesteld worden, denkt de
advocaat van VON dat de snelste weg een kort geding is, want het beantwoorden van
die kamervragen kan weken duren. Zo stappen VON, IDC en FAVON naar de rechter.
De rechter stelt hen in het gelijk. De dossiers worden door de IND teruggehaald.

Nieuwe Vreemdelingenwet
Als Job Cohen in de zomer van 1998 staatssecretaris justitie wordt, wil de Tweede
Kamer dat de Vreemdelingenwet herzien wordt. Staatssecretaris Cohen werkt twee
jaar lang aan een nieuwe wet. Daarbij laat hij zich adviseren door deskundigen en
organisaties die zich met het vluchtelingenvraagstuk bezig houden. Een aantal deskundigen
en betrokkenen worden door het ministerie uitgenodigd om over het wetsvoorstel te
praten. Ook Özgümüs wordt telefonisch uitgenodigd. Maar omdat ze niet namens
VON maar op persoonlijke titel wordt uitgenodigd, wil ze niet gaan. ‘Dit is een truc.
Je wordt op persoonlijke titel uitgenodigd, maar er komt later een formeel verslag. En
daar staat dan dat ze ook VON hebben geraadpleegd.’ Özgümüs vraagt het ministerie
om haar per brief als directeur van VON uit te nodigen. Dat is niet de bedoeling van
de bijeenkomst, is het antwoord van het ministerie. Özgümüs gaat niet. Later gebeurt
wat zij had verwacht. In het verslag worden de organisaties bedankt voor hun samen-
werking, terwijl de mensen op persoonlijke titel waren uitgenodigd.
Uit de bijdragen van de organisaties aan een hoorzitting op 6 december 1999 over
het wetsvoorstel blijkt dat zij allemaal veel kritiek en kanttekeningen hebben.Voor
VON en UNHCR was het voorstel onbespreekbaar omdat het begrip vluchteling van
de baan was. Het argument was dat dit begrip een emotionele waarde zou hebben.
Maar vluchteling zijn was een status, zegt Özgümüs. De A-status was definitief verdwe-
nen. In dit geval kunnen vluchtelingen geen oproep doen op het Vluchtelingenverdrag.
In de nieuwe wet wordt bij het inwilligen van de verblijfsvergunning geen onderscheid
meer gemaakt tussen vluchtelingen en asielgerechtigden. Om te voorkomen dat mensen
procederen voor een betere status, worden de verschillende soorten statussen op
basis waarvan asielzoekers een verblijfsvergunning aanvragen, teruggebracht tot twee
soorten, een vergunning voor bepaalde tijd, namelijk drie opeenvolgende jaren, en een
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vergunning voor onbepaalde tijd. Hiertegen luidt het bezwaar van VON als volgt:
‘Met de nieuwe verblijfsvergunning voor bepaalde tijd bestaat er geen specifieke status
voor vluchtelingen meer. Dit is bezwaarlijk: Internationale verdragen kennen aan vluch-
telingen speciale rechten toe. Het wordt voor vluchtelingen met een Nederlandse
verblijfsvergunning in het buitenland moeilijk deze rechten te doen gelden. Men kan
op grond daarvan ook stellen dat het voorstel in strijd is met de internationale 
verdragen.’

De nieuwe wet treedt op 1 april 2001 in werking en betekent op diverse punten voor
vluchtelingen een verslechtering.Volgens de nieuwe wet kan een asielzoeker die een
bepaalde vergunning krijgt, na drie jaar een vergunning onbepaalde tijd aanvragen.
Maar de wet geeft een ruimte van anderhalf jaar aan het ministerie om tot een 
beslissing te komen. Dat betekent dat een vluchteling 4,5 jaar in onzekerheid blijft
over een definitieve verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
Deze wet moet ervoor zorgen dat de asielprocedures worden verkort. Daartoe
wordt de bezwaarprocedure afgeschaft.Tegen een negatieve beschikking van de IND
kan de vluchteling voortaan alleen nog in beroep gaan bij de rechter.Als de vluchteling
dit beroep verliest, raakt hij volledig uitgeprocedeerd. Een hoger beroep moet buiten
Nederland afgewacht worden.
Er komt ook de zogeheten 48-uursprocedure, een procedure waarmee een asielverzoek
in het aanmeldcentrum door de IND wordt afgehandeld. Deze maatregel zou de moge-
lijkheid bieden tot een verbetering en versnelling van de asielprocedure. Maar later wordt
de maatregel veel bekritiseerd, omdat het juist tot onzorgvuldigheid leidt. De Advies-
commissie voor Vreemdelingenzaken vindt het te kort en te snel. De asielzoeker
krijgt te weinig tijd uit te rusten van de reis. Daarbij heeft ook de IND weinig tijd om
het verhaal van de asielzoeker zorgvuldig te kunnen analyseren. Daarentegen, zo luidt
de kritiek van de commissie, duurt de opvangprocedure die daarna komt vaak te lang.

Gevolgen
Het resultaat van het veranderend beleid is dat de procedure waarin een asielzoeker
terecht komt in de praktijk erop gericht is om de asielzoeker af te wijzen. Dat is de
ervaring van vele vluchtelingen, asieladvocaten en organisaties die zich om de 
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problematiek van vluchtelingen bekommeren. De Vreemdelingenwet 2000 biedt 
daaraan vele mogelijkheden. Om deze wet in werking te stellen, richt het beleid zich
vooral op het verwerken van de duizenden nog niet afgehandelde dossiers bij de IND
en de uitvoering van het terugkeerbeleid, met name door de Vreemdelingendiensten
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit houdt lange tijd de politiek bezig. In alle
verkiezingen sinds 2002 wordt dit één van de grootste en meest controversiële issues.
Vluchtelingenorganisaties, kerkelijke- en mensenrechtenorganisaties, en de media
vroegen aandacht voor de onmenselijke gevolgen. De maatregelen bleken niet te wer-
ken, eerder integendeel. Het was vrijwel onmogelijk om duizenden uitgeprocedeerde
asielzoekers uit te zetten. En weinig asielzoekers waren bereid vrijwillig terug te
keren. Zeker voordat ze de laatste beroepskansen hebben geprobeerd en volledig 
uitgeprocedeerd waren. Dit leidde aan de ene kant tot een opeenhoping van snel
afgewezen dossiers bij rechtbanken en daarna ook bij de IND zelf, na de uitspraak van
de rechter. En aan de andere kant zorgden de maatregelen ervoor dat duizenden
asielzoekers in de illegaliteit terecht kwamen. Intussen kwamen ook altijd nog 
asielzoekers binnen.
Pim Fortuyn noemde dit effect later ‘dweilen met de kraan open.’

Afghanen naar Pakistan
Een van de zaken waar VON zich voor inzet, is de dreiging om Afghaanse asielzoekers
naar Pakistan te sturen. Staatssecretaris van Justitie, Ella Kalsbeek, opvolger van Cohen,
stelt begin november 2001 voor om Afghaanse vluchtelingen die voordat ze naar
Nederland waren gekomen in Pakistan verbleven, terug te sturen naar dat land. Dit,
terwijl de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties UNHCR bericht over een
humanitaire crisis die in de Pakistaanse vluchtelingenkampen aan het ontstaan was.
Sinds de oorlog tegen het regime van de Taliban begin oktober 2001, waren 135.000
nieuwe mensen naar Pakistan gevlucht, terwijl in de kampen al rond de twee miljoen
mensen zaten.
Samen met de FAVON organiseert VON een demonstratie waaraan rond de 5000
mensen deelnemen.Vlak voor de demonstratie kondigen een paar duizend Afghaanse
asielzoekers in verschillende asielzoekerscentra een hongerstaking aan.VON is het
daar niet mee eens en denkt dat een demonstratie minder schadelijk is en meer
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effect heeft. Samen met VON-bestuurslid Farah Karimi en Ahad Azizzade van FAVON
gaat Fatma Özgümüs ‘s nachts met een taxi naar Den Haag. Daar gaan ze naar een
asielzoekerscentrum en verzoeken ze de Afghaanse asielzoekers te stoppen met de 
hongerstaking. De asielzoekers geven hen gehoor. De oproep verspreidt zich snel door
alle andere asielzoekerscentra in Nederland. De hongerstakingen worden stopgezet.
Kalsbeek beslist Afghaanse vluchtelingen in ieder geval tot 15 september 2002 niet
terug te sturen. Özgümüs: ‘Wij wisten dat ons succes tijdelijk was. Je kunt een kleine
slag winnen, maar we wisten dat we de oorlog aan het verliezen waren.’

Opvang in eigen regio
In het eerste kabinet Balkenende dat op 22 juli 2002 beëdigd wordt, krijgt Hilbrand
Nawijn de post van minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. De coalitiepartners
CDA, LPF en VVD stellen in hun Strategisch Akkoord voor dat het Vluchtelingenverdrag
herzien moet worden. Onderdeel van hun plan is ook om het voorstel van UNHCR
voor een opvang in de regio te steunen. In het akkoord staat  ‘Asiel wordt uitsluitend
geboden in de regio van herkomst en de vluchtelingenstatus wordt door de UNHCR
vastgesteld. Nederland neemt naar evenredigheid verdragsvluchtelingen op, die door
de UNHCR elders moeten worden ondergebracht.’1V
De maatregelen van dit kabinet om dit plan te verwezenlijken, treft direct de
Afghaanse vluchtelingen. De UNHCR had verklaard dat Afghanistan weer een veilig
land zou zijn. Minister Nawijn stelt begin september aan de ministerraad voor om de
naar schatting 30.000 Afghaanse asielzoekers zonder verblijfsvergunning naar hun 
land terug te sturen. Hoewel het kabinet op 16 oktober 2002, na een crisis, demissionair
wordt, probeert Nawijn het uitzetten van Afghaanse vluchtelingen door te zetten.
FAVON en VON verzetten zich van begin af al tegen het beleid van Nawijn. Zij proberen
de minister ervan te overtuigen dat Afghanistan nog niet veilig is voor vluchtelingen,
tenminste niet alle delen van het land en niet voor alle vluchtelingen. Rateb Faquiri,
destijds woordvoerder van FAVON, zegt in Het Parool van 22-08-2002: ‘De inzet van
de veiligheidstroepen blijft beperkt tot de hoofdstad Kaboel en zelfs daar is het niet
veilig. Zodra het donker is en die paar duizend man terug zijn in de kazerne, vinden in
de buitenwijken plunderingen en verkrachtingen plaats. (…) En in de provincie hebben
de krijgsheren het voor het zeggen. (…) Politieke tegenstanders worden in de regel
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bestempeld als atheïsten en misdadigers en worden vermoord. Mensen mogen niet
zelf bepalen met wie hun dochter trouwt. Dat Afghanistan veilig is verklaard is absoluut
onverantwoord en onacceptabel.’
In deze periode komt de Afghaanse minister van buitenlandse zaken naar Nederland.
Hij verklaart dat Afghanistan er niet klaar voor is grote aantallen asielzoekers op te
nemen en vraagt de Nederlandse overheid voorlopig niemand terug te sturen. Zijn
verzoek wordt gehonoreerd.

Misdaden?
Wat de zaak van de Afghanen ingewikkeld maakt is dat een groot aantal Afghaanse
vluchtelingen wordt afgewezen omdat het vermoeden bestaat dat ze zich, volgens
artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag, schuldig zouden hebben gemaakt aan oorlogs-
misdaden of mensenrechtenschendingen. Ook van sommige erkende vluchtelingen
met een A-status wordt de verblijfsvergunning ingetrokken.
VON had geen bezwaar tegen naleving en toepassing van dit artikel in Nederland,
zegt Peter Abspoel. ‘Sterker nog, wij hebben zelf ook verdachten aangegeven. Maar
waar we ons zorgen over maakten, was dat deze kwestie soms door de IND werd 
misbruikt om van sommige dossiers af te komen.’ Want als een dossier van een 
vluchteling met 1F wordt bestempeld, wordt de behandeling van zijn zaak moeilijk.
Het onderzoek naar die zaak loopt dan vaak ook dood. ‘Dit vonden we een zwaar
middel om de zaak van een asielzoeker mee aan te pakken.’ VON kent veel 
gevallen waarbij een vluchteling ten onrechte als oorlogsmisdadiger is aangewezen,
‘terwijl vele van de echte misdadigers al lang in dit land zitten’, zegt Abspoel.

Het is een politieke kwestie, zegt Azim Qhutbullah van Coördinatieraad Afghanen in
Nederland (CRAN). ‘Want Nederland heeft nu een ambassade in Afghanistan en kan
deze zaken onderzoeken. Maar dat doen ze niet.’ Volgens Qhutbullah hebben veel van
deze verdachten bij hun asielaanvraag gelogen over hun betrokkenheid bij die misdaden
om snel als vluchteling toegelaten te worden.Want vroeger werd er geen rekening
gehouden met artikel 1F. Qhutbullah: ‘Deze mensen hebben advies gekregen van 
mensensmokkelaars om te zeggen dat ze voor instanties hebben gewerkt die nu
beschuldigd worden van deelname aan oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen.
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Want zij wisten dat veel Afghanen op basis van dit feit in Nederland een A-status 
hebben gekregen.’
De kern van het probleem ligt volgens Qhutbullah bij het feit dat mensen zelf legendes
hebben gecreëerd om in Nederland snel als vluchteling erkend te worden.Als de eerste
communistische vluchtelingen hier komen, vertellen ze de IND openlijk dat ze bij de
geheime dienst of soortgelijke instanties hebben gewerkt en daarom voor hun leven
vrezen. Zij krijgen direct een A-status. ‘Deze mensen hebben nu geen last van 1F en
ze bekleden in Nederland ook hoge posities. Zelfs bij Justitie,’ zegt Qhutbullah. ‘De
Nederlandse overheid wil dit probleem niet begrijpen. Maar wij als CRAN weten wie
van die mensen over zijn zaak heeft gelogen en wie daadwerkelijk misdaden heeft
gepleegd.’ 

Abspoel verwijst ook naar een ander knelpunt bij de 1F-kwestie.Wanneer iemand
volgens dit artikel als verdachte aan oorlogsmisdaden of mensenrechtenschendingen
wordt aangeduid, wordt niet alleen zijn verblijfsvergunning ingetrokken, maar ook die
van zijn vrouw en kinderen. Daar heeft VON veel bezwaar tegen, zeker als het gaat om
mensen die al lang in Nederland verblijven, en die toch niet uitgezet kunnen worden.
Deze regeling trof niet alleen Afghanen, maar ook Koerdische en Iraakse vluchtelingen
of vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië.Wanneer er in 2007 een generaal pardon
komt, worden al deze mensen, inclusief hun gezinnen, van de pardonregeling uitgesloten.

Verharding
Inmiddels wachtten veel mensen in asielzoekerscentra op een beslissing van de IND.
Velen zijn uitgeprocedeerd maar kunnen niet terug naar hun land van herkomst. De
overheid wordt geconfronteerd met het probleem van de wachttijden. Sommige 
asielzoekers zijn inmiddels meer dan 10 jaar in Nederland, in procedure of uitgepro-
cedeerd.Velen zijn op straat gezet en in de illegaliteit beland. De gemeenten, vooral
grote steden, kampen ermee. Het is een van de consequenties van de nieuwe vreem-
delingenwet.
Cohen is dan al burgemeester van Amsterdam en wordt als een van de eersten
geconfronteerd met de gevolgen van zijn asielbeleid en de nieuwe wet: de afgewezen
asielzoekers die op straat worden gezet.Als burgemeester heeft hij een zorgplicht.
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Cohen: ‘Ik heb toen ook, als staatssecretaris, gezegd, dat gemeenten wat dat betreft
hun eigen zorgplicht hebben. Dat doen we hier in Amsterdam ook. En wij besteden
daar ook wat geld aan. Maar dat is erop gericht om ervoor te zorgen dat mensen die
uitgeprocedeerd zijn, en dus hier geen vergunning krijgen en die ook echt niet zullen
krijgen, op een gegeven ogenblik het land verlaten.’V
De nieuwe wet maakte het mogelijk de uitgeprocedeerden die niet op eigen wil het
land verlieten, tot ongewenste vreemdeling te verklaren. Meestal zijn mensen dan ook
wegens (soms kleine) vergrijpen ongewenst verklaard. Het klimaat rondom de vluch-
telingenproblematiek was zeker voor vluchtelingen zeer onaangenaam.
Nu door de verscherping van het beleid veel minder vluchtelingen binnen werden
gelaten, bleef de grootste zorg van de staatssecretarissen en ministers na Cohen, het
uitzetten van de uitgeprocedeerde asielzoekers. Het werd ook een maatschappelijk
probleem.Allerlei organisaties en instanties begonnen aan projecten om, zij het 
tijdelijk, het leed voor de getroffen asielzoekers te verzachten.Vooral de gevolgen
voor kinderen en minderjarige asielzoekers zorgden voor veel commotie.
Met de komst van Rita Verdonk in 2003 als minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie verhardt het klimaat verder. Minister Verdonk wil zo snel mogelijk het
beleid van Cohen uitvoeren: alle uitgeprocedeerde asielzoekers het land uitzetten; iets
wat haar voorgangers Kalsbeek en Nawijn niet was gelukt. De harde aanpak van
Verdonk zorgt voor ontevredenheid bij organisaties die met de asiel- en vreemdelin-
genvraagstukken te maken hebben.

Deportatie
‘Nederland een tolerant land? Een samenleving die redelijk omgaat met vraagstukken
rond migratie en asiel? Een bevolking die resistent lijkt voor extreemrechtse uitwas-
sen? Vergeet het maar! In betrekkelijk korte tijd is mijn beeld wat dit alles betreft
omver gekegeld,’ zegt Hedy d’Ancona in het voorwoord van Pardon voor de verloren
jaren, een boek dat door VON in 2004 is uitgegeven.Als voorvechter van feminisme
en voormalig staatssecretaris voor emancipatie, is d’Ancona vooral teleurgesteld door
de hardheid van een vrouwelijke minister in het behandelen van migranten en uitge-
procedeerde asielzoekers.
‘Een vrouwelijke minster (waarom heb ik eigenlijk zo mijn best gedaan om vrouwen
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op zulke posten te krijgen?) proclameerde een terugkeerbeleid dat zelfs in vergelijking
met de ons omringende landen inhumaan, hardvochtig en onuitvoerbaar lijkt. En ze
werd daarin gesteund door een groot deel van de Nederlanders, een groot deel van
degenen die zeggen in hun politiek handelen geïnspireerd te worden door het christen-
dom. Ik voel me vervreemd door de recente gebeurtenissen en teleurgesteld.’

Uitzetting vormde de kern van Verdonks beleid. Zij kwam begin 2004 met een plan
voor de uitzetting van rond de 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers die al lang in
Nederland verbleven. De Kamer stemde in februari dat jaar in met het voornemen
van de minister. En omdat het realiseren van dit plan voor de overheid zelf vrijwel
onmogelijk was, moesten asielzoekers zelf voor hun terugkeer zorgen.Tenminste voor
de benodigde papieren.Voor de oude wetters zette de overheid het ‘project terug-
keer’ op.
‘Het uitzettingsbeleid van Verdonk schokte ons,’ zegt Özgümüs. In een vergadering
met Jan Pronk, de toenmalige voorzitter van VON en John van Tilborg, directeur van
INLIA en bestuurslid van VON, noemt Özgümüs de groepsgewijze uitzetting van
vluchtelingen, die Verdonk van plan was te doen, een deportatie. De volgende dag
noemt Pronk het woord in de krant en later ook bij een interview door NOVA op
31 januari. Zijn uitspraken zorgen voor veel commotie en een lange discussie, vooral
in de media.Verdonk reageert woedend en wil dat Pronk zijn uitspraak terugneemt.
Özgümüs: ‘Wij stonden pal achter zijn uitspraak. Hij bracht onze visie naar buiten.
Pronk had als voorzitter van VON gesproken, maar de reactie van Verdonk was jegens
Pronk als persoon. Zo’n fout moet een minister niet maken.’

VON zat als belangenbehartiger van vluchtelingen in Nederland in het Landelijk
Overleg Minderheden (LOM). Özgümüs had in dat verband al contact met Verdonk.
Maar Pronk had op 10 februari, als voorzitter van VON, een kennismakingsgesprek
met de minister.Wanneer Pronk samen met Özgümüs en Van Tilborg bij Verdonk 
binnengaan, voelt Özgümüs dat de sfeer beladen is. ‘In een oogopslag gebeurde wat ik
me al voor had gesteld.’ Verdonk zegt meteen tegen Pronk dat zij via de media over
zijn uitspraken had gehoord. Hij zou haar beleid met de Tweede Wereldoorlog geasso-
cieerd hebben. Zij vraagt hem om zijn woorden terug te nemen. Pronk ziet daar geen
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noodzaak voor. Hij probeert het uit te leggen en zegt tegen de minister dat het niet
zijn bedoeling was geweest om zo’n associatie te wekken.
Verdonk schorst de vergadering en zij vertrekken. De volgende dag belt een mede-
werker van het ministerie naar Özgümüs met de mededeling dat VON tot de volgende
dag (12 februari) 16:00 uur de tijd hebben om iets te ondernemen, anders zal de
minister de VON niet meer bij het LOM toelaten.

Pronk schrijft op 12 februari 2004 een brief aan Verdonk om de onderwerpen te 
noemen die zij bij het kennismakingsgesprek hadden moeten bespreken. Hij legt ook
uit waarom hij haar uitzetbeleid deportatie had genoemd. Hij benadrukt dat: ‘de 
kritiek niet gericht is op de persoon, maar op het beleid. Dat had ik ook uitdrukkelijk
ten opzichte van de media gesteld. (…) Ter aanduiding van bepaalde vormen van
gedwongen uitzetting wordt dit begrip in de literatuur over asiel- en uitzettingsbeleid
regelmatig gebruikt, zowel internationaal (bijvoorbeeld door de UNHCR) als in
Nederland, bijvoorbeeld in ambtsberichten. (…) Ik hoop, dat de kritische wijze waarop
de VON zich als belangenbehartigingsorganisatie uitspreekt over het beleid van het
Kabinet, door U niet beschouwd zal worden als een argument om de zakelijke samen-
werking tussen Uw departement en onze organisatie op te schorten dan wel te 
verbreken.Tot die samenwerking is het bestuur van VON gaarne bereid.’
In haar antwoord de volgende dag benadrukt minister Verdonk dat deportatie in
Nederland een beladen begrip is, omdat het geassocieerd wordt met de Tweede
Wereldoorlog.
‘Ik blijf dan ook de mening toegedaan dat u met het gebruik van het woord ‘deportatie’
de integriteit van mijn beleid en derhalve de integriteit van de betrokken ambtenaren
in twijfel trekt. (…) Ik heb dan ook besloten het overleg met de VON tot nader order
op te schorten.Vanzelfsprekend ben ik beschikbaar voor overleg over deze kwestie.’
In de media wordt de houding van Verdonk tegenover VON veel bekritiseerd. Maar
ook de uitspraak van Pronk en zijn halsstarrigheid roept veel vragen op. In zijn 
commentaar van 18 maart bekritiseert NRC Handelsblad de beide bewindspersonen.
Maar aan het eind merkt de krant op: ‘Pronk heeft het recht als vertegenwoordiger
van de Nederlandse vluchtelingenorganisaties zijn eigen woorden te kiezen. Het past
een minister niet om onwelgevallige gesprekspartners naar believen uit te schakelen.
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Laat zij ervoor zorgen dat haar argumenten beter zijn.’V1

Uiteindelijk beslist VON om in het belang van de vluchtelingen de voorwaarde van de
minister te accepteren en niet meer als bestuur maar op directieniveau naar overleg
met de minister te gaan. Kort daarna krijgt Pronk een functie bij de Verenigde Naties.
Hij vertrekt als VN-gezant naar Darfur. Daarmee komt de zaak ook tot een einde.

Roep om pardon
In de ambtsperiode van Verdonk wordt de wens tot en noodzaak voor een generaal
pardon weer zichtbaar. Eerder had deze roep vanuit de samenleving Minister Nawijn
op het idee gebracht om naar schrijnende gevallen te kijken. Maar de harde toon van
Verdonk zorgde ervoor dat tegenstanders van haar beleid ook meer acties voeren.
Vanuit alle hoeken van de samenleving, hulpverlengende organisaties en gemeenten,
was er een duidelijke signaal dat er uiteindelijk een pardon moest komen voor lang-
durig in Nederland verblijvende asielzoekers, ongeacht of ze nog in procedure zitten
of uitgeprocedeerd zijn. Uit een enquête van TNS NIPO, uitgevoerd op 3 september
2003, bleek dat 65% van de Nederlanders, boven de 18 jaar, voor een pardon was
voor vluchtelingen die langer dan 5 jaar in Nederland waren.V11

Het probleem was altijd het aantal. Niemand wist om hoeveel mensen het precies
ging. En hoe langer er mee gewacht werd, hoe meer mensen langer dan vijf jaar in
Nederland verbleven en dus in aanmerking voor een pardonregeling konden komen.

Minister Verdonk was niet te spreken over een generaal pardon. Zij wilde slechts een
selectief pardon geven aan de meest schrijnende gevallen. De Tweede Kamer stemde
in met het voorstel van haar om alle uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit te
zetten. Zij maakte een uitzondering voor een kleine, specifieke groep van 2200 mensen
die direct een verblijfsvergunning kregen. De rest, naar schatting  26.000 mensen, moest
het land uit. In juli 2004 startte Verdonk ook daadwerkelijk het ‘Project Terugkeer’.
Haar plan hield in dat deze mensen (door het beleid de ’oudewetters’ genoemd,
omdat ze nog voor de intrede van de nieuwe Vreemdelingenwet asiel hadden aan-
gevraagd) het land moesten verlaten, nadat hen een vertrekpremie werd toegekend.
Vele acties waren erop gericht de menselijke kanten van de kwestie en gevolgen van
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dit beleid voor de betroken asielzoekers, vooral voor kinderen en vrouwen, in beeld
te brengen. Het project ‘26.000 gezichten’, korte filmpjes, gemaakt door verschillende
film- en documentairemakers, probeerde deze asielzoekers een gezicht te geven en de
samenleving te informeren over wie ze zijn, wat ze kunnen en in welke situaties ze leven.
Ook vluchtelingenorganisaties organiseerden acties en bijeenkomsten.VON nam deel aan
grootschalige demonstraties, bracht verslagen uit, benaderde de media en publiceerde
boekjes en informatiemapjes. Bijvoorbeeld het boekje Pardon voor de verloren jaren, dat
aandacht wilde vestigen op de bijzondere situatie van vrouwelijke asielzoekers die lang
in Nederland op een verblijfvergunning wachtten. Of Zonder pardon, een verzameling
van 37 casussen die een aantal knelpunten illustreerden van de beperkte, specifieke
pardonregeling van minister Verdonk.

Het nut van actievoeren
De meeste zelforganisaties die bij VON zijn aangesloten, nemen deel aan allerlei acties
voor een ruimer, algemeen generaal pardon. Stella Ismail, voorzitter van African Sky,
een belangenorganisatie voor Afrikaanse vluchtelingen in Nederland, denkt dat deze
acties veel hebben geholpen. ‘Wij waren ook heel trots toen de pardonregeling kwam.
Want als al die acties niet waren gevoerd, was er geen pardon gekomen.’ Door de tijd
heen heeft Stella een zeer negatief beeld gekregen van het asielbeleid in Nederland.
Zij heeft veel misstanden gezien in de behandeling van asielzaken. ‘Ik kende zoveel
gevallen, schakelde advocaten in voor uitgeprocedeerde asielzoekers en probeerde
antwoord te vinden op hun vragen en problemen.Wij waren allemaal kleine advocaten
geworden bij VON. Ik heb bijvoorbeeld vaak meegemaakt dat mensen een verblijfs-
vergunning was toegekend maar daar niet van op de hoogte werden gebracht. Soms
kwamen ze er bij toeval na lange tijd, zelfs na drie jaar, achter!’
Over voldoende informatie over haar herkomstland Somalië beschikte de IND niet.
Toch werden haar landgenoten snel afgewezen. Bij hen als zelforganisatie was die
informatie wel beschikbaar.‘Wij konden bijvoorbeeld aantonen of iemand uit een bepaald
district was gekomen. Iets wat voor de IND zelf niet gemakkelijk was.’ Maar de IND
stelde hun kennis en expertise niet op prijs. Dat gold ook voor andere zelforganisaties.
Dat frustreerde mensen die iets voor hun landgenoten wilden betekenen.
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Na het gesteggel met Minister Verdonk proberen VON en de vluchtelingenorganisaties
andere vormen van actie te hanteren. Om de gevolgen van het harde beleid voor de
asielzoekers zichtbaar te maken, starten ze in het voorjaar van 2004 een project dat
Het Gevolg wordt genoemd. De bedoeling is om te monitoren wat er met mensen
gebeurt als ze teruggestuurd worden naar hun land van herkomst of uitgezet worden
naar een ander land in de regio. Op het kantoor van VON wordt een helpdesk opge-
richt om informatie te verzamelen over uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen bij
te staan die door de IND teruggestuurd dreigen te worden. De meeste werkzaam-
heden worden verricht door vrijwilligers van de zelforganisaties. Er wordt ook een
website onder dezelfde naam online gezet om een soort ‘community’ te creëren van
mensen die met uitzetting bedreigde vluchtelingen ondersteunden. Iedereen kon mee-
doen. Onder het motto ‘We laten ze niet los’, wilden deelnemers de Nederlandse
overheid confronteren met de feiten die het asielbeleid vaak negeerde: de gevolgen
voor de mensen om wie het ging. Mensen konden er ook adviezen 
vinden en kennis uitwisselen met elkaar.
Verder maakten deelnemers aan HetGevolg.nl logboeken aan, waarin ze kort beschreven
wat de huidige situatie van een afgewezen asielzoeker was en hoe die daarin beland
was. Zij werden geacht alles te doen om contact te houden, ook bij een eventuele 
uitzetting. Daarvoor waren ook tips te vinden op de site. Na een jaar waren er 100
logboeken geplaatst. Die gaven een idee van de effecten die het beleid had gehad voor
ongeveer 250 mensen.
Het Gevolg was een reactie op de voornemens van Minister Verdonk om een groot
deel van de mensen die onder de oude vreemdelingenwet in Nederland asiel aan-
vroegen en uitgeprocedeerd waren alsnog uit te zetten, hoewel veel stemmen uit de
samenleving, onder wie ook lokale bestuurders, hadden gezegd: ‘Dit kan niet!’ De
minister had gezegd dat zij het niet nodig achte om te onderzoeken wat er na uitzetting
met mensen gebeurt. Zij wilde niet weten ‘dat haar beleid onrealistisch en onverant-
woord is’ zoals op de site van Het Gevolg stond. ‘Ook niet als een VN-orgaan of een
mensenrechtenorganisatie als Human Rights Watch haar vertelt dat het onwettig is om
geen acht te slaan op de belangen van kinderen, of om mensen terug te sturen naar
landen waar ze niet veilig zijn.’
Terugkijkend op die periode erkent Özgümüs dat het uiteindelijk geen succesverhaal
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werd. ‘Want het was ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk, om die mensen te vinden.
Daarvoor had je veel meer geld en een heel ander soort organisatie nodig die in die
landen mensen en kantoren zou moeten hebben om de teruggestuurde vluchtelingen
te kunnen volgen. Het was ook voor de eerste keer dat VON zich met persoonlijke
zaken bezighield. Daarna deden we het nooit meer.’ 

Na het pardon
Nebahat Albayrak wordt in februari 2007 staatssecretaris van Justitie. Zij komt met
een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers die aan kunnen tonen dat zij
vijf jaar of langer in Nederland zijn verbleven. Rond de 28.000 mensen komen in aan-
merking voor deze regeling en krijgen een verblijfsvergunning. Hoewel de overheid de
suggestie wil wekken dat hiermee de problematiek eens en voor altijd opgelost is,
sluit de regeling nog weer enkele duizenden mensen uit.
De meest recente ontwikkeling op het gebied van asielbeleid is de roep van staats-
secretaris Albayrak om verscherping van het beleid.Volgens haar moet Nederland niet
nog een keer in een discussie belanden over een generaal pardon. Dat wil zij voorkomen
door een herziening van de Vreemdelingenwet.Asielzoekers moeten eerder te horen
krijgen of ze in Nederland mogen blijven en in het geval van afwijzing intensiever
begeleid worden bij hun vertrek. Dit zal de eerste grote aanpassing zijn na de
Vreemdelingenwet van 2001 en ook ‘de tweede grote stap op weg naar een streng,
rechtvaardig, restrictief, maar humaan beleid,’ volgens Albayrak in dagblad Trouw van
25 juni 2008.

In de post-generaalpardon periode verandert het beleid van VON ten aanzien van het
asielbeleid. Fatma Özgümüs:‘Nu hebben we te maken met een regering die het generaal
pardon heeft gegeven. Je kunt niet simpelweg zeggen dat het niet goed gaat.’ De tijd
van grote demonstraties is volgens haar voorbij. De vluchtelinggemeenschappen hebben
nu andere prioriteiten. Inmiddels is er een generatie die in asielzoekerscentra is opge-
voed. Özgümüs noemt het een ‘Centra-generatie.’ Deze generatie heeft als prioriteit
op een actievere wijze in de Nederlandse maatschappij te participeren. De behoefte
aan een beleidsomslag was al langer voelbaar bij zelforganisaties. Eind 2004 discussiëren
vertegenwoordigers van rond de 40 vluchtelingenorganisaties op verzoek van VON
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over hun prioriteiten. De conclusie luidt dat voortaan veel meer aandacht gegeven
moet worden aan de inmiddels meer dan 200.000 vluchtelingen die wel in Nederland
toegelaten zijn, dan aan mensen die nog met hun procedure kampen.
Zelfs vluchtelingenorganisaties als Coördinatieraad Afghanen in Nederland en Iraaks
Democratisch Centrum die in het verleden zeer actief waren op het gebied van asiel-
beleid, zetten zich in voor de bevordering van de participatie van hun achterban op
diverse gebieden in en buiten Nederland. Dit neemt niet weg dat VON en de vluch-
telingenorganisaties het asielbeleid kritisch blijven volgen.

Wordt vervolgd
De acties van vluchtelingenorganisaties, politieke partijen en individuen hebben uit-
eindelijk bijgedragen aan de verlening van een generaal pardon. Maar daarmee is het
probleem van de vluchtelingenbescherming niet opgelost.Asielzoekers die nu naar
Nederland komen, komen niet of nauwelijks op de agenda, terwijl de situatie in de
herkomstlanden nauwelijks is verbeterd. ‘We horen niet meer over Afghaanse of
Iraakse vluchtelingen en zien geen open armen jegens Sudanezen uit Darfur. Hoewel
Nederland de oorlog in Irak steunde, accepteerde het land de laatste jaren weinig
vluchtelingen uit dat land.Vluchtelingenbescherming is niet vanzelfsprekend meer, niet
in Nederland, niet in Europa’, aldus Özgümüs.

De pardonregeling sluit een paar duizend mensen uit.Tussen deze groep, die wordt
geschat op rond de vijfduizend asielzoekers, zitten vele schrijnende gevallen of mensen
die om twijfelachtige redenen net over het randje van de regeling vallen. Deze worden
de Grensgevallen genoemd. Het zijn mensen die voor korte tijd in het buitenland zijn
geweest en als Dublin-claimanten worden aangemerkt.Anderen hebben een strafblad
van één maand of meer. Het gaat volgens Van Haren om niet meer dan 2000 mensen
met een Dublin-claimant en een handjevol mensen met een strafblad, bij wie de rechter
nog een keer moet kijken naar wat ze hebben gedaan en in welke omstandigheden ze
een criminele handeling hebben verricht. Maar dat kan niet, omdat de IND geen
bezwaar accepteert. Het argument van de IND is dat het feit dat deze mensen geen
verblijfsvergunning hebben gekregen, geen beslissing is. Er is derhalve geen beroep
tegen mogelijk.V111 Sommigen worden zelfs opgesloten in detentiecentra met de
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bedoeling hen uit te zetten. Maar de detentie loopt meestal door tot in sommige
gevallen meer dan een jaar.
Om aandacht te vragen voor deze mensen, voerden diverse kerkelijke, mensenrechten-
en vluchtelingenorganisaties, waaronder VON, de actie ‘Pardon voor de Grensgevallen’.
Van 22 t/m 25 september 2008 reisden vertegenwoordigers van de actievoerende
organisaties en een groot aantal van de grensgevallen in een bus door Nederland. In
veel plaatsen gingen ze in debat met lokale politici en beleidmakers. De laatste dag
voerden ze ook een discussie met Tweede Kamerleden. De buscampagne benadrukte
dat deze grensgevallen ook recht hebben op een verblijfsvergunning. Nee, het generaal-
pardon betekende geen einde aan de asielproblematiek. Het verhaal is niet afgelopen.
Het wordt vervolgd…
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‘Zonder pardon’,
actie met Stichting
INLIA, 2001

‘Vrouwen tegen uitzetting’,
manifestatie 1997,
fotograaf: Mieke Schlaman

Commissievergadering,
2000
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‘Pardon voor de verloren jaren’,
manifestatie op de Dam, 2002,
fotograaf: Giti Entezami

‘Pardon voor de verloren jaren’,
manifestatie op de Dam, 2002,
fotograaf: Giti Entezami

‘Pardon voor de verloren jaren’,
manifestatie op de Dam, 2002,
fotograaf: Giti Entezami(58



De derde stem
Polarisatie in een multiculturele samenleving

Nies Medema
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‘Waarom is het hier in Nederland eigenlijk links om voor de islam te zijn?’
vroeg een uit Bangladesh gevluchte journalist zich af. Het was eind 2004,
Theo van Gogh was net vermoord en er was een discussie gaande tussen
journalisten over de veranderingen in Nederland. In feite boog links niet
naar Mekka, zei zijn Koerdische collega, maar de extreme manier waarop
rechts conservatief sprak over islamieten, heeft hen in deze verdediging
geduwd. ‘Tot mijn eigen verbazing hoor ik mezelf nu soms de islam 
verdedigen,’ zei hij, ‘terwijl ik mezelf als atheïst beschouw.’

De verhitte discussies over islam, asielbeleid en integratie die in Nederland
in de afgelopen tien jaar regelmatig losbarstten, hebben vluchtelingen in
verwarring gebracht over de standpunten van Nederlandse opinieleiders
en politici. In het seculiere Nederland renden plotseling linkse politici naar
de moskee voor een interculturele dialoog. Of ze zetten zich er tegen af.
Vluchtelingen werden opeens ingedeeld op grond van religie, of ze nu 
wilden of niet.

Het bracht hen in verwarring over hun eigen positie in de samenleving.
Vluchtelingen komen uit gebieden waar etnische of religieuze tegenstellingen
zijn uitvergroot en tot conflicten en geweld hebben geleid. Zij zien meer
dan wie ook de noodzaak tot nuancering.Vluchtelingen hebben een beroep
kunnen doen op mensenrechten en ze voelen zich verantwoordelijk voor
het behoud ervan. De zelforganisaties organiseren onderling discussies,
dialogen met anderen, debatten. Ze trainen zich in het versterken van hun
eigen stem.
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‘Nederland is absoluut veranderd sinds 1994, het jaar dat ik hier kwam,’ zegt Yusef
Guled van de organisatie voor Nederlandse Somaliërs, NedSom. ‘Nederland stond
bekend om haar pionierschap, maar het is nu een in zichzelf gekeerd land. Er bestaat
kortzichtigheid. En dat in een tijd van globalisering! De angst voor de ander is niet 
realistisch, statistisch gezien al niet. Migranten en vluchtelingen maken 1 miljoen uit
van de 16 miljoen inwoners in Nederland.Van die miljoen bestaat één vierde uit 
kinderen, dan heb je nog ouderen etc. Je kunt mij niet wijs maken dat alle problemen
vanuit deze groep komen.’
Ozan Salayi, Koerd van geboorte, schrijft: ‘Op mijn tiende ben ik zelf aan de censuur
ontsnapt en sindsdien heb ik de warmte van Nederland ondervonden. Ik werd met
open armen ontvangen. Maar het wordt langzamerhand zo kil. Iedereen klaagt dat er
in Nederland meer vrijheid zou moeten komen. Meer vrijheid? Er is juist teveel vrij-
heid en bepaalde mensen maken hier zelfs misbruik van om aan de macht te komen.
Zoals een verwilderde goudharige man die met straattaal het tolerante Nederlandse
volk zit op te stangen. Houd eens op met dat mopperen, help elkaar, pak elkaars hand
vast zodat we niet verdwalen.Alleen zo kunnen we de vrijheid die we in Nederland
kennen, blijven koesteren.’ 
Ozan Salayi is een van de dertig jongeren die workshops volgde bij redacteuren van
NRC Next. In het project ‘Leven in vrijheid’ van VON werden ze getraind om hun
mening te ontwikkelen en te verwoorden. Op 4 mei 2007 plaatste de NRC Next vier
columns, als resultaat van de workshops. Het is één van de vele projecten in de 
afgelopen tien jaar die de stem van vluchtelingen liet horen.

In de loop van de jaren negentig veranderde geleidelijk het vijandbeeld. Vooral islamiten
werden gezien als gevaar voor de wereldorde. Dat nieuwe vijandbeeld werd versterkt
door de aanslagen in New York en Washington (2001), Madrid (2004) en Londen
(2005). Daarnaast werden westerse toeristen in Egypte, Indonesië en westerse 
militairen in Irak en Afghanistan doelwit van terroristische aanslagen. Europa en de VS
bleken kwetsbaar.Veiligheidsmaatregelen werden overal verscherpt.Vooral mensen
met een islamitische achtergrond werden zwaar gecontroleerd. Ook in Nederland
woedden verhitte discussies over islam, inburgering en asielbeleid.
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Escalatie voorkomen
Nirosh Sharanshi is bestuurslid van het Koerdisch Platform Nederland (KPN)
en voorzitter van de Koerdische Studenten- en Jongerenunie in Nederland. ‘Ik
was verbaasd over de reacties in Nederland direct na 11 september. Dat 
moskeeën in de fik werden gestoken, daar ben ik wel van geschrokken.
Mensen die een moskee in brand steken zijn – voorzichtig uitgedrukt – niet 
ruimdenkend. Maar ik ga niet de hele Nederlandse samenleving over één kam
scheren. Dan doe je precies hetzelfde als die brandstichters. Ik heb ook 
geleerd dat zaken alleen maar escaleren door agressie over en weer. Daar los
je helemaal niets mee op.Volgens mij worden de reacties van veel 
Nederlanders voor het grootste deel bepaald door de berichtgeving van de 
media. Mensen geloven wat ze in de krant lezen en op televisie zien.
Momenteel wordt de islam maar op één manier naar voren gebracht. De 
islam wordt gekoppeld aan Bin Laden en terreur. Het beeld ontstaat dat Bin 
Laden de vertegenwoordiger is van de hele islamitische wereld. En ik heb de 
afgelopen jaren ook niet één programma gezien waarin asielzoekers op een 
positieve manier werden weergegeven.Als de berichtgeving altijd negatief is,
dan krijgen mensen een verkeerd beeld.
De meeste Nederlanders krijgen hun informatie over vluchtelingen via de 
negatieve berichten van de media, niet van gesprekken met vluchtelingen zelf.
Ik vind dat we Nederlanders duidelijk moeten maken wie we zijn en wat we
willen.We kunnen eenvoudigweg niet passief blijven en moeten onze 
verantwoordelijkheid nemen.’
Bron:Vluchtelingenzaken, januari 2002

Samenspraak
Hoe reageerden vluchtelingenorganisaties op de toenemende polarisatie van de jaren
negentig? Hun antwoord was ontmoetingen, debatten en dialogen organiseren. In
1997 en 1998 startte VON met de Raad van Kerken en VluchtelingenWerk Nederland
het project De Dialoog. Dat project was onder meer bedoeld om de communicatie
te verbeteren tussen vluchtelingen en Nederlanders, in het bijzonder vluchtelingen-
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werkers. Die communicatie liep namelijk niet altijd goed. Er kwamen verwijten van
beide kanten. Niet alle vluchtelingen deden van harte mee aan het project.
Slechte ervaringen in het geboorteland, de lange asielprocedure en het gebrekkige
Nederlandse inburgeringsprogramma kunnen mensen wantrouwig maken.Velen wilden
pas praten als ze een verblijfstatus hadden. Pas dan voelden ze vaste grond onder de
voeten.
Vluchtelingen hebben vaak het gevoel een tweederangsburger te zijn. Dialoog is pas
echt mogelijk op basis van gelijkwaardigheid van de gesprekspartners. En in die positie
verkeren vluchtelingen meestal niet. Zeker in hun begintijd krijgen vluchtelingen het
meest te maken met Nederlandse hulpverleners en die relatie is per definitie niet
gelijkwaardig.
De Nederlandse hulpverleners die meededen aan De Dialoog vonden dat de vluchte-
lingen te passief waren en te hoge verwachtingen koesterden. Soms hadden de hulp-
verleners het idee dat ze gemanipuleerd werden. Bovendien zouden vluchtelingen te
veel vanuit een slachtofferrol handelen.
Vluchtelingen en Nederlanders werden in De Dialoog geholpen hun zelfbeeld bij te
stellen en na te denken over hun machtspositie in de discussie over integratie. Piet
Muller van de Raad van Kerken: ‘De reden om met De Dialoog in zee te gaan, is dat
wij Nederlanders anders met vluchtelingen moeten leren om te gaan: we moeten ze
niet alleen als voorwerp van onze zorg zien omdat ze een probleem hebben.
Vluchtelingen zijn medemensen met vele mogelijkheden en talenten. Het is een gemis-
te kans als we in de omgang uitsluitend voor hen doen en denken…’ 
Het zelfbeeld van Nederlanders bleek tijdens De Dialoog af te wijken van het beeld
dat vluchtelingen van hen hebben. Nederlanders denken dat ze een voorloper zijn op
het gebied van emancipatie, ze zien zichzelf als gastvrij en geloven niet dat er sprake is
van veel racisme.Vluchtelingen bleken daar anders over te denken. Zij wezen op het
koloniale verleden, de slavenhandel en de uitvinding van ‘apartheid’. Ook de positie
van vrouwen op de arbeidsmarkt is vaak beter in de herkomstlanden van vluchtelin-
gen. Dat was voor de Nederlanders soms even slikken.
In de opmerking ‘it takes two to tango’ vonden alle organisaties elkaar.Alleen klagen
over Nederland heeft geen zin, vluchtelingen voelen zich zelf ook verantwoordelijk
voor hun bijdrage aan de Nederlandse samenleving. ’Het land geeft wat, nieuwkomers
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moeten ook wat geven,’ zegt Faisal Nasser van het Iraaks Platform. ‘Ook als dat niet
altijd eenvoudig is.’
Een Ethiopische vluchtelinge zei: ‘We moeten zelfbewust zijn, met een gevoel van
eigenwaarde naar onszelf kijken, en dat aan anderen laten zien. Om sterk naar buiten
te treden moeten we in ieder geval samenwerken.’

Onbegrensde Ontmoeting
Na De Dialoog startten VluchtelingenWerk Nederland en VON in 1998 het festival
‘Onbegrensde Ontmoeting’. Het festival groeide uit tot een groot publiek evenement.
In 2003 werd het voor het laatst gehouden in Park Berg en Bos te Apeldoorn, met
meer dan 20.000 deelnemers.
Op het festival was aandacht voor cultuur, maar ook voor werk en opleiding, zelf-
organisaties en opvoeding.Vluchtelingen zagen het als dé jaarlijkse gelegenheid om
vanuit heel Nederland samen te komen en vrienden en familie te ontmoeten.
Bij ‘Onbegrensde Ontmoeting’ waren vluchtelingen mede-initiatiefnemer en organisator.
De bedoeling van het festival was enerzijds Nederlanders en vluchtelingen nader tot
elkaar te brengen.Anderzijds wilde men de kracht, moed en vindingrijkheid van de
vluchtelingen belichten. In 2001 maakte het festival onderdeel uit van ‘Face to Face’,
een initiatief van Vluchtelingenwerk Nederland,VON en Imagine IC.
Rita Verdonk, toenmalig minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, toonde na
haar bezoek aan het festival in 2002 enthousiasme over de dadendrang van de vluch-
telingen. In een column voor het blad Vluchtelingenzaken schreef ze: ‘Of nieuwkomers
zich uiteindelijk thuisvoelen, ligt dus ook aan ons.’  Dat inzicht heeft zich overigens in
haar politieke stellingname niet vertaald. Het gegeven dat integratie van twee kanten
moet komen, is niet wat politici als Geert Wilders (Partij voor de Vrijheid) en Rita
Verdonk anno 2008 betogen. Nieuwkomers moeten zich aanpassen. Daarbij worden
alle buitenlanders op één grote hoop geveegd. Hoewel de achtergrond van de vluch-
telingen totaal anders is dan die van de arbeidsmigranten, worden beide groepen
geschaard onder de noemer ‘allochtonen’.Vluchtelingen worden daarmee als vanzelf
verantwoordelijk gehouden voor bijvoorbeeld de grotestadsproblematiek en de 
spanningen die er bestaan tussen oude bewoners en nieuwkomers.
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Avondklok in Elst
In 1999 protesteren inwoners van het dorp Elst tegen de komst van een 
tentenkamp voor asielzoekers op een militair terrein. In afwachting van een 
nieuw stenen onderkomen, verblijven circa 600 vluchtelingen in dit 
tentenkamp; het zijn vooral Albanese Kosovaren.
In een vergadering in het dorpshuis uiten sommige inwoners van Elst in felle 
bewoordingen hun ongenoegen. Leden van Janmaats Centrum Democraten 
voeren de boventoon tijdens de bijeenkomst. Hoe gesloten de gemeenschap 
is, blijkt wel als een bewoner die zestien jaar in het dorp woont, wordt afge-
kapt met de woorden: ‘Jij hoeft niet voor ons te spreken, je bent een 
buitenlander.’
B en W hebben zonder goede voorlichting besloten tot de komst van het 
tentenkamp. De burgermeester heeft uit voorzorg een avondklok ingesteld 
voor de asielzoekers. Geen handige zet want daarmee benadrukt hij dat vluch-
telingen een potentieel gevaar vormen. De Elstenaren voelen zich overvallen en
voor het blok gezet.Vluchtelingenorganisaties werpen zich op als intermediair
tussen dorpsbewoners en vluchtelingen. Fatma Özgümüs besluit met de Elstenaren
te gaan praten. ‘Ik deed een beroep op hun christelijke naastenliefde en zei:
‘Help mij! Het gaat hier om weerloze mensen.Wij hebben jullie nodig.’
Dit persoonlijk appèl slaat aan. Binnen twee dagen melden zich tweehonderd
vrijwilligers. Het merendeel van de inwoners is namelijk ontzet over de negatieve
wijze waarop hun dorp in het nieuws is gekomen. Ze zijn niet tegen de komst 
van de vluchtelingen.Veel van de inwoners schamen zich voor hun dorpsgenoten.
In snel tempo wordt een culturele manifestatie opgezet door Theater Cosmic 
in Amsterdam,VON,WHAA, XminY en Jeugdherberg Elst. De dag krijgt de 
naam ‘Wakker liggen van de Avondklok’. De start is op basisschool het Visnet 
met een optreden van Hakim Traidia en de dag wordt in het dorpshuis voort-
gezet.Vluchtelingen koken een gevarieerd menu voor iedereen. Er is theater,
muziek en er wordt gedanst. Ontroerend is de aanwezigheid van de 78-jarige 
bezoekster mevrouw De Jong die vertelt over haar oorlogsherinneringen, de 
mobilisatie, de aanval evacuatie en de bevrijding. Om half twaalf gaat de avond-
klok, gehangen aan honderd helium ballonnen, symbolisch de lucht in.
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Multicultureel drama
Op 29 januari 2000 verscheen in NRC Handelsblad het artikel ‘Het multiculturele
drama’ van Paul Scheffer. Het artikel verwoordde de ontevredenheid die al geruime
tijd bij een groot aantal mensen heerste over de multiculturele samenleving. De tekst
leidde tot heftige discussies. Nederlanders zouden te tolerant zijn geweest, en teveel de
‘culturele eigenheid’ van diverse groepen nieuwe Nederlanders hebben gerespecteerd,
waardoor deze geen aansluiting vonden bij de maatschappij.
De kritiek op het multiculturele beleid wordt overigens vaak gedeeld door vluchtelin-
genorganisaties. Zowel goedbedoelende hulpverleners als nationalisten leggen te sterk
de nadruk op afkomst en religie. Cultuur en etniciteit worden dan teveel opgevat als
een statisch geheel waar iemand zijn hele identiteit aan zou ontlenen. Etnische
afkomst en religie is natuurlijk niet de enige factor in de bepaling van iemands identi-
teit. Peter Abspoel van VON zegt: ‘Vluchtelingen – gemiddeld hoogopgeleid – willen
meestal zo snel mogelijk hun oude leven voortzetten. Ze hebben er behoefte aan niet
(alleen) hun oude identiteit te koesteren, maar vooral om hun leven in Nederland zo snel
en zo goed mogelijk op te bouwen. Door de nadruk te blijven leggen op de culturele
waarden van hun geboorteland, blijven ze buitenstaanders en geen medespelers.’
Daarbij komt nog dat vluchtelingen vaak dissidenten waren in hun geboorteland en
daardoor een ingewikkelder relatie hebben met hun vaderland en hun cultuur dan de
meeste migranten.Vluchtelingschap was een belangrijk onderdeel van hun identiteit.
Dat past niet in het Nederlandse beeld van ‘de allochtoon’.
Uit het beeld van ‘de allochtoon’ was in de loop der jaren de diversiteit verdwenen,
constateert Abspoel: ‘Voor 11 september had je in Nederland etnische groepen:
Turken, Marokkanen, Irakezen, Iraniërs, Somaliërs, enzovoort. Binnen die groepen had
je grote verschillen wat betreft politieke visies, opleidingsniveau, levensbeschouwelijke
oriëntaties, enzovoort. De aanslagen in Amerika en Spanje en de moord op Theo van
Gogh smolten deze groepen in het westerse denken tot één legering: moslims.’
Die legering paste in het verzuilde Nederland. Daarbij zou de islam gewoon een 
volgende zuil worden waarbinnen mensen zich konden organiseren, en die zuil kon
dan, net als de andere religieuze zuilen langzaam opgaan in een seculariserende
samenleving. Ogenschijnlijk was dat tolerant: iedereen doet binnen zijn eigen groepering
wat hem goeddunkt. In de praktijk bleek het te onverschillig. Daardoor werden 
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bijvoorbeeld praktijken als eerwraak en eergerelateerd geweld te lang genegeerd.
Mensen werden geacht in hun eigen culturele reservaat te blijven.

Voor links-intellectuele vluchtelingen was het helemaal verwarrend. Het vreemde feit
deed zich voor dat Nederlandse linkse politici als pro-islamistisch golden. De linkse
vluchtelingen keken met verbazing toe hoe Nederlandse organisaties en politici zich
massaal tot de moskee en de imam wendden voor gesprekken en advies over de mul-
ticulturele samenleving.Was het socialisme dan niet van oorsprong seculier van aard?
Voor vluchtelingen was de verwarring over de Nederlandse politieke standpunten
groot.Waarom zou religie het antwoord kunnen geven op toenemende spanningen
tussen bevolkingsgroepen? Vaak waren vluchtelingen juist ontsnapt aan religieuze 
intolerantie. Ook de meeste gelovige vluchtelingen geloven in een scheiding van kerk
en staat. Ze snapten niet waarom de imam zich zou moeten uitlaten over deze 
maatschappelijke kwestie.

Kennismaking
Steeds vaker hoor ik dat mensen voor hun vakanties de hele wereld rond-
reizen. Mensen willen graag andere culturen ontdekken. Is dat omdat het zo 
saai is in Nederland? Er zijn toch ook andere culturen in Nederland? Waarom
niet dichtbij op vakantie zonder veel geld uit te geven? Er zijn hier ook 
culturen waarmee we nog geen kennis hebben gemaakt. (…)
Niet begrensd zijn, je vrij voelen, niet bang zijn voor andere culturen en 
vrienden maken. Dat lijkt mij een goed begin voor een betere en vrije wereld.
Araz Abbas in Leven in vrijheid, 2007

Koude oorlog tegen islam
Eind jaren negentig begon Pim Fortuyn zich uit te spreken tegen vreemdelingen en
tegelijkertijd tegen de islam. Fortuyn was aanvankelijk marxist, sloot zich daarna aan
bij de PvdA en stapte in 1989 over naar de VVD en sloot zich aan bij Leefbaar
Nederland, waar hij moest vertrekken wegens zijn uitspraken over de islam. Fortuyn
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zei bijvoorbeeld: ‘Ik ben ook voor een ‘koude oorlog’ met de islam. De islam zie ik als
een buitengewone bedreiging, als een ons vijandige samenleving.’ Hij noemde
Nederlanders met een islamitische achtergrond ‘een vijfde colonne’ die ‘het land naar
de verdommenis willen helpen.’ Na zijn vertrek bij Leefbaar Nederland voerde hij
vanaf februari 2002 de Lijst Pim Fortuyn (LPF) aan. Deze partij won 26 zetels bij de
Tweede Kamerverkiezingen van mei 2002.
Fortuyn werd serieus genomen.Veel te serieus, volgens politicoloog en schrijver
Mariwan Kanie. Kanie schreef in Vluchtelingenzaken (april 2002): ‘De opmars van
Fortuyn komt volgens mij op rekening van het leger publicisten, columnisten en jour-
nalisten die de afgelopen jaren onverantwoord asielzoekers, migranten en hun cultuur
in een kwaad daglicht hebben gezet. Onder het motto ‘weg met de politieke correct-
heid’ zette dit leger een aanval in op de multiculturele samenleving, met name sinds
11 september.Asielzoekers zouden gelukszoekers zijn en vijf keer crimineler dan
gewone Nederlanders.Vreemdelingen, vooral die met een islamitische achtergrond,
werden als handlangers van Bin Laden afgeschilderd, de islam werd met het nationaal-
socialisme vergeleken, criminaliteit direct gekoppeld aan etniciteit, en ‘de’ Westerse
cultuur werd als een superieure cultuur neergezet tegenover ‘de’ achterlijke migran-
tencultuur. Deze ‘intellectuelen’ hebben de taal en denkbeelden van Fortuyn tot de
taal van alledag gemaakt en in hun onbezonnenheid creëerden ze daarmee de 
voedingsbodem voor Fortuyn.’
Fortuyn werd vermoord op 6 mei 2002. Kenmerkend voor de toegenomen polarisatie
in Nederland was de spanning bij velen over de herkomst en motieven van de dader;
was de moordenaar een islamiet? Guled Yusef van NedSom: ‘Ik zat net als iedereen op
de bank met de telefoon. En maar hopen dat het geen moslim was. Iedereen hield zijn
hart vast. In alle kringen.’
Even hing heel veel af van de etnische afkomst en religieuze overtuiging van één 
enkele persoon. ‘Hoe kon het zover komen in een democratie?’ vraagt Fatma 
Özgümüs (VON) zich af. ‘Ik ben een van duizenden vluchtelingen in dit land.Velen 
van ons hebben hun eigen leven en dat van hun dierbaren op het spel gezet voor een
greintje vrijheid van meningsuiting. Desnoods zouden we nog een keer zonder aarze-
ling op de barricades gaan staan. De moord op Fortuyn is in mijn ogen een zeer, zeer
verwerpelijke daad. Maar het is schrikwekkend te moeten beseffen dat wij vluch-
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telingen – net als migranten overigens – als burgers van dit land zo gemakkelijk kunnen
worden afgerekend op daden die wij zelf in alle oprechtheid afkeuren.’

Politieke discussie
In de stroom van algehele verwarring en toenemende xenofobie kwam het asielbeleid
meer en meer onder druk te staan. De uitvoering van de asielwetgeving werd vooral
na de nieuwe Vreemdelingenwet (2001) zo strikt dat Nederland zelfs terechtgewezen
werd door internationale mensenrechtenorganisaties en de Europese Unie. Het 
restrictieve asielbeleid resulteerde in een hoger percentage afwijzingen. Peter Abspoel:
‘De politiek wilde daadkracht tonen, en kon dat – vanwege de verworven rechten van
de grotere migrantengroepen – alleen doen door de asielzoekers aan te pakken.Aan
de wetgeving werd zo gesleuteld dat mensen steeds minder kans maakten in Neder-
land asiel te krijgen. Dat versterkte het idee dat vluchtelingen vooral gelukszoekers
waren.’
Na Fortuyn voelden politieke partijen zich geroepen om met een zelfde soort recht-
lijnige toon over het asielbeleid, allochtonen en moslims te spreken. Dit heeft vluch-
telingen verontrust en kwaad gemaakt. In 2003 organiseerde VON in Felix Meritis een
debat met als titel ‘Politiek en vluchtelingen – een lijmpoging’. Er werd een heftig
debat gevoerd met onder meer politici als Jan de Vries (CDA), Karen Adelmund
(PvdA) en Simone Filippini (D66). De vluchtelingen spraken de politici aan op het 
rigide asielbeleid, de schending van de rechten van kinderen en minderjarige asiel-
zoekers en het meezingen met het populistisch refrein uit angst voor kiezersverlies.
Door deze avond konden politici zich een beeld vormen van wat er leefde onder de
vluchtelingen. Op hun beurt hadden de vluchtelingen bij sommige politici een 
luisterend oor gevonden. De discussies na afloop gingen nog lang door.

Blijven praten
Op 2 november 2004 werd filmmaker en columnist Theo van Gogh vermoord. In zijn
columns ageerde hij tegen joden en moslims, hij noemde islamieten ‘geitenneukers’.
Ditmaal was de dader, Mohammed B., wel iemand die zich moslim noemt.Yusef Guled
(NedSom) betreurt de dood van Van Gogh en vindt dat hij vrij moest zijn om te zeggen
wat hij wilde. ‘De wet waarborgt vrijheid van meningsuiting. Je moet alleen niet met
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twee maten meten, als Van Gogh mag zeggen wat hij wilde, dan heeft een radicale
imam ook het recht om zijn gevoelens te uiten.’
Haweya Abdillahi van de Somalische jongerenorganisatie NOMAD: ‘De jongeren
schuwden het debat over Mohammed B.’s actie niet. ‘Waar komt dit vandaan?’, vroegen
wij ons af. ‘Hoe kan iemand die hier opgegroeid en naar school gegaan is, dit doen?’
Zijn moeder was overleden, hij raakte verbitterd, hij kwam met verkeerde mensen in
aanraking. De moord was een schok voor ons, maar gold tegelijkertijd als een reality-
check om goed op onze mensen te letten. Mensen waarover je je ongerust maakt, mag
je niet laten gaan; je moet niet schromen ze op bepaalde zaken aan te spreken.’ 
‘Ja, er zijn mensen geradicaliseerd,’ zegt Haweya Abdillahi, ‘maar wat is radicalisering?
Is dat het je verdiepen in het geloof of een orthodoxe beleving van het geloof? Die
laatste groep was moeilijk te bereiken maar we bleven toch met hen praten.’ 

In verband met de anti-islamitische film ‘Fitna’ van Geert Wilders, werd VON samen
met andere minderhedenorganisaties begin 2008 uitgenodigd door Ella Vogelaar voor
een spoedoverleg. De minister van Wonen,Wijken en Integratie wilde de temperatuur
meten binnen de gemeenschappen en voorkomen dat polarisatie in Nederland zou
toenemen. Tijdens het overleg verweet Fatma Özgümüs de minister dat, hoewel
Nederlanders zich juist beroepen op de Verlichting en secularisatie, imams en de 
gelovige allochtonen de eersten zijn met wie confrontatie en contact wordt gezocht.
Meerdere vergaderingen volgden na die ene spoedvergadering. Fatma Özgümüs
clashte ook tijdens deze bijeenkomsten regelmatig met de minister.
VON stelt dat de politiek in gebreke is gebleven. Een interreligieuze dialoog kan niet
het  antwoord zijn op extremisme en fundamentalisme.Volgens VON moet allereerst
een politiek antwoord geformuleerd worden op hét grote politieke probleem van
Nederland en dat zijn de veertig zetels die extreem rechts inmiddels heeft vergaard
en waarop de andere politieke partijen vooralsnog geen antwoord hebben.
Rashid Omar van FSAN, Federatie van Somalische Associaties in Nederland, deelt die
mening: ‘Het is goed om duidelijk te maken dat VON een achterban heeft die deels
moslim is, maar ook deels niet-moslim. Ik zou ook niet willen dat VON specifiek voor
moslims als groep zou opkomen, niet als slachtoffergroep. Het gaat erom dat het 
algehele klimaat in Nederland ongemakkelijk is.’  
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Oordelen
Het is heel moeilijk mensen uit je omgeving niet te beoordelen op grond van
je eigen meningen.Waarom mensen hun eigen waarden, normen en ideeën 
niet los kunnen laten, heeft maar één reden. Het is typisch mensengedrag.
Het is gewoon menselijk! Mensen zijn nu eenmaal geneigd om hun eigen 
ideeën te vormen, gebaseerd op de buitenwereld en niet op hun eigen wil.
Berivan Abdulrahman in Leven in vrijheid

Professionaliseren
Individuele vluchtelingen en vluchtelingenorganisaties spreken zich uit tegen religieuze
en etnische polarisatie. Het publieke debat en de dialoog moeten gaan over mensen-
rechten en democratie.Vluchtelingen vormen daarin de derde stem, de seculiere stem
die staat voor de mensenrechten.
Maar hoe geef je vorm aan die derde stem? Niet alleen zijn er vele etnische groepen,
ook die etnische groepen zijn het vaak weer niet eens met elkaar.Alleen al de
Afghanen in Nederland, zo’n 40.000, hebben wel 170 verschillende organisaties. Bij de
Iraniërs, Ethiopiërs en Irakese Koerden is dat niet anders. Het gaat om relatief kleine
aantallen mensen. En deze mensen hebben genoeg aan hun hoofd, zorgen over hun
familie in hun geboorteland of elders op de wereld in diaspora, over het vinden van
een huis, een opleiding, een baan. Het mag welhaast een wonder heten dat er 
überhaupt zoveel organisaties van de grond zijn gekomen. Om een helder geluid te
laten horen in de Nederlandse media, is het nodig dat organisaties samenwerken en
professionaliseren.

Mediatrainingen
In 2006 startte VON ‘Vluchtelingen en de media’. Dit project lanceerde in 2007 de
website Vluchtelingen.net. Deze site dient als een persbureau voor vluchtelingen
(organisaties) en brengt nieuws, achtergronden en opiniestukken. Deelnemers krijgen
journalistieke trainingen van professionele journalisten. Op Vluchtelingen.net staan
artikelen die in de reguliere berichtgeving gemist worden. De trainingen worden geor-
ganiseerd in samenwerking met de vereniging voor vluchtelingjournalisten On File en
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de organisatie Mira Media in het kader van het project Mediaspora, dat ook de
nieuwssite wereldjournalisten.nl voorbrengt en het e-zine exponto.nl, waarin vooral
gevluchte journalisten schrijven.

Discussies onder jongeren
In 2007 begon ‘Leven in vrijheid’, een landelijk project van jongerenorganisaties en
VON. De jongeren discussieerden eerst onderling. Haweya Abdillahi (NOMAD):
‘Bijvoorbeeld over vragen als: ‘Waar ligt voor jou persoonlijk de grens van de vrijheid
van meningsuiting’ en ‘Waar liggen de grenzen van het beledigen?’ en ‘Wat versta je
onder beledigen?’ Het was allemaal nieuw voor ons, deze vragen. Maar er bestond
een behoefte onder de jongeren om daarover te praten.Aan de ene kant zagen we
namelijk onze visies niet in de media terug.Aan de andere kant hielpen de discussies
de gemoederen onder controle te houden.Als je niet kunt zeggen, waar je voor staat,
raak je in conflict met jezelf of met anderen en dan kan het moment aanbreken dat je
denkt ‘bekijk het maar’ en dan krijg je polarisatie.Want de negatieve toon over religie
ging maar door en het broeide maar. Je moest kiezen, aan welke kant sta je? Zo zie ik
mezelf niet alleen als moslim. Ik ben ook vrouw, student, van alles en nog wat..’  
Fatma Özgümüs : ‘De vraag is wat doen we met de vrijheid? We moeten het inhoud
geven, uitdragen en verdedigen.Vrijheid moet je leren gebruiken. Ik zeg tegen de 
jongeren: kijk naar je ouders, waarom zijn ze gevlucht? Je moet de fakkel overnemen.
Jullie zijn kinderen van vrijheidstrijders. Het is een gezochte identiteit, maar het geeft
de trots terug.’

Opkomen voor de rechten van mijn volk
Volmaakt is het leven hier niet. Ik ben mijlenver van mijn familie, zakgeld op 
zondag van mijn oma heb ik nog nooit gehad en ik heb dan ook van tijd tot 
tijd heimwee. Maar vaak realiseer ik me donders goed dat ik juist in 
Nederland woon omdat ik hier de vrijheid heb om op te komen voor de 
onafhankelijkheid van mijn land, Koerdistan, en de rechten van mijn volk,
de Koerden.
Sidar Bengin Epözdemir, Leven in vrijheid
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Generatiekloof
De mediatrainingen richten zich overwegend op jongeren, de kinderen van de eerste
generatie vluchtelingen en de ‘anderhalve generatie’. De anderhalve generatie wordt
gevormd door mensen die als kind of tiener naar Nederland zijn gekomen.
Jongeren pakken dingen op hun eigen manier aan. Ze zijn opgegroeid in Nederland en
hebben westerse werkwijzen overgenomen. Dit levert confrontaties op met de oude-
re generatie.Amet Jasar van de Roma Emancipatieraad: ‘In het begin richtte ik mij op
de ouderen, maar dat was moeilijk. De ouderen wilden niet veranderen.Wat de oudere
generatie doet, moet jij ook doen, omdat zij ervaring hebben. Ze willen niet aftreden,
maar dulden je ook niet naast zich. Ze zijn bang voor concurrentie, in plaats van je te
zien als iemand die zich inzet voor jongeren. Dat doet pijn. Het heeft te maken met
koppigheid, communisme, ego. Maar je moet niet denken dat wie het hardste
schreeuwt, het slimste is. Je moet ook kunnen samenwerken en leren snel te schakelen.
Ik heb mij toen op de jongeren gericht. De bedoeling is dat ze als een rolmodel 
kunnen fungeren voor andere Roma-jongeren.’
Faisal Nasser (68 jaar, Iraaks Platform) ziet de worsteling tussen de generaties:
‘De eerste generatie heeft een moeilijke tijd doorgemaakt, zij moesten vluchten. In 
de herkomstlanden dragen jongeren geen eigen verantwoordelijkheid en worden ze in
discussies niet serieus genomen. Dat is irritant voor de jongeren die zijn opgegroeid
in Nederland.’
Faisal Nasser merkt dat Irakese jongeren zich, anders dan de ouderen voorheen,
minder langs etnische en culturele scheidslijnen willen verenigen. ‘De eerste generatie
vertrouwde elkaar minder en gunde elkaar ook geen successen. De jongeren willen
vanuit de jongerencultuur zich verenigen en zeggen: ‘We zijn juist trots dat ons volk
uit vele etniciteiten bestaat’.

De droom van Araz Abbas
‘Ons motto is: voor een vrij leven en een betere toekomst. Ik zie mijn missie 
in het opbouwen van een betere wereld, waarin iedereen gelukkig en vrij 
leeft. Het is zeker een droom, maar ik vind toch dat men ondanks de verschillen
met elkaar gelukkig kan zijn. Zo probeer ik met mijn collega’s jongeren bewust
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te maken. Zij moeten geloven dat ieder van hen een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan onze wereld.’ Dat zegt Araz Abbas, voorzitter van de Irakese 
Democratische Jongeren Unie Nederland, IDJUN. Hij is 29 jaar en sinds 1997
in Nederland. Hij is Koerd, maar geboren en getogen in Bagdad. ‘Door mijn 
opvoeding leerde ik trots te zijn op ons land Irak, de grond van 
Mesopotamië, dat de bakermat is van religies en culturen. De kracht van ons 
land ligt in de etnische diversiteit.Alleen door diverse sociale contacten kun 
je een eenheid vormen. Deze eenheid is nu noodzakelijk voor Irak.’ 
Maar ook voor Irakezen in Nederland. Araz Abbas beseft goed in welke 
gevaarlijke situatie van etnische twisten de oorlog zijn land heeft gebracht.
Daarom zoekt hij altijd contact met landgenoten van verschillende 
etnische afkomst, mensen en organisaties. Leden van IDJUN zijn Irakese 
Nederlandse jongeren van diverse afkomst: Chaldeër, Assyriër, Armeniër,
Turkmeen, Koerd, Arabier, moslim, christen, mendai, yazidi, jood, shabak,
soenniet, sji’iet.

Dit is ons land
Het uitgangspunt van vluchtelingenorganisaties is het versterken van hun eigen kracht,
maar dan wel samen met de rest van Nederland, niet afgezonderd in een cultureel of
religieus reservaat. Fatma Özgümüs: ‘Wij kunnen niet aan de zijlijn blijven staan, als 
we vinden dat iets niet goed gaat. Het gaat immers om ons land. Sommige vluchtelingen
beseffen nog niet hoe zeer zij al tot dit land behoren. Ze zeggen dat het land niet van
hen is, maar ze zijn eigenlijk al lang van dit land. Zij willen ons niet accepteren, roepen
we, maar de vraag is, ‘accepteren wij Nederland wel?’ Als je wilt dat iemand je accep-
teert, moet je niet met een gasthouding rondlopen.Als iets je niet bevalt in
Nederland, moet je zelf beginnen met veranderen.’

Bronnen

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, digitaal Nederlands Museum voor
Immigratie en Diversiteit, archief VON, persberichten VON,Vluchtelingenzaken,
Ryszard Kapuscinski De Ander, essay van de reporter van de eeuw (Arbeiderspers
2008), nieuwsbank.nl, art1.nl, diverse interviews van Mercita Coronel, interview van
Lena Sangin met Araz Abbas
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Onbegrensde ontmoeting,
project ‘Face to face’, 2001

Onbegrensde ontmoeting,
project ‘Face to face’, 2001

Onbegrensde ontmoeting,
project ‘Face to face’, 2001
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Politiek Café,
De Rode Hoed 2002

Onbegrensde ontmoeting,
project ‘Face to face’, 2001

Onbegrensde ontmoeting,
project ‘Face to face’, 2001(76



Verborgen schatten
Emancipatie en empowerment

Lena Sangin
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Stel je een vrouw voor die tussen volgeschreven papieren zit, naast een
asbak met opgestapelde sigarettenpeuken. Ze zit in een niet zo goed 
verwarmd, halfdonker gebouw in één van de oude straten van een oude
Hollandse stad. De vrouw droomt ervan de wereld te veranderen.

Tot mijn kennismaking met Fatma Özgümüs wist ik heel weinig over VON
en over wat VON te maken heeft met de wereldverbetering. Hoe sceptisch
ik ook ben betreffende dromen van verandering van de wereld, toch sprak
ik enkele uren achter elkaar met haar.We spraken over een wereld die
door mensen is vervormd tot een verschrikkelijke begraafplaats van
geschonden rechten van vrouwen, kinderen, etnisch minderheden of hele
volkeren.Wij praatten over enorme mensenrivieren - vluchtelingen die zich
overal heen begaven, zonder huis, zonder eigendom, zonder elementaire
menselijke rechten, gewoon om in leven te blijven; over meisjes die door
hun vaders of broers vermoord worden om de eer van de familie te 
redden; over mishandelde, verminkte, misbruikte vrouwen die als een
onaanraakbare mensengroep zijn geworden omdat zij al aangeraakt en
bevlekt zijn door een mannelijke hand.We spraken over twee procent van
die slachtoffers van politieke en culturele willekeur, die Nederland
instroomt, in de hoop om hun rechten hersteld te zien. Fatma vertelde
over VON’s strijd voor rechten van vluchtelingen en over hulpmiddelen om
mensen kansen voor de toekomst te bieden.Voor het eerst hoorde ik over
Fatma’s religie, over het geloof van vluchtelingenorganisaties, geloof in 
verandering, geloof in het heilige geschrift, te weten: de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens.
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Sinds 1998, toen Fatma Özgümüs directeur werd bij VON, zijn er tien jaar van haar
leven verstreken. En VON is nog steeds bezig de droom te verwezenlijken en te pleiten
voor de rechten van vluchtelingen. Fatma is zelf ooit vluchteling geweest, ooit was
ook zij verjaagd omdat zij andere ideeën had dan Turkije tolereerde.
Hoeveel projecten er waren in deze tien jaar van VON? Tientallen? Honderden?
Talloze archiefdozen vol projectverslagen en artikelen getuigen ervan.Als we over
participatie van vluchtelingen in Nederland praten, als Fatma vertelt dat VON heilig
gelooft in de rol van zelforganisaties in processen van participatie, geloof ik haar ook.
Het is als duizenden vluchtelingen die, nadat ze in labyrinten van regels, wetten,
afspraken, bureaucratie en veronachtzaming dwaalden, op zoek naar iets echts, iets
helders, iets moois dat identiek aan hun dromen zou zijn. Uiteindelijk keren ze terug
naar zichzelf, naar de bron van de vrijheid en ruimte.Van daar begint je plek in de
samenleving. ‘Participeren – dat is flauwekul, wij geloven niet in participatie, omdat wij
vluchtelingen zijn. Er is geen participatie zonder emancipatie. Emancipatie begint bij je
zelf, bij je identiteit. Je identiteit is wat je nu bent. Dus eerst moet je je eigen keuken
schoonmaken. Eerst kijken waarmee je hier gekomen bent. Sluit je je aan bij de tradities
van je cultuur waar vrouwen onder druk worden gezet, of sluit je je aan bij vluchte-
lingenorganisaties die zich verzetten tegen eerloze tradities?’ Dat is de stellingname
van VON, die Fatma verwoordt.

Gebruik je mogelijkheden
‘Ik ben trots op de Roma, zij overleven in elke situatie. Dat heb ik meegekregen
van mijn ouders, mijn grootouders. Ik wil geen slachtoffer zijn,’ zegt Amet Jasar
van de Roma Emancipatieraad. Hij zocht in 1993 asiel in Nederland toen de 
oorlog in voormalig Joegoslavië uitbrak. ‘Toen ik naar Nederland kwam, zag ik
‘blinde Roma’. Daarmee bedoel ik Roma die geen gebruik maakten van de 
mogelijkheden die Nederland hen bood.Wanneer ik onze positie in Macedonië
vergelijk met Nederland, dan hebben Roma daar minder mogelijkheden, maar
ze zijn daar verder. Hier zijn er kansen voor een goede opleiding en een 
carrière. Ik ben dan ook vrij snel na aankomst zelf Nederlands gaan leren.’ 
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Daar zit Fatma Özgümüs, achter haar laptop.Tegenover haar zit ik met mijn pen en
papier.Twee vrouwen.Twee vluchtelingen tegenover elkaar.Wat wist ik van haar? VON
– haar werk en leven, haar strijd en overtuiging. Zij en het 23 jarige VON waarachter
je duizenden vluchtelingen kunt zien die in zelforganisaties hun lichtpunt vonden. En ik
ben een van die duizenden, die zeven jaar geleden naar Nederland is gekomen.
Gedurende die jaren heb ik misschien op zevenhonderd deuren geklopt, maar mijn
eigen plek heb ik nog steeds niet gevonden. Zo’n 20 diploma’s en certificaten heb ik
behaald. Ik heb vijf jaar vrijwilligerswerk gedaan en ik heb mijn sporen verdiend op
het gebied van film, regie en journalistiek.Toch is er geen plek voor mij in deze maat-
schappij.Wat is het mysterie? Wat is er mis? Waarom blijven wij altijd vreemdelingen
in Nederland? Waarom blijft dit land vaak voor mijn generatie van hoogopgeleide
vluchtelingen een gesloten zone, een begraafplaats van onze beste dromen en 
beste jaren. Ik heb de Nederlandse nationaliteit, Nederlandse vrienden, zelfs de
Nederlandse mentaliteit. Ik word hier gerespecteerd, geaccepteerd. Er zijn duizenden
plaatsen waar ik mijzelf kon vinden, waar ik mijzelf kon toepassen. Maar geen deur
van deze duizenden was open voor mij. Er kwam een moment dat ik dacht: ‘dat kan
toch niet waar zijn! Er moet toch iets zijn, ik moet me toch ergens in terug vinden.’
En ik begon te zoeken, zoeken totdat ik mijn gemeenschap vond. Ik keerde terug tot mijn
volk, dat mij ooit weigerde. En ik maakte plannen, projecten voor deze mensen:
hopelijk kunnen wij taalcursussen voor achterstanden organiseren. Hoe kunnen wij een
magazine in het Nederlands over het land van herkomst uitgeven, hoe kunnen wij een
mediacentrum voor onze gemeenschap oprichten om mensen te verenigen? Hoe 
kunnen wij onze vrouwen naar buiten halen vanachter hun fornuizen en hoe kunnen
wij ze naar opleidingen duwen. Hoe kunnen wij onze jongeren helpen hun jongeren-
organisatie te creëren, hoe organiseren wij tentoonstellingen voor onze kunstenaars?
En nog vele- vele dingen.
‘Daar geloof ik altijd heilig in!’ roept Fatma Ozgümüs als zij mijn verhaal hoort. ‘Ik
geloof heilig dat participatie begint bij zelforganisaties. Je trekt je niet terug in je
gemeenschap om je af te zonderen van de samenleving, maar omdat je blijft en wil
blijven participeren. Men participeert soms niet dankzij overheidsbeleid voor 
minderheden maar ondanks hen. Daar vind je intuïtief het beste instrument voor:
de zelforganisatie.’ 

(80



Ik kijk naar haar, ik zie de inspiratie in haar ogen en ik begrijp haar. Ik geloof in VON
en haar ideeën.Alles wat ik in dit hoofdstuk ga schrijven is geïnspireerd door mijn
gesprek met Fatma Ozgümüs, het werk van VON en de organisaties die daarbij zijn
aangesloten.

Beginnen bij nul
’Vertel iets over jezelf,’ zegt Fatma. Ik denk even na. Een gedachte doet mij twijfelen.
Ik heb al gehoord dat Fatma niet makkelijk is, met haar moet je open kaart spelen.
Zal ik biechten? Waarom eigenlijk niet? Openhartigheid voor openhartigheid. Fatma
kijkt alsof zij mijn gedachten leest. Zij glimlacht bemoedigend. De rollen worden
omgedraaid, nu ben ik de geïnterviewde. En ik vertel.
Mijn eerste leven was in mijn geboorteland – Azerbeidjaan. Universiteit.Tien jaar
werk voor de televisie, ik had mijn eigen talkshow. Het tweede leven in Afghanistan.
Een land waar de aarde met bloed is gekneed en de cultuur van tradities is geweven.
Het derde leven – in Nederland, in het land van grote verwachtingen en grote teleur-
stellingen. Het land van wachtlijsten, afspraken, regels, taalcursussen, examens, eeuwige
sollicitaties. Om uiteindelijk een leeftijd van gemiste jaren te bereiken. Mijn leeftijd van
42 jaar, een grens waarachter bijna alle deuren voor je dicht zijn. Ben ik niets meer
dan een vertegenwoordiger van een verloren generatie? Of is het een kans om eigen
initiatief te nemen? Een oud Azerbeidjaans gezegde luidt: er zijn duizenden deuren
dicht in de wereld, maar één is er open en die is voor jou. Meer dan zeven jaar ben ik
op zoek naar die open deur. ‘Eerst Nederlands leren’ – zei men. Ik begon al vanaf de
eerste dagen zelf Nederlands te leren, omdat men maanden op de wachtlijst moest
staan voor de inburgeringcursus. Pas na twee jaar kreeg ik een uitnodiging om deze
inburgeringcursus te volgen, toen had ik de basis van de taal al.
Er werd weinig verschil gemaakt tussen hoogopgeleide en laagopgeleide vluchtelingen
in onze cursus.Wij zaten allemaal op dezelfde school, in hetzelfde klaslokaal met
dezelfde leermethode. Ik herinner me mijn inburgeringcursus op de Mondriaanschool
in Delft en later in Voorburg. In een klaslokaal zaten diverse mensen van diverse leef-
tijden.Van 17 tot 58 jaar. Er waren wetenschappers en huisvrouwen, jonge meisjes van
de middelbare school, volwassen mensen zonder enige opleiding. Ik herinner me mijn
shocktoestand toen ik doorkreeg dat ik drie uur per dag zat te wachten in deze klas,
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wachten tot de laatste cursist zou begrijpen wat de docent bedoelde. In zo’n klas-
lokaal moesten mijn eerste verlangens, eerste dromen over participatie beginnen.
De tijd tikte door en wij zaten uren, dagen naar de docent te luisteren over hoe wij
een afwasmachine moesten gebruiken, hoe wij op het station een kaartje moesten
kopen, hoe wij naar de supermarkt moesten gaan. Een keer heeft de docent zeventien
minuten alleen maar over het verschil tussen de woorden ’konijn’ en ’haas’ verteld.
Om het ons beter uit te leggen, had zij speciaal illustraties meegebracht. En wij, vol-
wassen mensen met universitaire scholing, moesten zitten en luisteren. Eens vroeg de
docent ons over de Nederlandse dichter Marsman en ik toen antwoordde ik dat ik
zijn gedichten uit het hoofd kon declameren. Ik weet niet waarom ik dat zei, dat was
eigenlijk niet bescheiden van mij. Maar misschien wilde ik dat zij van ons een hogere
dunk kreeg, misschien wilde ik haar ervan overtuigen dat wij een betere school en
betere taalcursus verdienden.Toen ik het gedicht van Marsman ‘Denkend aan Holland’
uit mijn hoofd declameerde, vond mijn docent dat niet leuk. Zij wilde ons vluchtelingen
laten zien dat wij in een democratisch land waren, dat hier geen verschil tussen mensen
is. Ze wilde laten zien dat vluchtelingen gelijke kansen hebben, onafhankelijk van hun
afkomst, opleiding, persoonlijke kwaliteiten.Vanaf dat moment probeerde ik op school
alles stiekem te leren, zonder iemand te laten weten dat ik zelf studeerde.

Terug naar de kindertijd
Je hoeft niet altijd zo medelijdend naar vluchtelingen en emigranten te kijken.
Er zijn redenen genoeg om te klagen, maar bij alle treurnis en verdriet zijn er
ook een paar kleine voorrechten. Hoe volwassen je ook bent, die voorrechten
voeren je weer terug naar een soort kindertijd. Zelf had ik zowaar het 
voorrecht om ergens ‘halverwege de weg van mijn leven (‘…vond ik mezelf 
terug in een donker woud’, zoals Dante zijn tocht naar de hel, de louteringsberg
en het paradijs aanvangt) opnieuw naar school kon. Dus daar zat ik weer met
mijn echtgenote in de bank, we stuurden elkaar briefjes en gooiden met 
propjes naar de andere leerlingen, onze leeftijd- en lotgenoten, we spiekten 
tijdens proefwerken, stalen elkaars huiswerk en deelden het eten dat we 
voor de lunch hadden meegenomen.Als je dat zo ziet, vanuit de verte, dan is 
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dat toch een soort van luxe? In plaats van de middelbare leeftijd binnen te 
treden, word je weer heerlijk kind en heb je verder geen zorgen. Natuurlijk 
doet de tijd zijn werk en word je al gauw weer ‘groot’, terwijl de betovering 
geleidelijk verloren gaat. Maar ook dat wordt op een of andere manier weer 
goedgemaakt. (Antonije Zalica, Schrijverskaravaan, On File 2008)

Na de staatsexamens deed ik vrijwilligerswerk. Daarnaast volgde ik allerlei cursussen.
Inmiddels werd mijn diploma laag gewaardeerd, op Hbo-niveau. Ik droomde ervan als
televisiejournaliste te kunnen werken, net als vroeger. De docent in de Media Academie
die mij zes uur achtereen testte om mij voor een cursus aan te nemen (ik was daar
de enige allochtone pretendent) zei verbaasd: je hebt enorme kennis ten opzichte van
onze schalen, maar je bent te bescheiden voor de Nederlandse televisie. Een paar jaar
later, toen mijn project bij een filmmaatschappij in Rotterdam afliep, hoorde ik van
mijn directeur dat zij mijn contract niet kon verlengen, omdat mijn ‘capaciteiten te
hoog lagen voor mijn functie’. Moest ik mij nu verontschuldigen voor kwaliteiten die
in mijn geboorteland zeker op prijs zouden worden gesteld?

Netwerk 
Spoedig begon ik mijn CV te ‘verlossen’ van allerlei pluspunten of capaciteiten die een
werkgever bang zouden maken. Ik wilde een simpel, bescheiden CV. Zo verborg ik
mijn universitaire niveau om aan een baan te komen. ‘Onzin,’ zei Dennis, mijn collega
bij de filmmaatschappij ooit. ‘Solliciteren is onzin als je boven de 40 bent, je kunt
alleen maar door je netwerk iets passends vinden.’ 
Maar het woord ‘netwerk’ heeft bij mij een negatieve associatie. Het woord ‘netwerk’
werd in mijn land van herkomst namelijk op een bepaalde manier begrepen. Dat bete-
kende een ‘oompje’ of een ‘tante’ in een groot bedrijf of in het ministerie die je konden
helpen. Men moest of a) ergens iemand hebben of b) betalen om een ‘warm plekje’ te
vinden. Eens heeft onze professor die Internationaal recht (in de faculteit journalistiek
leerden wij vele andere dingen ook, meer dan 100 vakken soms gedurende de studie-
tijd, wij leerden zelfs oude Slavische talen), gezegd dat de economie in de Sovjet Unie
slecht is omdat wij hier van domme mensen houden. Mensen kregen dankzij hun 
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kennissen en middels corruptie hoofdfuncties. Maar in West Europa houdt men niet
van domme mensen op belangrijke functies, niemand komt aan een baan door zijn
kennissen of verwanten, daarom is de westerse economie zo hoog ontwikkeld.
De derde mogelijkheid was je eigen hoofd en hersenen gebruiken. Jouw capaciteiten,
talent, deskundigheid enz. goed gebruiken om bazen te overtuigen dat jij een onver-
vangbaar iemand was, omdat je zo slim was. Dat hielp mij daar om 10 jaar op mijn
plek te blijven, bij de staatstelevisie.
Pas later, toen ik in het archief van VON ging lezen, begreep ik dat in Nederland het
netwerk uitsluitend zakelijk bedoeld is.Als vluchteling, kun je honderden kennissen,
zelfs goede kennissen hebben, maar dat wil niet zeggen, dat jij een goed netwerk hebt.
Hier in Nederland moet je aan mensen laten weten waar je belangstelling ligt, laten
zien wat je te bieden hebt. Een netwerk waardoor je naar de juiste plek komt om in
sociaal-maatschappelijke veranderingen een rol te spelen.Voor het opbouwen van het
netwerk van vluchtelingen is de rol van bijeenkomsten, ontmoetingscentra, conferen-
ties, symposia, verschillende cursussen en vrijwilligerswerk bijzonder belangrijk. Dat
wordt een podium voor vluchtelingen om hun capaciteiten en individuele kwaliteiten
te laten zien aan vertegenwoordigers van verschillende partijen, organisaties en
bedrijven.
In 2004 op een presentatiedag kreeg een vluchtelinge, die het traject Bestuur en
Beleid in Rotterdam volgde, na haar presentatie direct drie aanbiedingen voor
bestuurlijk werk. In bijeenkomsten die VON met bijvoorbeeld Mira Media en On File
organiseert, worden gevluchte schrijvers en journalisten met media in Nederland in
contact gebracht. In emancipatie projecten worden vluchtelingenvrouwen en activisten
heel snel opgemerkt en kunnen zij zich aansluiten bij andere projecten. De jongeren-
organisatie IDJUN heeft bekendheid gekregen nadat zij met VON het project
‘Eergerelateerd geweld’ had gedaan. Een vluchtelinge van 54 kreeg in Delft uiteindelijk
een baan binnen haar opleidingsgebied uitsluitend dankzij haar netwerk door vrijwilli-
gerswerk, terwijl zij al acht jaar solliciteerde. Sinds jaar en dag probeert VON door
diverse projecten voor vluchtelingen, netwerken te creëren, waardoor zij een kans
kunnen krijgen gezien te worden.
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Wachttijd
Toen ik naar Nederland kwam, was ik 35 jaar. Ik zou graag willen dat iemand mij had
gewaarschuwd dat het moeilijk is hier op je eigen niveau een baan te vinden.
‘Niemand zou je van jouw droom willen beroven,’ zegt Fatma. ‘Maar beter de bittere
waarheid, dan een zoete leugen toch?’ Vraag ik. ‘Nee, beter een haalbare droom,’ ant-
woordt zij met een intonatie die geen tegenspraak verdraagt. Zij kent mijn problemen
zeker beter dan ikzelf, denk ik. Ik ben hier niet de eerste en de laatste vluchteling.
VON pleit ervoor om door de wet aangeboden kansen voor vluchtelingen waar te
maken. De positie van een vluchteling in het beginstadium staat altijd op nul. Het
beginstadium kan 3 jaar duren of 5 jaar, of 10 jaar of oneindig. Het asielbeleid is 
veranderd ten opzichte van 20 jaar geleden.Toen bestonden die lange wachttijden in
de asielprocedure niet. Er zijn twee generaties van vluchtelingen in Nederland. En 
verschillen tussen hen zijn niet altijd bepaald door hun landen van herkomst maar
ook hoe zij in het land van toevlucht opgevangen worden. De vorm, de wijze van het
ontvangen beïnvloedt ook de rest van het leven van de mens. De eerste generatie van
vluchtelingen werd in Nederland anders opgevangen dan de tweede generatie.Toen
waren er geen lange gedwongen pauzes in de levensloop van vluchtelingen. Ze hoefden
geen tien jaar van hun kostbare leven in AZC ’s te verspillen. De zogenaamde ‘wacht-
tijd’ verwoest tegenwoordig kolossale menskracht in de vorm van fysiek en intellectueel
potentieel.Totdat men een wettelijke vluchteling wordt, verliest men enorme geestelijke
energie. En als men eenmaal de vluchtelingenstatus heeft, moet men onmiddellijk
beginnen te participeren. Dit proces kan met inflatie vergeleken worden. De prijzen
rijzen omhoog, maar het loon blijft hetzelfde. In dit geval wordt de leeftijd van de
vluchteling hoger, maar structurele, maatschappelijke eisen aan hem blijven hetzelfde.
Met een ander woord wordt er van de nieuwkomer een wonder verwacht.Wat het
asielbeleid, inburgeringbeleid niet kon bereiken, moet men zelf doen door wonderen
te verrichten. Men moest eerst 10 jaar lang in centra’s wachten om uiteindelijk een
generaal pardonregeling te hebben, vervolgens moet men binnen 3 maanden kunnen
participeren.Als vluchtelingen iets bereiken dan is dat uitsluitend dankzij hun eigen
vermogen en talent om wonderen te verrichten.
Maar mijn situatie is beter dan die van mensen die onder de pardonregeling vielen. Ik
wachtte niet jaren in ontvangstcentra, daarom identificeer ik mijzelf met vluchtelingen
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die al in hun politieke status bevestigd zijn en die hun best doen om voor de maat-
schappij iets te betekenen. Ik hoefde alleen maar mijzelf naar de Nederlandse 
mentaliteit te vertalen. Maar belemmeringen op mijn weg begonnen juist vanwege de
Nederlandse mentaliteit. Het probleem is dat de mentaliteit over vluchtelingen al is
gevormd voordat de vluchteling het land binnen komt.

Toevallig gehoorde gesprekflarden over vluchtelingen
‘Vroeger waren hier echte vluchtelingen.Wij hielpen hen als ze iets nodig 
hadden.Wat een vluchtelingen lopen er tegenwoordig rond, met mobiele 
telefoons in hun hand.’(Gesprek van oude mensen in een dorp )

‘Er gaat niemand geloven dat u vluchtelinge bent, mevrouw. U hebt zo’n 
modieuze jas aan.’ (Gesprek met een politieambtenaar)

‘Ik wil hier in Nederland met mijn wetenschappelijke werk verder gaan.
‘Niet alleen jij, maar een heleboel vluchtelingen hebben nu zulke dwaze 
ideeën. Niemand wil werken…’(Gehoord tijdens een receptie)

‘Waar halen ze geld om een huwelijkfeest te vieren?!’ 
(Tijdens een Afghaans huwelijkfeest. Evenementenpalace Rijswijk)

‘Waarom zou u niet als schoonmaker willen werken? U kunt ook naar de 
lopende band gaan.’ (Gesprek in het CWI Delft tussen een ambtenaar en de 
wetenschapper Mirzezade, doctor in de Biologische Wetenschap)

Beeldvorming
Een vluchteling associeert men met iemand die zijn huis, zijn familie, zijn bezittingen
achtergelaten heeft. Men is niet meer diegene die men ooit was. De omgeving, het
maatschappelijke systeem is ook niet meer dezelfde. Men wordt voorgesteld aan zich-
zelf met de nieuwe titel: vluchteling.Welk beeld hij tot nu toe over zichzelf had, welke
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persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten, talenten, opleiding, werkervaring enz. hij had
tot zijn huidige situatie, of anders gezegd, in zijn vorige leven, doet er niet toe.
Vluchteling is vluchteling.Aan de ene kant bepaalt dat stempel jouw rechten door de
wet, aan de andere kant wordt jouw nieuwe beeld geschilderd door de volksmentaliteit.
Het beeld van ‘hulpbehoevende,’ zet een vluchteling meestal op een kwetsbare positie.
Aan de ene kant wil hij zijn problemen bekend maken, aan de andere kant wil hij er
niet als een hulpbehoevende uitzien. Soms belemmert de ‘Ik ben anders’-positie hem
om echte relaties op te bouwen. Zijn rechten van vluchteling om in het land op
dezelfde wijze behandeld te worden als iedereen en zijn hulpbehoevende positie 
botsen met zijn ambitieuze pose ‘ik wil dit, ik kan dat’. Soms zijn mensen meer
geneigd om begrip te hebben voor een vragende vluchteling, dan voor iemand die iets
te bieden heeft. Psychologisch gezien, helpt men liever iemand als men zich ten
opzichte van hem meerwaardig voelt. Sociaal gezien, ben je aangenamer gezelschap als
je een hulpzoekende bent. Zakelijk gezien, wil niemand te maken hebben met een
hulpbehoevende vluchteling.

Belemmeringen
Er zijn ook belemmeringen die door systeem- en cultuurverschillen ontstaan. Soms
gelden in het land van herkomst totaal andere voorwaarden voor opleiding en werk.
In voormalige sovjetlanden bijvoorbeeld, hoefde je je geen zorgen te maken als je op
een instituut of universiteit een opleiding volgde. De overheid zorgde voor alles, je
kreeg een van tevoren geregelde stageplaats en als je je studie afmaakte, moest je 
vertrekken naar de door de opleidingsinstantie geregelde plaats. Je was verplicht daar
twee jaar te werken, bijvoorbeeld in een provinciestad. Pas daarna was je vrij je 
werkplek te veranderen of bijvoorbeeld terug te keren naar de universiteit om te
promoveren als je in de wetenschap geïnteresseerd was.
In Nederland wordt dat alles als je eigen verantwoordelijkheid gezien, studiekeuze,
stageplaats, werkplaats. Zelfs het vluchtelingen studiefonds UAF bemoeit zich niet met
je keuze. Maar kiezen is lastig als je niet weet wat de gevolgen zijn.
Volwassenen denken vaak dat ze alleen maar hun eerder opgedane kennis naar het
Nederlands hoeven te vertalen. Maar ook na de inburgeringcursus en diverse taal-
cursussen blijkt dat hun loopbaan niet past, ze moeten zich opnieuw kwalificeren of
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een andere baan zoeken.Als hun kwalificatie wel overeenkomt met de eisen van de
werkgevende instantie, blijken er vaak nog andere persoonlijke belemmeringen te zijn,
zoals onvoldoende uitstraling, accent in de taal, matige presentatie, leeftijd, achter-
grond.
Vaak wordt een hoogopgeleide vluchteling niet afgewezen door onvoldoende kennis
of taalaccent, maar door onvoldoende kennis van de Nederlandse regels van het 
‘zichzelf verkopen’. Dat leert men immers in veel landen niet. In veel culturen is het
niet acceptabel over jezelf te praten. Hoe meer je weet, hoe bescheidener je moet
worden. Zoals een Azerbeidjaans gezegde luidt: Hoe zwaarder de vrucht wordt hoe
meer de boom zich neerbuigt. In Afghanistan wordt het zeer op prijs gesteld als
iemand bescheiden is. Daar moet je nooit oogcontact maken ten tijde van het
gesprek. In Nederland is het echter juist funest als je tijdens het sollicitatiegesprek
overal kijkt behalve in de ogen van de gesprekspartner.
Het nieuwe zelfbeeld vereist ook een aanpassing aan de nieuwe maatschappij. Je kunt
niet in ieder hoekje schreeuwen dat je niet als vluchteling bent geboren maar als een
baby, net zoals alle anderen, en dat iedereen in de wereld een beetje schuld draagt
voor je vluchtelingenschap.Aanpassingen betekenen nieuwe strijd. Er werden aan jou
meteen hoge eisen gesteld door de Nederlandse maatschappij net zo als aan ieder
individu, onafhankelijk van zijn positie en sociale status. Een nieuweling moet in dit
geval tien keer meer doen dan een gewone Nederlander om alle bevroren jaren uit in
de wachttijd in te halen. De nieuwkomer moet zich op de juiste manier kunnen
oriënteren en zodoende zijn veiligheid en vrijheid voor zijn kansen te gebruiken.

Artsen van ver
In 2000 werden honderden artsen en medici uit de Filippijnen uitgenodigd 
om in Nederland te komen werken.Tegelijkertijd waren er hier honderden 
hoogopgeleide vluchtelingenartsen die hun vak niet konden uitoefenen.
Gevluchte artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners konden hun 
beroep niet uitoefenen omdat hun diploma’s niet werden erkend. De Filippijnse
specialisten kostten de overheid miljoenen terwijl er een gigantisch medisch 
potentieel zat te wachten.VON startte daarop het actieprogramma 
‘Gezondheid en veiligheid’. Uit studies bleek namelijk dat het Nederlandse 
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medische aanbod niet goed aansloot bij vluchtelingen en migranten.Wat zou 
er logischer zijn dan vluchtelingenartsen in te zetten? Dat was namelijk het 
advies van de Raad van Volksgezondheid en Zorg (RVZ) aan de minister van 
Volksgezondheid. Het leek een uitstekende oplossing voor twee problemen:
de hoge werkloosheid onder gevluchte medici en gebrek aan adequate zorg 
aan vluchtelingen en migranten. Ondanks alle pogingen van VON de overheid 
te overtuigen, is het project niet verder van de grond gekomen vanwege 
gebrek aan financiering.

Meer vraagtekens dan punten
Eens vroeg een jonge Nederlandse schrijfster in een bijeenkomst van On File, de
associatie voor vluchtelingenjournalisten: ‘als het hier zo droevig is, als jullie zo’n
heimwee naar jullie verleden hebben, waarom zijn jullie dan hier gekomen?’ Iemand
zei: ‘lieve mevrouw, wij zijn niet ‘gekomen’, wij zijn gevlucht.’ Er volgde onmiddellijk
een andere vraag met een cynisme dat alleen kon horen bij een tevreden, jonge,
mooie, veelbelovende schrijfster die op eigen benen in haar eigen land stond: ‘waarom
zijn jullie dan hierheen gevlucht?’ Een goede vraag om bij stil te staan. Die vraag
brengt vele vragen met zich mee:
Wat waren wij vóór ons vluchtelingenschap?
Waarom zijn wij gevlucht?
Wat hebben wij gered?
Wat hebben wij verloren?
Wat hebben wij meegenomen?
Wat wordt van ons verwacht?
Wat zal van ons worden in het nieuwe land?

Wat waren wij vóór ons vluchtelingenschap? Wij waren geen vluchtelingen.

Waarom zijn wij gevlucht? Omdat wij vervolgd werden om politieke, religieuze, culturele
en individuele-fysiologische redenen. Gevlucht naar Nederland, omdat Nederland één
van de landen is die het Internationale Vluchtelingen Verdrag van 1951 getekend hebben.
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Op een gegeven moment verlaat men zijn eigen land, familie en dierbaren, omdat men
in het land van herkomst wordt geconfronteerd met mensenrechtenschendingen. Dat
gebeurt vaak gemeenschappelijk, daarom uit zich het gemeenschappelijke dierbare
begrip ‘vrijheid’ in principe door het verlangen van de hele groep of het hele volk. De
vluchteling is niet alleen op zoek naar veiligheid maar ook naar vrijheid. Het leven in
eigen land wordt ondraaglijk en men vlucht. Daar gebruikt hij de internationale ver-
dragen voor die speciaal voor deze situaties zijn gesloten. Dus een vluchteling wordt
in principe ook een manifeste boodschap van de mensenrechtenschendingen, wat op
zijn beurt een gebrek aan democratie betekent.

Wat hebben wij gered? Wij hebben ons recht op leven gered, dat wij vanaf het
moment van onze geboorte hebben.

Wat hebben wij verloren? Wij zijn beroofd van alles wat wij tot ons vluchtelingenschap
hadden: huis en haard, dierbaren, familieleden, ons land, bereikte maatschappelijke
positie, gezondheid… Maar wat we niet verloren, zijn onze persoonlijke kwaliteiten,
ons individuele karakter, onze kennis, ervaring en… onze hoop en vertrouwen.

Wat hebben wij meegenomen? Een grote vraag. Men brengt met zichzelf niet alleen
een boodschap over de toestand in zijn land, niet alleen zijn individuele kwaliteiten,
kennis en ervaring mee, maar soms ook culturele factoren die in het land van herkomst
belemmeringen voor zijn vrijheid waren.Vooroordelen die volkstradities werden
genoemd. Dat is een paradoxaal verschijnsel in de menselijke psychologie. Hoe verder
je van je eigen land bent, hoe meer je aan eigen culturele bronnen wil vasthouden.
Nog een bittere waarheid is dat de beste aanhangers van eigen tradities de eerste
slachtoffers van die tradities zijn: vrouwen, de bewakers van traditionele vestigingen.
Het gedrag van het individu wordt vaak bepaald door zijn culturele tradities. Of dat
het resultaat van tolerantie van de Nederlandse maatschappij is, of van lacunes in het
multiculturele beleid, of van nonchalance van emancipatieorganisaties, in ieder geval
komen en blijven culturele tradities in Nederland van kracht. Zelfs in de Tweede Kamer
wordt tegenwoordig gedebatteerd over het Suikerfeest als een nationaal feest in
Nederland. Aan de ene kant is er tolerantie voor islamitische tradities van minderheden,
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aan de andere kant is er een enorme tijd- en kapitaalinvestering om nieuwe methoden
en middelen te vinden voor de integratie van deze etnische minderheden.
Er is een tendens om vluchtelingen als dragers van een bepaalde cultuur te accepteren
in het land van toevlucht, met zijn specifieke eigendom, zeker gezegd, met zijn grote
culturele rijkdom. Hij wordt geaccepteerd als een drager van de cultuur waarbij hij
hoort, dat wil zeggen: hij sommeert in zichzelf alle etnische-, nationale-, religieuze- en
familiegewoontes en -tradities. Deze cultuurcodes zitten vast in zijn hoofd en vormen
zijn gedrag voor het leven. Onafhankelijk welke rol deze codes in vorming van zijn
persoonlijkheid spelen, bepalen ze enigszins ook zijn gedragscode en de daaropvol-
gende levenszigzag in een nieuwe sociale sfeer. Daarom is het logisch dat soms na de
onvermijdelijke culturele botsingen de eerste frustraties beginnen. Alles lijkt anders
te zijn in de nieuwe wereld.

Traditie en vooruitgang
Als wij over cultuurtradities praten, denk ik aan talloze dossiers van VON waarin ik
mij verdiepte, aan talloze projecten over zogeheten ‘emancipatie’ wat in de filosofie
van VON een ander gewicht krijgt. Je emancipeert nooit als je niet met jezelf begint.
Eerst kijken waarmee je hier bent gekomen. Blijf je hangen in traditie of verzet je je
tegen traditionele uitingsvormen zoals eerwraak, eergerelateerd geweld, ‘een vrouw
hoort thuis blijven’-concept, kuisheid door het prisma van de meisjesbesnijdenis.Als
wij de positie van vrouwen willen veranderen, verbeteren, hebben wij daar absoluut
vluchtelingenorganisaties voor nodig. Buiten hen om kan niemand de mentaliteit,
cultuur of valse tradities veranderen. Hoe kan het dat in een democratisch land waar
beleidvoornemens mensenrechten en vrouwemancipatie maatschappelijke prioriteit
hebben, vrouwen in hun cultuurcirkel gesloten blijven en hun gedachten en geest
door taboes gekluisterd zijn? Sterker nog, je hebt de indruk dat het overheidsbeleid
zelfs een klein tikje steun aan mannen geeft om hun vrouwen en dochters onder druk
te zetten. Door vreemde verschijnselen in het sociaal gemeenschappelijk leven van
vluchtelingenvrouwen uit islamitische landen te accepteren en ze als ‘culturele 
tradities’ te zien, zag Nederland geen problemen en steunde zo stiekem de achter-
standspositie van sommige vrouwen. Ze werden als het ware opgesloten in een 
cultureel reservaat.

91)



VON gelooft in het bijzondere instrument van zelfemancipatie.Vluchtelingen zijn
meer dan dragers van een bepaalde cultuur. Behalve onze cultuur hebben wij ook
onze persoonlijke eigenschappen.Wij zijn nog steeds degenen die naar vrijheid en
democratie streven.Wij willen hier deze manier van leven ervaren, zo mogelijk onze
landen helpen op weg naar democratie en mensenrechten.

Wat wordt hier van ons verwacht? Dat wij zo snel mogelijk integreren volgens een
door het beleid bepaald schema. Inburgeringcursus volgen, minimaal het taalniveau
twee halen en werk vinden.

Wat zal van ons worden in het nieuwe land? Deze vraag brengt een andere categorie
vragen mee:Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat wil ik met mijzelf en de wereld?

Dit zijn wezenlijke vragen voor iedereen die niet alleen wil bestaan, maar die ook het
eigen bestaan wil verstaan. Dat is het begin van een zoekperiode naar de werkelijke
identiteit van de vluchteling. Er zijn immers genoeg definities van de buitenwereld om
aan een vluchteling te geven. De ene keer ben je asielzoeker, de andere keer vluchte-
ling, de volgende keer word je immigrant genoemd, of vreemdeling, of allochtoon.
Kortom, in Nederland word je met alle mogelijke termen gedefinieerd behalve met
het gewone woord ’Nederlander’.
Maar niemand kan een vluchteling beter definiëren dan jijzelf. Jij kunt beslissen welke
rol je gaat spelen in de omgeving waarin je leeft, ongeacht hoe de omgeving je wil
zien. Iedereen die deze vragen aan zichzelf stelt, begint al een keuze maken tussen een
veilig leven met een uitkering of aanpassing, of persoonlijke welzijn met een nieuwe
baan en vast inkomen of toch het nieuwe systeem ingaan met je ambities en verwach-
tingen conform je rechten; eigen verantwoordelijk nemen voor veranderingen in je
leven. Je wilt zelf veranderen en, als dat nodig is, de wereld veranderen. Op het
moment dat je besluit verantwoordelijkheid voor het veranderingsproces in eigen
handen te nemen begint je participatie.Vanaf dit punt begint de strijd voor de plek in
het systeem van de samenleving.
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Insiders, outsiders
Als de samenleving een stuwend motorsysteem is, volgt hij gewoon zijn route langs
paden die al tientallen jaren zijn gelopen door zijn voorlopers. De machine beweegt
zich voort over rails. Soms worden er kleine reparaties uitgevoerd, in schroefjes,
wieltjes, zelfs op rails, om de beweging gladder te maken.
Als je vluchteling bent en de Nederlandse nationaliteit hebt, dan ben je wettelijk
Nederlander, hoewel het woord ‘allochtoon’ aan je naam wordt toegevoegd. Maar het
feit blijft een feit: jij bent een burger van dit land. Het doel is eindelijk bereikt, je strijd
om in je rechten volmaakt bevestigd te worden is vruchtbaar geweest. Je hebt nu een
veilig leven en een veilige toekomst.Wat nu? Wilde je alleen veiligheid en een paspoort
krijgen, of wilde je nog meer? En wat betekent nog meer? 
Nog meer betekent iets willen veranderen. Je bent niet tevreden met wat je nu bent,
je wilt verder. Nederlander zijn betekent niet automatisch insider zijn. Je kunt soms
veel goede kennissen hebben en hechte relaties hebben opgebouwd, maar dat wil nog
niet zeggen dat jij een nuttig netwerk hebt, een netwerk waardoor je in sociaal-maat-
schappelijke veranderingen een rol kunt spelen.Want daar ligt ook de vraag ‘Wat wil
ik van mijzelf en van de wereld?’ Jouw inzet in de wereld is in dit geval evenredig aan
de inzet van de wereld voor jou.
VON’s interpretatie van het Vluchtelingenverdrag geeft vluchtelingen recht op een
actieve participatie op alle terreinen van de maatschappij. Een vluchteling heeft niet
alleen recht op de veiligheid en vrijheid die de Verdragsluitende staat hen levert, maar
ook op alle kansen die veiligheid en vrijheid hen kunnen bieden: participatie in onder-
wijs, arbeidmarkt, bestuursysteem en overheid.
Het is ongelofelijk om waar te nemen hoe VON in zijn strijd voor vluchtelingenrechten
de mensenrechten als wapen gebruikt. De positie van VON blijft met betrekking tot
vluchtelingenparticipatie eerder zakelijk dan emotioneel. De invulling van die
Verklaring betekent voor VON dat iedere vluchteling alle voorgeschreven rechten
moet kunnen genieten.Vluchtelingen hebben het recht, de ruimte en de vrijheid nodig
om insiders in het nieuwe land te worden. Een insider is niet alleen een passagier in
de trein, zelfs niet alleen de machinist, maar ook degene die de spoorwegen aanlegt
en de richting van de trein bepaalt. Dat betekent: invloed uitoefenen op beleid en
wetgeving.
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Politieke invloed
VON is één van de zeven organisaties in het LOM, Landelijk Overleg Minderheden.
De Overleg is een wettelijke organisatie die sinds 1997 namens minderheden overlegt
met de overheid en haar adviseert.Vluchtelingen in Nederland zijn zo een wettelijke
gesprekpartner van de landelijke overheid.Alle informatie die VON van vluchtelingen
krijgt dankzij eigen onderzoeken en signalering van zelforganisaties worden onder de
aandacht gebracht van de minister. De minister wordt op de hoogte gesteld van 
leefomstandigheden, cultuur en bijzonderheden van de achterban. Beleid waar 
vluchtelingen mee te maken hebben, zoals gezondheidszorg, arbeidsmarkt, onderwijs
en inburgering wordt besproken.VON treedt tegelijkertijd op als adviseur.Als er geen
oplossing komt, of het onderzoek heel lang duurt, dan richt VON zich direct tot de
Tweede Kamerleden. Ik stel me het lange proces van beleidsbeïnvloeding voor. Dat
betekent maanden proberen de gedachten van één minister, twee ministers, één
Kamerlid, twee Kamerleden, meer Kamerleden te veranderen. En dat alles moet
parallel lopen met de zelfversterking van de eigen projecten. Dat waren er veel op
het gebied van het bestuursysteem en politiek. Elke keer voor de verkiezingen, houden
zelforganisaties politieke campagnes. Iedere vluchteling moet beseffen dat met zijn
stem en keuze hij een regeersysteem kan beïnvloeden. Je keuze speelt er minder een
rol, wel je deelname aan het verkiezingsproces. Bij voorkeur willen zelforganisaties dat
vluchtelingen binnen een bepaalde politieke partij meedoen en proberen zichzelf kan-
didaat te stellen in een lokale, regionale of landelijke politiek. Politieke participatie
betekent de politiek van binnenuit beïnvloeden.

Training voor vrouwen
VON organiseert projecten met andere organisaties om politiek inzicht en inzet van
vluchtelingen over het Nederlandse regeersysteem te bevorderen. Omdat vaak mannen
de boventoon voeren in organisaties, is het zaak de positie van vrouwen en jongeren
te versterken.Vanaf 2005 organiseerde VON bestuurlijke trainingen voor vrouwen.
Met twee stages en begeleiding, worden vijftig vrouwen met een vluchtelingenachter-
grond gestimuleerd bestuurlijke functies uit te oefenen bij politieke partijen, belangen-
organisaties en/of zelforganisaties. Fethi Killi, trainer van Odyssee: ‘Vrouwen hebben
vaak slechte ervaringen met de politiek. Maar in de trainingen hebben we benadrukt
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dat politiek iets is dat je samen maakt.’ 
Meer dan de helft van de deelneemsters is actief lid geworden van een politieke partij.
Benedicta van Wijck-Acapalca zegt: ‘Politiek heeft me altijd al gefascineerd, maar ik
ben de cursus gaan volgen omdat ik vind dat er te weinig allochtone vrouwen in de
politiek zitten. Deze vrouwen hebben belangen en problemen die vertegenwoordigd
moeten worden. Sinds de cursus ben ik er echt zeker van dat ik de politiek in wil, ik
ben al lid geworden van het CDA in Ede.’ 

Vrijheid ervaren 
Enkele uitspraken van deelnemers aan de training politieke participatie.

Widad Dawoud: ‘In Irak was ik werkzaam bij een Deens bedrijf. Daarnaast 
was ik ook politiek actief. In de ogen van de Irakese regering was ik een 
spion. Zes maanden lang heb ik in de gevangenis gezeten. In 1997 ben ik 
uiteindelijk gevlucht. Het politieke systeem in Nederland is zó anders dan in 
Irak. Om de democratie beter te begrijpen ben ik de cursus gaan volgen en 
lees ik veel. Het is bijzonder om de politieke vrijheid te kunnen ervaren.’

Victoire Ingabire Umuhoza is voorzitter van de United Democratic Forces 
Rwanda en gevlucht naar Nederland. ‘Toen ik aan de cursus Politieke
Participatie begon, dacht ik dat dit alleen bedoeld was voor dames die actief 
wilden worden in de Nederlandse politiek. Inmiddels ben ik tot de ontdekking
gekomen dat je met behulp van de cursus ook een brug kunt slaan tussen de 
Nederlandse politiek en de politiek in je land van herkomst.’

Louise Hirwa-Nsekalij Blanker:‘Er moeten meer vluchtelingenvrouwen in de 
politiek. Niet alleen omdat ze dan invloed kunnen uitoefenen op de beslissingen
die over hen worden genomen, maar ook om de genomen beslissingen beter 
te begrijpen! Dus waar je ook woont en hoe oud je ook bent, kom erbij! 
Wacht niet tot anderen over jou beslissen. Geef jezelf een kans een stem te 
zijn voor jezelf en voor je lotgenoten.’
Bron:Vluchtelingenvrouwen nemen het voortouw,VON 2007
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Jongeren organiseren
Ook zijn er speciale trainingen voor jongeren. Ik herinner me mijn interview met
Araz Abbas, de voorzitter van de jongerenorganisatie IDJUN, een van organisaties die
lid is van VON. Mijn gesprek met deze veelbelovende leider vergeet ik niet snel.Toen
de Koerdisch-Nederlandse Araz Abbas en een groep enthousiaste jongeren hun eigen
organisatie wilden oprichten, wisten ze niet goed waar ze moesten beginnen. De taal-
barrière was groot, ze hadden geen ervaring in taakverdeling, in visiebepaling.VON
medewerker Dinko Kajmovvic hielp de jongeren. Hij bracht hen in contact met andere
zelforganisaties en gaf advies. Daardoor begrijpen de jongeren wat er veranderd of
verduidelijkt moet worden. In 2000 wordt zo IDJUN officieel ingeschreven: de Irakese
Democratische Jongeren Unie Nederland.
Araz Abbas merkt dat het in zijn organisatie aan bestuurlijke kennis ontbreekt.
Jongeren hebben training nodig om hun bestuurlijke vaardigheden te verbeteren en
een beter maatschappelijk inzicht krijgen. Zeven jongeren volgen een intensief traject
politieke en bestuurlijke participatie. Deze cursussen hebben een belangrijke bijdrage
geleverd aan de professionalisering van de organisatie.
IDJUN neemt ook deel aan projecten tegen eergerelateerd geweld.Araz Abbas: ‘Deze
projecten waren ontzettend van belang voor ons om de Irakese gemeenschap te
benaderen en jongeren voor onze organisatie te winnen. Dat heeft deuren voor ons
geopend, wij kregen steeds meer bekendheid.’
Via hun website zoeken de media contact. IDJUN wordt uitgenodigd bij NOVA en de
Nederlandse Moslim Omroep. Daarnaast bouwen ze goede relaties met de gemeente
Den Haag. De organisatie krijgt van de gemeente subsidie. IDJUN zit in de
Coördinatiecommissie van Irakese jongeren in Europa die jaarlijks bij elkaar komt om
te vergaderen. Zo kan IDJUN contact leggen met de jongerenorganisatie IDYF in Irak
en deze financieel steunen.
De jongerenorganisatie groeit nog steeds: ‘Wij zijn bezig om onze opgedane kennis
aan nieuwe leden over te dragen, zodat ze het werk later kunnen overnemen.’ 
Het idee is om afdelingen van IDJUN in andere grote steden te openen.
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Veranderen van binnenuit
In 2007 begint bij VON het project ‘In the picture’. Het project bestaat uit verschillen-
de onderdelen die allemaal tot doel hebben om de stem van vluchtelingen beter te
laten horen en hun invloed te vergroten. Jongeren schrijven columns in nrc.next, die
worden gebundeld in het boek ‘Leven in vrijheid’. Daarnaast zijn er politieke en
bestuurlijke trainingen voor dertig vluchtelingenjongeren. De jongeren volgen work-
shops van diverse instellingen over de Nederlandse politiek. Ze krijgen informatie
over verschillende politieke partijen en ze leren de basisvaardigheden voor actieve
functies in een partij. Bovendien worden ze in contact gebracht met politici. Samen
met trainingsbureau Binoq Atana organiseert VON een traject voor (toekomstige)
bestuurders. Elk programma biedt een mix van theoretische kennis en praktische
vaardigheden. Na het traject konden de jongeren een gratis vervolgcursus volgen bij
Atana om zich verder te verdiepen
In 2008 startte het VON project ‘Changemakers’. Het doel van dit project is een
mentaliteit, die soms al eeuwen gevestigd is, te veranderen. Sommige gedachten zitten
in de hersenen vast als een vaste, gevestigde manier van denken die bij de mens
hoort als een soort instinct. Je kunt die gedachten toch niet met wortel en tak uit de
hersenen trekken? ‘Zelforganisaties gebruiken daar andere instrumenten voor,’ 
glimlacht Fatma. Ik wil zelf overtuigd worden.
Ik wil die changemakers van vluchtelingenorganisaties zelf zien. Ik vertrek naar
Rotterdam, naar SVOR. De Stichting Vluchtelingenorganisaties Rijnmond is een 
koepelorganisatie van zo’n 23 zelforganisaties en Iskander Salman is er directeur.
‘Om mee te doen in de samenleving moet je de wetgeving en de regelgeving kennen.
Maar dat weet je niet als je plotseling in Nederland verzeild raakt. Je hebt iemand
nodig die jou ondersteunt. Dat kan het beste gedaan worden door eigen landgenoten.
Je moet altijd zelf het initiatief nemen om iets te gaan doen, om mee te doen. Begin
maar vanuit je eigen gemeenschap.Vluchtelingen hebben behoefte aan allerlei informatie;
waar ze mee kunnen doen, waar ze terecht kunnen,’ zegt Iskander Salman.
Zelf is hij zijn hele leven zeer actief geweest. In zijn land Irak zat hij in de oppositie
tegen het regime van Saddam Hoessein. Zijn communicatieve en gemeenschappelijke
ervaring gebruikte hij in Nederland vrijwel meteen. Hij was de initiator van de eerste
bewonersorganisatie in een asielzoekerscentrum.Toen hij naar Rotterdam kwam,
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begon hij als vrijwilliger in een Irakese organisatie – Irakees Democratisch Centrum
en werd later gekozen als voorzitter. Daardoor kwam hij in contact met VON en met
andere zelforganisaties.
In 1999 besloten veertien zelforganisaties een koepelorganisatie op te richten.
Zo werd SVOR geboren. De gemeente Rotterdam hielp de organisatie met subsidie.
Op 1 juli 2000 startte SVOR met een coördinator in deeltijd en drie parttimers in
een bureautje in het gebouw van Vluchtelingwerk Rijnmond. Hun taken: emancipatie,
leiding naar de arbeidsmarkt, sociale activering. In Rotterdam wonen meer dan 12.000
vluchtelingen. Na het Generaal Pardon van 2007 kwamen er nog 2500 bij.
Wie het werk van zelforganisaties volgt, ziet de bijdrage die ze leveren aan de
opbouw van de Nederlandse maatschappij. Bij vluchtelingenorganisaties komen altijd
het eerst signalen binnen over successen, zorgen of problemen die mensen hebben.
Een zelforganisatie kan een veilige plek zijn waar mensen kunnen vertellen wat er
leeft.
In 2008 heeft SVOR een Praathuis geïnstalleerd. In een huiselijke sfeer kunnen vluch-
telingen vragen stellen en problemen bespreken. Eén keer per week, op woensdag
komt men bij elkaar en van vier uur ’s middags tot acht uur ‘s avonds worden er 
tafelgesprekken gehouden. Men communiceert zonder drempels en beperkingen. Dat
helpt relaties tussen zelforganisaties te verbeteren en over taboes te praten: meisjes-
besnijdenis, andere soorten van huiselijk geweld, discriminatie op de arbeidsmarkt en
homoseksualiteit. Indien nodig, zet SVOR speciaal getrainde voorlichters in. Ook 
organiseert SVOR conferenties, allerlei culturele activiteiten, workshops en symposia.

Van pop tot vlinder
Wat in SVOR mijn interesse wekte, was het intensieve werk met vrouwen.
Volgens VON bestaat er geen vluchtelingenparticipatie zolang vrouwen slachtoffers
blijven van culturele tradities. In SVOR heb ik een bijzondere vrouw ontmoet die bij-
zondere en moeilijke taken uitvoert. Haimanot Salvator, afkomstig uit Eritrea, werkt
sinds 1999 aan het opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van vrouwenprojecten.Twee
grote projecten zijn al achter de rug: over meisjesbesnijdenis en eergerelateerd
geweld.
Als persoon voelt Haimanot zich aangetrokken tot de vrouwenkwestie. Jarenlang was

(98



zij in haar land getuige van het zware lot van vrouwen. ‘Vrouwen in oorlogsgebieden
zijn altijd dubbel slachtoffers,’ vertelt Haimanot. ‘Aan ene kant is zij thuis in de slaaf-
positie, aan de andere kant wordt zij een prooi van militairen.Als ergens totale 
wetteloosheid en chaos heerst, zijn vrouwen de eerste objecten van geweld en 
mishandeling’.
Maar het is helemaal vervelend als je die vrouwen uit oorlogsgebieden hier, in
Nederland, ook onderdrukt ziet worden. Het naarste is dat de meeste vrouwen deze
situatie accepteren. Ze zijn het gewend. De enige redding van deze vrouwen in
Nederland ziet Haimanot in hun emancipatie en maatschappelijke participatie.
In 2008 begon Haimanot met het project ‘Van pop tot vlinder’. De symbolische naam
van het project spreekt voor zich: de vrouw moet proberen zich uit de cocon van
culturele vooroordelen ontwikkelen. Door het veranderingsproces kan zij een vlinder
worden.Als vleugels dienen haar eigen kracht en kennis. Doelgroep zijn vrouwen van
middelbare leeftijd uit Iran, Irak, Somalië, Afghanistan, Sri Lanka, Eritrea, Iraaks
Koerdistan. Het zijn analfabete en semi-alfabete, geïsoleerde vrouwen die zich ver van de
maatschappelijke aandacht bevinden. Opleiding op deze leeftijd? Een baan misschien?
‘Vergeet het maar in Nederland’, zegt Haimanot.

In de praktijk blijkt niet alles zo eenvoudig te realiseren als het projectvoorstel op
papier suggereerde.Vanaf de eerste stappen waren er confrontaties, dilemma’s, soms
frustraties. ‘Dit is een aparte doelgroep waar je heel voorzichtig mee moet omgaan,’
zegt Haimanot. ‘Ze zijn heel bescheiden, ontzettend verlegen, bedeesd en ze zijn niet
gewend aan lange conversaties. Zij praten nooit met onbekenden, alleen met iemand
van hun eigen kring of gemeenschap. Ze zijn zo gesloten dat je ze moeilijk in het
gesprek kunt betrekken.’
De vrouwen die in het lokaal van SVOR komen, worden door vrijwilligers getraind in
maatschappelijke oriëntatie en empowerment. Instrument voor het werken met deze
doelgroep is praten, gewoon babbelen over alledaagse dingen. Door acht jaar contact
te onderhouden met deze doelgroep heeft Haimanot een goede werkgroep opge-
bouwd met vrijwilligers die vroeger ook in isolement verkeerden. Zo’n netwerk is
goud waard.
‘Een emancipatieproces gaat langzaam, maar gestaag.Wat kun je eerst doen? Praten
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over taboes. Participatie van onze doelgroep begint juist met taboepraatjes. Hoe kun
je een taboe doorbreken? Je houdt diverse discussies in de kringgesprekken. Maar
juist hier stuit je soms op hard verzet. Een vrouw zei eens dat haar man haar niet
toestaat over ‘dit soort dingen’ te praten. Dat was voor mij ook een schok omdat
deze vrouw hoog is opgeleid.Wat kun je doen? Wat moet je dan ondernemen?
Confrontaties en conflicten zijn hier in hoge mate ongewenst. Dus de enige mogelijk-
heid om een conflict te vermijden is gewoon laten zien dat je haar respecteert en de
mening van haar man begrijpt. Stoppen met haar te werken zou dodelijk zijn. Je moet
begrijpen dat je gevestigde culturele stereotiepen niet in één keer kan verwijderen,’
vertelt Haimanot met een zucht. ‘Maar het is een wonder om te zien hoe deze 
vrouwen zienderogen veranderen. Soms herken je ze naderhand niet.’ Vrouwen praten
over dingen, waar ze zelfs in hun gedachten niet over durfden te denken.
Na de eerste gesprekken beginnen langzamerhand taalcursussen en later computer-
cursussen. ‘Je moet zien hoe zij in het begin computerangst hebben. Zij denken dat die
vreemde machines alleen maar voor hun kinderen zijn.’ 
De projectgroep heeft besloten ook met de mannen van deze vrouwen trainingen te
houden. Emancipatie kan immers nooit van één kant komen.

Nuriya en de deur van het geluk
Vijfendertig jaar geleden zag ik Nuriya, op haar huwelijk in een klein dorp.
Mijn familie en ik waren te gast.Als kind probeerde ik zoveel mogelijk van de 
bruid te zien om vervolgens aan de andere kinderen te vertellen wat zij aan 
had en hoe zij er uitzag. Nuriya was zo mooi, zo ontzettend mooi in haar 
bruidsjurk. Ik bewonderde haar als een fee uit een sprookje. Nog steeds 
herinner ik me hoe ik met grote ogen en open mond naar haar keek. Het 
huwelijksfeest duurde tot heel laat, maar ik wilde niet naar huis en bleef met 
mijn moeder en de bruiloftsgasten de bruid volgen. Het was middernacht en 
men bracht haar naar het huis van haar echtgenoot, dat volgens de traditie 
voortaan haar huis en graf moest zijn. Er werd verdrietige muziek gespeeld 
door de muzikanten die haar begeleidden. De menigte vergezelde de bruid 
tot de deur van haar nieuwe woning. Ik wilde nog langer blijven, maar mijn 
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moeder zei dat kinderen dat niet mochten, dat dat niet netjes was. Er zouden
daarbinnen alleen maar oude vrouwen zitten wachten.Wij moesten naar het 
huis waar wij logeerden.
Ik wist niet waarom de oude vrouwen daar moesten blijven, en ik begreep 
niet waar zij op moesten wachten. ’s Ochtends, toen wij wakker werden,
hoorden wij het nieuws dat het hele dorp met stomheid sloeg: Nuriya was 
teruggestuurd naar haar vaders huis. Zij was al bedorven. Ik was een zesjarig 
meisje, en ik snapte natuurlijk niet wat bedorven betekende. Maar ik huilde 
van onverklaarbare angst voor de mooie bruid en van verdriet dat mijn 
mooie sprookjesheldin, de betoverende fee Nuriya weggestuurd was van de 
‘deur van het geluk’, zoals dat genoemd werd, (dus van het huis van haar 
echtgenoot). Ik huilde omdat Nuriya nu ongelukkig was.
Wij hebben Nuriya nooit meer gezien, wij moesten naar Baku vertrekken.
Deze geschiedenis gebeurde heel lang geleden. Maar het beeld van mooie 
Nuriya is me tot op heden bijgebleven.Terugkijkend naar het verleden, zoek 
ik nog steeds naar die arme Nuriya, die de onvergefelijke misdaad had begaan
om geen maagd te blijken in de huwelijksnacht. Ik probeer me haar verdere 
leven in haar vaders huis voor te stellen.
Hier in ons moderne Nederland ontmoette ik ook vele Nuriya’s, mooie 
meisjes die door hun tradities een soort onaanraakbare mensen waren 
geworden. Ik begon over hen te schrijven. Zo dwaalde het beeld van deze 
schoonheid Nuriya uit het verre verleden naar Nederland om hier een 
hoofdpersonage in één van mijn verhalen te worden.

De kracht van gedachten
Een ander empowerment project voor dezelfde doelgroep is: ‘De kracht van gedach-
ten’. Het is berekend op 40 vrouwen per jaar. In de eerste maanden van 2008 zijn al
twintig vrouwen getraind. Het idee van het project is, dat verandering kan ontstaan
door je gedachten. Hoe sterker jouw gedachten zijn, hoe zekerder jouw stappen 
worden. De positieve gedachten zoals: ‘Ik kan het. Ik bereik het. Ik doe het,’ moeten
negatieve gedachten verjagen zoals ‘Ik ben te oud. Dat is niet voor mij. Het is veel te
laat om zoiets te beginnen.’
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Ook dit project stuitte op problemen.Twee vrouwen verklaarden dat zij hun gegevens
niet wilden afgeven. Zij waren bang voor hun mannen. Hun voorwaarde was dat zij
met het project graag wilden meedoen als hun mannen er niets over te weten 
zouden komen, als hun namen nergens zouden figureren. ’We moeten geduld hebben,’
zegt Haimanot. Er komen tijden dat zij zelf met hun mannen durven overleggen.
‘Ik leer zelf ook door deze vrouwen te leren kennen. Soms denk je, god, hoe de cultuur
mensen kan verankeren! Wat moet je nog meer doen om vrouwen van zichzelf te
redden? De cultuur zit zo diep in de persoon, dat zet hem voortdurend aan het 
twijfelen. En je wordt dubbel geconfronteerd als de slag uit onverwachte hoek komt.
Er is een vrouw in onze doelgroep die op de universiteit studeert. Eens verklaarde zij
openlijk in een bijeenkomst dat haar zonen nooit mogen trouwen met meisjes die
geen maagd meer zijn. Ik raakte gefrustreerd: wat is er misgegaan in ons werk? Hoe
kan iemand met een hoge opleiding zo verslaafd zijn aan vooroordelen?’ 
Haimanot zocht een goede benadering. Dat was door het stellen van vragen. ‘Gewoon
voorzichtig beginnen het onderwerp met de moeder te analyseren. Je moet haar
bewust maken van haar eigen houding tegenover haar dochter met tegemoetkomende
opmerkingen. Zij moet haar vonnis tegen het ‘foutje’ kunnen afwegen: moet het meisje
volledig gestraft worden? Moet zij perse gestraft worden? Moet de moeder haar zeggen:
je bent mijn dochter niet meer? Er zijn zoveel moeders en dochters die niet met
elkaar praten alleen maar omdat de dochter ‘een foutje’ heeft begaan. Zij zien elkaar
op straat en groeten elkaar niet. Is dat het waard? Dit soort vragen zetten ouders in
ieder geval aan het denken. De gedachten veranderen langzaam van richting. Over een
paar jaar wordt die vrouw een goede netwerkrelatie en ze zal haar ervaring aan
anderen doorgeven.’

Eigen verantwoordelijkheid
Wat wij participatie noemen is een bewegingstraject van een vluchteling in de ont-
vangende samenleving.Wat er van hem wordt verwacht? Ontzettend veel. De basis-
verwachting kunnen wij zo samenvatten: in Nederland heb je heel veel kansen, je mag
werken, je kunt allerlei dingen doen, dat moet je zelf willen en kunnen. Op papier klinkt
dat alles mooi want in Nederland staan de fundamentele vrijheden in de grondwet en
in alle wetten.Vergeleken met de landen van herkomst, zijn er in Nederland ontelbare

(102



vrijheden die door de wet voorgeschreven zijn. Maar tegelijkertijd hebben die vrijheden
wel te maken met een andere verwachting: individuele verantwoordelijkheid. Maar
daarvoor moet men in staat zijn om van de aangeboden vrijheden gebruik te maken.
Want er zijn randvoorwaarden, die we in twee categorieën kunnen indelen.
Ten eerste moeten er geen belemmeringen zijn van buitenaf. De kansen moeten echt
op kansen lijken. Met andere woorden, er moet geen sprake zijn van discriminatie of
vooroordelen. Men moet niet permanent als een outsider gezien worden.
Ten tweede moeten er geen culturele belemmeringen zijn. Onze culturele bagage
moet geen last vormen. Zo zijn bijvoorbeeld een heleboel projecten van zelforganisaties
gewijd aan het geweld tegen vrouwen. En dat geweld wordt niet door de Nederlandse
overheid aangedaan, dat is het product van de eigen culturele mentaliteit. Een van de
problemen van zelforganisaties is de last van de mentaliteit van de vluchtelingen-
gemeenschap. Participatie is de ruimte om competenties te kunnen ontwikkelen.
De Nederlandse overheid en de wet kunnen vrijheid garanderen, maar ze kunnen niet
voorschrijven wat men daarmee moet doen. Er is een wisselwerking, iedereen moet
van zijn kant proberen om belemmeringen weg te halen die onder zijn verantwoor-
delijkheid vallen. De overheid van buitenaf, groepen mensen van binnenuit. Het zou
natuurlijk heel naïef zijn om op een ‘verstandig beleid’ van de overheid te rekenen,
waardoor alle problemen van vluchtelingen opgelost zouden kunnen zijn. Je kunt de
overheid alleen maar op belemmeringen wijzen die aan de overheid liggen.Voor de
rest is het een kwestie van emancipatie en empowerment.Vluchtelingen moeten 
zichzelf bevrijden van belemmeringen en innerlijke blokkades die door hun eigen 
cultuur worden veroorzaakt.
Het emancipatieplan van de VON is gericht op emancipatie van binnenuit. Men moet
leren zichzelf tegen de eigen cultuur te verzetten. Dat is een benadering die tact,
begrip en voorzichtigheid vraagt. Als er een verschil wordt gemaakt tussen mannen
en vrouwen ten opzichte van gelijkheid valt er over vrijheid niet te praten.Als je de
wereld wilt verbeteren, begin gewoon bij jezelf, is het devies van VON.

Afscheid
Het is afgelopen, mijn gesprek met Fatma van VON. Ik heb het gevoel dat ik veel heb
meegemaakt vanaf onze eerste ontmoeting tot aan ons afscheid. Ik begin nu naar 
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dingen door een ander prisma te kijken. Zeurende gedachten verdwenen geleidelijk.
Eén gedachte glimt nu in mijn hoofd als een zilveren bliksem: pak je kans om je 
vrijheden te gebruiken, om verder te gaan. Het is nooit te laat om verantwoordelijk-
heid voor je lot te nemen, zonder te wachten tot iemand anders voor je beslist.
Er moeten nog zoveel dingen gebeuren in ons Nederland, in onze samenleving om
onze wereld te verbeteren, met onze eigen gedachten, eigen krachten, eigen 
handen.
Twee vrouwen staan op om afscheid te nemen. Eén van de twee gaat straks verder
met haar strijd, de ander gaat met de hare beginnen.
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Uitreiking Aurora Award, 2001

Uitreiking Aurora Award, 2001

Raad van Aangeslotenen VON in
gesprek met Marilyn Haimé,
directeur Coördinatie Integratiebeleid
Minderheden (BZK), 2001
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project ‘Politieke participatie’, 2006, fotograaf: Giti Entezam

Raad van Aangeslotenen VON in
gesprek met Marilyn Haimé,
directeur Coördinatie Integratiebeleid
Minderheden (BZK), 2001
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De eer aan zichzelf 
Zelfbeschikkingsrecht en veiligheid van vrouwen

Annerieke Goudappel
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Veel vrouwen die op de vlucht voor onrecht en geweld naar Nederland
kwamen, beginnen hier het leven naar hun hand te zetten. Soms radicaal.
Ze eisen het recht op om over hun eigen lichaam te beschikken. In de 
landen waar zij vandaan komen is dit zelfbeschikkingsrecht alles behalve
een vanzelfsprekendheid. Hun bewegingsvrijheid is beperkter dan die van
mannen; desnoods met geweld worden vrouwen op hun plaats gehouden.
Dit neemt in de landen van herkomst maar ook in Nederland de vorm aan
van huiselijk geweld, meisjesbesnijdenis en eergerelateerd geweld.
Vluchtelingenorganisaties proberen al jarenlang de onderliggende machts-
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te doorbreken met acties en 
projecten. Zowel mannen als vrouwen zijn hier bij betrokken. ‘Het gaat niet
alleen om voorlichting’, zegt Istarlin Ismail, voorzitter van African Sky.
‘Vrouwen worden aan het denken gezet, niet alleen over besnijdenis, maar
ook over andere vormen van geweld. De bedoeling is dat zij besluiten:
vandaag begint mijn leven.’

Zahra Naleie reist als afgezant van de Federatie Somalische Associaties Nederland de wereld
door met maar één doel voor ogen: de uitbanning van meisjesbesnijdenis. Ze spreekt
op internationale conferenties, geeft lezingen en voorlichting. In Nederland doorbrak
zij als een van de eersten het taboe op meisjesbesnijdenis in de eigen gemeenschap.
Maryam Zarza zette jaren geleden een telefonische hulpdienst op voor vrouwen die
mishandeld werden door hun man. Het was de eerste stap van de Koerdische
Vrouwen Vereniging op een lange weg tegen geweld in eigen kring.
Deze twee vrouwen waren pioniers in de strijd voor zelfbeschikkingsrecht. Zij werden
gevolgd door tientallen anderen. Zij hebben hun organisaties in de loop der jaren
ingezet om op verschillende niveaus veranderingen af te dwingen. Binnen eigen kring
door mensen aan het denken te zetten over de schending van het zelfbeschikkings-
recht en de ontoelaatbaarheid daarvan, met als uiteindelijk doel bewustzijnsverandering
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en gedragsverandering. Buiten eigen kring door beleidsmakers gevraagde en 
ongevraagde adviezen te geven. De VON-vrouwenraad, tegelijkertijd opgericht met
VON in 1986, bracht als eerste de schending van vrouwenrechten structureel onder
de aandacht van vluchtelingen en Nederlandse beleidsmakers.

De overtreffende trap van het eergerelateerde geweld, dat het zelfbeschikkingsrecht
van vrouwen schendt, is eerwraak.Vijf jaar geleden had nog niemand het in Nederland
over eerwraak. In rapporten van de overheid kwamen de termen eerwraak en eer-
gerelateerd geweld niet voor, het ging om ‘huiselijk geweld’.Totdat in 2004 een reeks
moorden op vrouwen in verband werd gebracht met eerwraak. Langzaam werd 
duidelijk dat er meer aan de hand was dan een aantal tragische incidenten.
In 2005 begon toenmalig minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, Rita Verdonk
beleid te maken, gericht op eerwraak.Vluchtelingen-Organisaties Nederland was 
hierbij vanaf het begin betrokken. Directeur Fatma Özgümüs maakte zich sterk voor
een werkdefinitie die meer omvatte dan eerwraak alleen. Eerwraak is het eindpunt,
de meest dramatische daad in een complex van fysiek en psychisch geweld dat wortelt
in de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen.VON vindt de definitie
waarmee beleidmakend Nederland sindsdien werkt nog steeds beperkt, maar kan er
mee leven: Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld
gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in een reactie op (dreiging van) schending
van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie waarvan de 
buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken.

Aan het eind van de zomer van 2005 staat eergerelateerd geweld hoog op de priori-
teitenlijst van VON en de aangesloten vluchtelingenorganisaties, al vonden de eerste
conferenties al vijf jaar eerder plaats. Samenwerking met de politieke machthebbers is
nodig om veranderingen door te voeren, tegelijkertijd staat VON pal voor de vier-
honderd aangesloten organisaties en de duizenden vluchtelingen die daar lid van zijn.
Onder hen bevinden zich verlichte geesten, open voor een dialoog over gelijke rechten
voor mannen en vrouwen, maar ook traditionele families die vasthouden aan hun
manier van leven uit het land van herkomst en in Nederland de patriarchale tradities
nog eens versterken.Tussen deze twee uitersten bevinden zich alle soorten families.
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Isolement
Afifa Aleiby, voorzitter Iraaks Platform Nederland: ‘Het is nodig om dieper 
naar het probleem van eergerelateerd geweld te kijken. Niet oppervlakkig.
Dan zie je wat het eerste en echte probleem is: isolement.
Veel Irakezen die nu in Nederland wonen, zijn tijdens de Golfoorlog naar Iran
gevlucht. Daar hebben ze een aantal jaar in vluchtelingenkampen gezeten,
waar ze zijn gemanipuleerd door fundamentalistische moslims.
In Nederland worden ze religieuzer en religieuzer. Ze wonen bij elkaar zoals 
ze in Irak woonden. Ze gaan door met hetzelfde leven. Niemand is vrij om te
doen wat hij wil. Het is klein Irak in Nederland, een getto. Hetzelfde geldt 
voor de Turken en de Marokkanen.
98 procent van deze mensen probeert goed te leven, 2 procent maakt de 
wijk kapot. Fanatici wakkeren om politieke doeleinden de angst in de hoofden
van deze mensen aan. Angst voor het verlies van hun tradities, angst voor een
westers leven, angst het fout te doen in de ogen van God.
De oplossing begint met: deze gezinnen uit hun isolement halen. De mannen 
en vrouwen laten studeren en werken. Ze verspreid tussen anderen laten 
wonen. Als een buitenlandse familie in een straat woont met Nederlandse 
families, dan mòeten ze hun leven wel veranderen.’

De strijd tegen eergerelateerd geweld begint na de beleidsfase al snel momentum te
krijgen, zowel binnen als buiten de gemeenschappen van vluchtelingen. Hun organisaties
voorzien politieagenten en hulpverleners van achtergrondinformatie, waarvan enkelingen
zich schoorvoetend beginnen bij te scholen over het onderwerp. Jarenlang hadden zij
op het standpunt gestaan dat ze zich niet met de culturele gewoonten moesten
bemoeien van mensen die van ver kwamen. Het echte werk van de organisaties ligt
echter in het aanspreken van de eigen achterban. Daar moet een omslag van 
mentaliteit plaatsvinden.

Mannencultuur
De Koerdische samenleving is Bawk Salary, zegt Mabest Othman, voorzitter van de
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Koerdische Vereniging Midia. ‘Een mannencultuur.’ Deze mentaliteit baseert zich op de
vermeende superioriteit van de man, maar wordt gedragen door de hele gemeen-
schap. Inclusief de vrouwen. ‘Afghanen,Turken, Koerden, Irakezen: ze worstelen met
vergelijkbare problemen’, zegt Maryam Zarza van de Koerdische Vrouwen Vereniging.
‘Maar de oorzaak van het geweld en de aanpak ervan lopen uiteen.’ Bij de Koerden
speelt de gemeenschap een overheersende rol. ‘Heb je gehoord dat de dochter van
die-en-die naar de discotheek gaat met een Nederlandse jongen?’ 
‘Mensen moeten leren voor zichzelf te leven, zegt Maryam Zarza, ‘niet voor de 
anderen.Als iemand een verhaal tegen me begint: die vrouw doet het met die man,
dan moet ik zeggen: laat ze, daar wil ik me niet mee bemoeien.’
Haar vereniging trainde vijftien daadkrachtige Koerdische vrouwen die het land
introkken om bijeenkomsten over precies dit onderwerp te organiseren. Het bleek
Moeilijker de mannen te veranderen dan de vrouwen. ‘Het is moeilijk de Koerdische
mannen ervan te overtuigen dat wat ze doen slecht is. Ze leven niet voor zichzelf, ze
leven voor de omgeving, voor de ouders en familie in Koerdistan. Ze mogen heel veel
dingen niet doen die de ouders in Koerdistan niet accepteren, zoals samenwonen
zonder te trouwen. De zoon mag thuiskomen met wie hij wil, maar de dochter niet.
Ze zijn bang voor seks. Zodra de dochter het een keer doet: iedereen weet het,
iedereen roddelt.’

De rol die vrouwen tradioneel spelen bij het in stand houden van hun eigen onder-
liggende positie blijft niet beperkt tot roddel. Bij meisjesbesnijdenis spelen ze zelfs een
prominente rol; bij de besnijdenis van hun dochters, kleindochters, nichtjes, buurmeisjes.
Sinds de afkeer en het gevecht hiertegen een hoge vlucht nam, staat meisjesbesnijdenis
ook bekend als vrouwelijke genitale verminking (vgv) en internationaal als female 
genital mutilation (fgm). ‘Deze vrouwen handelen uit liefde’, zegt Fatma Özgümüs. ‘Ze
houden zielsveel van die meisjes. Het is een schending van de mensenrechten, maar
tegelijkertijd moet je ze aanspreken op een manier die hen overtuigt dat hun actie,
die ze uit liefde doen, een misdaad is.Toen we dit beseften waren we geschokt door
de bijna onmogelijkheid van de ambitie om de mentaliteit te veranderen – omdat
deze mentaliteit gedragen wordt door het collectief.’
De inzet moest dus zijn: collectieve mentaliteitsverandering.
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Aardse zaken
Uit verschillende windstreken, voortgekomen uit veelvormige culturen, ontdekken
vluchtelingen in Nederland vroeg of laat het gemeenschappelijke aan hun levenslot: ze
zijn opgegroeid in landen waar van alles heerst, maar geen democratische rechtscul-
tuur. ‘In het Irak onder Saddam Hoessein hadden mannen ook geen mensenrechten,’
zegt Mabest Othman van de Koerdische Vereniging Midia, ‘hoe konden zij dan mensen-
rechten aan vrouwen toekennen? Uiteindelijk gaat het bij eergerelateerd geweld om
de hele mentaliteit. Om mensenrechten. Om democratisering. In Irak bestond dat
allemaal niet. Nu begint het daar langzaam te veranderen. Het is een proces van jaren,
en ook bij Koerden in Nederland is de verandering van mentaliteit een proces van
jaren.’ 
De vluchtelingenorganisaties hanteren de Universele Rechten van de Mens als 
uitgangspunt bij hun acties en projecten tegen schendingen van het zelfbeschikkings-
recht. De rechten van het individu overstijgen culturele, religieuze en etnische con-
venties. Een vrouw moet het recht hebben om over haar eigen lichaam te beschikken,
over haar eigen leven. Deze overtuiging is de drijvende kracht achter de bijeen-
komsten die vluchtelingenorganisaties houden. ‘Zo ontstaat er ruimte voor verandering
van mentaliteit en gedrag’, zegt Fatma Özgümüs, ‘onze mensenrechten zijn geschonden
in het land van herkomst, laten we ervoor zorgen dat we onder elkaar geen mensen-
rechten schenden.’

Een populaire opvatting in het westen luidt dat de onderdrukking van vrouwen terug
te voeren is op de islam. ‘Maar’, zegt Nasir Rahim, voorzitter van Stichting Pamir en
afkomstig uit Afghanistan, ‘cultuur, religie en traditie zijn niet uit elkaar te halen. De
traditie wortelt in de religie, en andersom. De mannen hebben traditioneel de macht
en ontlenen de bevoegdheid daartoe onder andere aan de islam.’
Het probleem met religie is het dwingende karakter, het opleggen van leefregels. ‘Maar
je moet de rol van religie niet erger maken dan die is’, zegt Fatma Özgümüs. ‘We 
praten niet aan de hand van de koran over vrouwenrechten. Ik zeg op bijeenkomsten:
de religie gaat over hemelse zaken, wij willen het met jullie over aardse zaken hebben,
over gedrag.’
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De ideale vrouw 
Lange tijd dachten Somalische vrouwen in Nederland: wij hebben één probleem, en
dat is meisjesbesnijdenis. De verminking van de vrouwelijke genitaliën. Het duurde
lang voordat het besef doordrong dat meisjesbesnijdenis een vorm van eergerelateerd
geweld is. Maar uiteindelijk bleek: de lijnen ontmoeten elkaar hier. Beide vormen van
geweld komen voort uit de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen.‘De mensen
denken dat besnijdenis hun familie-eer raakt’, zegt Zahra Naleie, projectleider van de
Federatie Somalische Associaties Nederland. ‘De familie schaamt zich als het meisje
niet besneden is.’ De eer van de familie drukt zich uit in de status die zij heeft binnen
de gemeenschap: bepaalde families zullen hun dochters nooit laten trouwen in families
met een te lage status.

Op aarde leven 130 miljoen meisjes en vrouwen met verminkte genitaliën doordat zij
zijn besneden. Elk jaar lopen drie miljoen meisjes het risico zich bij hen te voegen.
Deze aantallen zijn niet meer dan schattingen. Werkelijke cijfers zijn moeilijk te achter-
halen, alleen al doordat besnijdenis omgeven is met mysterie en taboes. Meisjes die
opgroeien met de besnijdenisfeesten en de verhalen van zusjes en vriendinnetjes,
kunnen met verlangen uitzien naar hun eigen besnijdenis. Dan horen ze erbij. Pas als
het gebeurd is beseffen ze de onomkeerbaarheid van de daad en de pijn die ze de
rest van hun leven zal bijblijven. Voor sommigen is dat het moment om zich tegen de
praktijk te keren en de kracht te vinden om anderen ervan te weerhouden.

Het echte feest
Istarlin Ismail, voorzitter African Sky: ‘In Mogadishu was het de gewoonte om 
meisjes te besnijden als ze tussen de vier en zes jaar oud waren.Toen ik acht 
jaar was, vroeg ik me af: wanneer ben ik aan de beurt? Mijn vriendinnen van 
school en uit de straat hadden allemaal hun feest gekregen, met muziek,
cadeaus en gelukswensen. Dat wilde ik ook!
Mijn moeder weigerde, ze wilde niet dat ik zou moeten doorstaan wat ze zelf
had doorstaan. Maar ik was gewend om als enig kind, als prinses in huis, alles 
te krijgen wat ik wilde. Ze zei: goed, dan mag jij elke vrijdag een feest geven.
Ik gaf een paar keer op vrijdag een feest, maar al snel wilde ik het echte 
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feest. Het feest van de besnijdenis.
Uiteindelijk gaf mijn moeder me mijn zin: op een dag zijn we naar het zieken-
huis gegaan en daar heb ik de besnijdenis ondergaan. Een snee in mijn clitoris
en de binnenste schaamlippen aan elkaar genaaid. Direct nadat de verdoving 
is uitgewerkt, begint het drama. Dat had niemand mij verteld. Helse pijnen,
pijn bij het plassen.
Mijn verzet tegen de besnijdenis is die dag begonnen, met de pijn.’

Mensen die hun dochters laten besnijden doen dat omdat het gebruik verankerd is in
hun geschiedenis, ze willen niet breken met de rituelen van de voorvaderen. De
besnijdenis hangt samen met het beeld van de ideale vrouw, met haar hygiëne, haar
schoonheid, haar reinheid. Een besneden vrouw is een kuise vrouw.
Het drama van de besnijdenis, zegt Istarlin Ismail van African Sky, is de controle op de
seksualiteit van vrouwen. Ze moeten beschikbaar zijn voor hun man. Die man wil er
van verzekerd zijn dat zij voor hem, en voor hem alleen, beschikbaar is. Haar genot en
de pijn die zij voor het genot in de plaats krijgt, doen niet ter zake. ‘In Soedan is het
gebruikelijk dat getrouwde vrouwen opnieuw dichtgemaakt worden als hun man voor
langere tijd ver van huis weggaat om te werken. De man stelt zijn vrouw, die hij als
zijn bezit ziet, hierdoor zeker. Als hij terugkomt, wil hij haar ‘intact’ aantreffen.’
Velen denken dat het een voorschrift is van de islam. ‘Ik hoorde altijd ruzies in families
over besnijdenis, of het halal of haram was. De vrouwen zeiden: we doen het omdat
onze dochters anders geen man kunnen krijgen. Zonder man heeft een meisje in
Somalië geen toekomst.’ 

Families uit streken waar besnijdenis de gewoonte is, nemen die gewoonte mee als ze
op de vlucht gaan naar het westen. De eerste jaren zagen hulpverleners en beleids-
makers in Nederland meisjesbesnijdenis als een culturele gewoonte, waarmee zij zich
niet wilden bemoeien. Door acties en ongevraagde adviezen van vluchtelingenorgani-
saties zijn zij gaan inzien dat besnijdenis een misstand is waar een einde aan moet
komen.
Somalische vluchtelingen die zich in Nederland vestigden, brachten tien jaar geleden
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hun dochters nog naar Egypte om ze daar te laten besnijden. Niemand weet hoeveel
families in Nederland dat nog steeds doen, al circuleert een getal van ‘vijftig meisjes
per jaar’ in tal van rapporten.
Volgens het ministerie van Volksgezondheid lopen 16.000 meisjes hier de kans op
besnijdenis. Hun familie komt uit de zogenoemde risicolanden, een lijst aangevoerd
door Somalië, Ethiopië, Soedan, Egypte en Mali, waar meer dan 90 procent van de
meisjes besneden zou worden.
Vrouwelijke genitale verminking maakt daar deel uit van de levenswijze. Daarom is het
zo moeilijk om het los te laten. ‘Vluchtelingen laten alles achter. Het enige wat ze
meenemen is hun cultuur’, zegt VON-medewerker Alem Desta. ‘Daar kunnen ze zich
aan vast gaan klampen. Somalische meisjes die in Nederland opgroeien zijn vaak in de
war. Besnijden of niet besnijden? Wat is goed? Ben ik minder Somalisch als ik het niet
doe? Ze denken dat de besnijdenis ze dichterbij hun land zal brengen.Wij zeggen:
hou vast aan het mooie van je cultuur, niet aan de ongezonde gebruiken.’

Dit is onze cultuur niet
Zahra Naleie, voorzitter Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN):
‘Ik werd zelf pas bewust van het afwijkende van meisjesbesnijdenis toen ik 
studeerde aan de universiteit van Mogadishu. Daarvoor dacht ik dat alle 
vrouwen ter wereld besneden werden, in alle landen, zwart en wit. Ik dacht 
dat het normaal was.
Op een dag kwam er een Somalische vrouw uit Nederland bij ons op de 
universiteit met een lijst vragen, ze deed onderzoek naar vrouwenbesnijdenis.
Wij lachten haar uit, namen haar niet serieus.Waarom stelt zij deze vragen? 
Het is onze cultuur! 
Pas toen ik bij het Somalische ministerie van Onderwijs kwam te werken 
drong het tot me door dat vrouwenbesnijdenis gruwelijk is. Het ministerie 
startte in die tijd een campagne om de meest vergaande vormen uit te bannen.
Door te lezen en contacten met mensen die hier mee bezig waren, leerde ik:
vrouwelijke genitale verminking is een gewoonte, het is niet mijn cultuur.
De shaash, de traditionele hoofddoek, is mijn cultuur, besnijdenis niet!’
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Revolutionair
VON was de eerste die in Nederland vrouwelijke genitale verminking aan de kaak
stelde. Begin jaren ’90 kwam de discussie schoorvoetend op gang. VON bracht drie
ongevraagde adviezen aan de regering uit, waarvan de eerste de titel droeg ‘Over de
hoofden van vrouwen’. Daar stond in dat de discussie over meisjesbesnijdenis nu op
gang was gebracht, maar zonder de Afrikaanse vrouwen. ‘De conclusie was: dit 
moeten we zelf doen,’ zegt Alem Desta. Dat was revolutionair.
Alem Desta begon vrouwen uit Somalië en omstreken te trainen, samen met experts
die ze uit Nigeria en Zwitserland liet overkomen. In Nederland bestond nog geen
expertise.Twintig vrouwen werden getraind, die op hun beurt weer andere vrouwen
trainden, om bijeenkomsten te organiseren waar vrouwen voor het eerst openlijk
konden praten over het grote trauma in hun leven. Het verslag van de bijeenkomsten
verscheen in boekvorm, onder de titel ‘Hawa Taku’, de naam van een Somalisch strijd-
ster. Haar standbeeld staat in Mogadishu. Alem Desta presenteerde haar als rolmodel.
Na de pionierstijd ontstonden de organisaties Federatie Somalische Associaties
Nederland (FSAN) en later African Sky, waar de acties in ondergebracht werden.
‘We kregen taboedoorbrekende discussies,’ zegt Alem Desta, ‘tot in de Achterhoek.’
Mensen die respect genieten in de gemeenschap werden getraind en aangezet om
huisbezoeken af te leggen en bijeenkomsten te organiseren. ‘De weerstand was altijd
groot. Mensen willen er niet over praten. Ze zeggen: we hebben hier veel grotere
problemen.’
Werkloosheid. Opvoedingsproblemen.Wachten op een verblijfsvergunning die niet
komt.Altijd waren er problemen die de mensen urgenter vonden dan de besnijdenis
van hun dochters. ‘Maar je moet durven, en doorgaan,’ zegt FSAN-projectleider Zahra
Naleie. ‘Zonder voorlichting gebeurt er nooit wat.’

De bijeenkomsten waren bedoeld ter preventie, maar ook ter verwerking van de
besnijdenis die vrouwen hebben ondergaan. ‘Het gaat om de levens, de trauma’s van
vrouwen,’ zegt Istarlin Ismail. ‘Zij zitten met pijn in het hart naar een film over 
besnijdenis te kijken. Die pijn is voor het leven, die kun je niet vergeten. Je hebt er
altijd weer mee te maken, tijdens de menstruatie, met seks. Ik ben ervan overtuigd dat 
besneden vrouwen niet diep van seks kunnen genieten: hun lijf is kapotgemaakt.’
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De discussie over vrouwelijke genitale verminking werd in Amsterdam nooit als zodanig
aangekondigd. Het was altijd onderdeel van iets anders. Hele families kwamen af op
bijeenkomsten met muziek en Afrikaans eten. De mannen kwamen ook mee, ze lieten
hun vrouw niet alleen de straat opgaan. Ze gingen in een aparte hoek zitten, met thee
en koffie. De vrouwen kregen naailes, taalles, voorlichting over opvoeden in twee 
culturen. ‘We hadden een verborgen agenda,’ zegt Alem Desta. ‘Onder de naailessen
begonnen we te praten over gezondheid, menstruatie en op een gegeven moment
over vrouwelijke genitale verminking.’
Meisjesbesnijdenis brengt grote risico’s voor de gezondheid met zich mee. Ontsteking
van de wond. Opeenhoping van menstruatiebloed. Hevige pijn bij het vrijen. Psychisch
lijden.
Het landelijk gezondheidscentrum voor vluchtelingen Pharos pakt meisjesbesnijdenis
al jaren aan door ouders te wijzen op deze risico’s. Het is een effectieve aanpak
gebleken, waar FSAN inmiddels ook bij betrokken is. Veel ouders stonden niet eerder
stil bij de mogelijke schade die besnijdenis kan veroorzaken.Velen tonen zich nu
bereid hun dochters te sparen.

‘Westerse communicatie verloopt via regels, richtlijnen, logica,’ zegt Istarlin Ismail.
‘Somaliërs moet je eerst met foto’s en voorbeelden een onderwerp binnentrekken,
anders schieten ze meteen in de verdediging. Je moet ze eerst ruimte geven, op een
zachte manier. Daarna geven ze je alles wat je nodig hebt, dan gaan de harten open.’
De gespreksleiders begonnen ook over mensenrechten, machtsverhoudingen en de
lichamelijke en geestelijke integriteit van jonge meisjes. Ze hielden de vrouwen voor
dat meisjesbesnijdenis ook samenhangt met de ongelijkheid van de seksen, die over-
gaat van generatie op generatie.
‘De vrouwen geven de opvoeding aan hun kinderen, zij kunnen dit doorbreken,’ zegt
Istarlin Ismail. ‘Niet als vanzelfsprekend de dochters het huishoudelijk werk laten doen
en de jongens zich laten bedienen.’
De discussies over scheve machtsverhoudingen en de ontworsteling daaraan hadden
revolutionaire gevolgen voor de vrouwen die meededen. ‘In het begin vonden ze het
spannend om over besnijdenis te praten.Als ze eenmaal over de drempel heen zijn,
beginnen ze steeds meer stappen te zetten: ja, waarom zou ik ’s avonds niet naar een
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bijeenkomst gaan, zonder man?’
Op de bijeenkomsten werd gehuild. Emoties kwamen los die jarenlang vast hadden
gezeten. ‘Dat maakte mij alleen maar vastberadener,’ zegt Alem Desta over Hawa
Taku. ‘Het was het moeilijkste project ooit, maar ook het mooiste. Omdat er zoveel
bereikt is.’ 

De realiteit 
Alem Desta,Vluchtelingen-Organisaties Nederland: ‘Acht van de tien 
Somalische vrouwen in Nederland die ik ken zijn gescheiden. Dat komt door 
de kracht van de emancipatie die ze hier doormaken.
Mannen willen de realiteit niet onder ogen zien. Ze romantiseren het 
verleden, beklagen zich over hoe het nu is en kijken niet naar de toekomst.
Ze weigeren als schoonmaker te gaan werken om zich van daaruit op te 
werken. Ze hangen de hele dag met hun vrienden op de bank, met thee,
melk en whisky.
Somalische vrouwen zijn sterk. Ze kijken naar de realiteit, ze kijken naar de 
kinderen, die moeten verder. Ze verlaten hun man omdat ze zien dat hij 
alleen maar de hele dag zit te eten en drinken.Als ze eenmaal die drempel 
over zijn, gaan ze de taal leren, opleidingen volgen, en aan het werk. Er is geen
man meer die tegen ze zegt: waarom moet jij die opleiding volgen?’

Grenzen stellen
De bijeenkomsten over meisjesbesnijdenis hadden als inzet: bewustwording van het
probleem, als eerste stap naar verandering van mentaliteit en gedrag. Met hetzelfde
doel organiseerde VON in 2005 een weekeinde met voorzitters en bestuurders van
de relevante organisaties over eergerelateerd geweld. Dit was de aftrap voor een
reeks bijeenkomsten die de organisaties voor hun eigen achterban over eergerela-
teerd geweld organiseerden.
De gemeenschappen waarin eergerelateerd geweld het diepst verankerd ligt zijn de
gemeenschappen van Koerden, Irakezen en Afghanen. De voorzitters waren nogal
zenuwachtig. ‘Ze vroegen zich af: wat gebeurt er met ons gezag? De voorzitters zijn
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personen met een positie, het zijn trekkers binnen de gemeenschap. Dan moet zo’n
figuur opeens zeggen: wij deugen ook niet helemaal,’ zegt Fatma Özgümüs. ‘Het is een
hell of a job als een man tegen een andere man moet zeggen: jij doet het niet goed
met je vrouw en je dochters. Daar en dan begint de eer te spelen.’
Niet lang na deze bijeenkomst kwamen verspreid door het land Koerden, Irakezen en
Afghanen in afzonderlijke groepen bij elkaar, die hun schroom overwonnen en hun
mond opendeden over eergerelateerd geweld. ‘We hebben gekozen om vrouwen niet
samen met mannen uit te nodigen,’ zegt Nasir Rahim van Stichting Pamir, wat de
Koerden en Irakezen in de meeste gevallen wel deden.Twintig Afghaanse vrouwen en
jongeren kwamen per avond bij elkaar. Politieagenten en hulpverleners waren uitge-
nodigd, aan wie de vrouwen vragen konden stellen. ‘Het was de eerste keer dat dit
bespreekbaar werd gemaakt in de Afghaanse gemeenschap.Vrouwen zijn het slacht-
offer, daarom wilden we alleen vrouwen bij elkaar hebben. Het begin was moeizaam.
Later werden de gesprekken wel opener. In vergelijking met de Koerden en Turken
hebben wij minder problemen, maar bij ons is zwijgen het grote probleem en de 
positie van vrouwen nog heel kwetsbaar.’

Lange tijd voor deze bijeenkomsten had de Koerdische Vrouwen Vereniging al een
helpdesk waar vrouwen met problemen naartoe konden bellen. ‘Wij zijn er toen 
achtergekomen dat veel vrouwen mishandeld werden door hun man,’ zegt voorzitter
Maryam Zarza, die in de jaren negentig de helpdesk opzette. ‘Ze kregen klappen. Ook
de kinderen werden daar het slachtoffer van.’
De problemen gingen meestal over geld waar altijd een tekort aan was. De man en de
vrouw allebei werkloos. De man wilde graag geld sturen naar de ouders die achterge-
bleven waren in Koerdistan, maar zijn uitkering was niet toereikend. Ze maakten steeds
meer ruzie over geld, van kwaad tot erger, totdat de man zijn vrouw begon te slaan.
Deze vorm van agressie is eerder aan te merken als huiselijk geweld dan als eergere-
lateerd geweld, maar hangt net zo goed samen met de ondergeschoven positie van
Koerdische vrouwen. ‘Over eergerelateerd geweld werd in die tijd nog niet gesproken,’
zegt Maryam Zarza. ‘Het was moeilijk om als organisatie iets tegen het geweld te doen
waarvan wij melding kregen, moeilijk om het probleem bekend te maken en er strijd
tegen te voeren. De grote vraag was: hoe gaan we de mannen hier bij betrekken?’
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Na twee jaar van voorbereidingen kwamen op initiatief van de Koerdische Vrouwen
Vereniging in 2003 meer dan 250 mensen nabij Amersfoort samen voor de Europese
conferentie Grenzen Stellen.Vertegenwoordigers van alle geledingen meldden zich:
politie, blijf-van-mijn-lijfhuizen, maatschappelijke instellingen en Koerdische vrouwen
uit zes Europese landen. Ervaringen en expertise werden uitgewisseld.Aangetoond
werd dat de aandacht voor eergerelateerd geweld in Nederland geen opgelegde
kwestie is die voortkomt uit de integratiediscussie.Twee jaar later bleek dit ook op
een conferentie van de VON en het Inspraak Orgaan Turken, waarvoor activisten uit
het zuidoosten van Turkije waren uitgenodigd, die zich verbaasden over Nederland.
‘Die ouderwets radicale activisten,’ zegt Fatma Özgümüs, ‘die strijd voeren zonder de
subsidies zoals bij ons in de polder, openden onze ogen. De politieagenten die er
waren zeiden dat ze zich meestal niet met eergerelateerde zaken bemoeiden, omdat
het bij de cultuur hoorde. De activisten reageerden met: wat zeg je me nu? Wat is dit
voor achterlijk land? Het was buitengewoon leerzaam: het Nederland waar geen
einde komt aan het gepraat over ‘cultuur’.’ 
Later nam VON een deel van de methodiek van deze strijdbare vrouwen uit
Koerdistan over. De Koerdische Vrouwen Vereniging, die ad hoc bijeenkomsten organi-
seerde sinds eind jaren negentig, begon discussiegroepen te organiseren volgens het
model dat VON ontwikkeld had. Net als de Koerdische Arbeiders Unie, het Iraaks
Platform Nederland, de Koerdische Vereniging Midia, de Jongerenraad van Midia, de
Federatie Somalische Associaties Nederland,African Sky, Stichting Pamir, de Palestijnse
Raad, Roma Emancipatie en Stichting Iraanse Vrouwen.

Verborgen verhalen
Tijdens de eerste bijeenkomst van de Koerdische Vereniging Midia over eergerela-
teerd geweld was een Koerdische jongen zeer stellig: hij had het recht zijn zus te
straffen als zij verliefd werd op zomaar een jongen en met hem uit zou gaan.Aan het
einde van de serie bijeenkomsten zei hij: ik neem mijn woorden terug. ‘Hij begreep nu
beter hoe eergerelateerd geweld in elkaar steekt. Maar hij zei ook: het is mijn schuld
niet dat ik zo denk. Zo denken mijn vader en broers. Zo denkt iedereen in mijn
omgeving. Ik ben er mee opgegroeid.’
De reeks bijeenkomsten werd ingeleid door dvd’s over eergerelateerd geweld in
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Marokkaanse en Turkse families: ‘Als ik haar was’ en ‘Zwarte tulp’. ‘De reacties uit de
zaal waren: herkenbaar, maar het zijn geen Koerden,’ zegt voorzitter Mabest Othman.
‘Bij Marokkanen speelt de islam een grotere rol. Bij ons is het net weer even anders.’
Midia besloot een Koerdische variant van de dvd te maken. ‘Een film die van A tot Z
over Nederlandse Koerden uit Noord-Irak zou gaan.Verhalen uit de Koerdische
samenleving, een Koerdisch verhaal.’ 
Ze vonden een Koerdisch meisje uit Amsterdam dat het verhaal over haar leven wilde
vertellen, waarin zij minder macht en vrijheid heeft dan jongens. ‘Een heel modern,
heel Nederlands meisje,’ zegt Bachtiar Bakr, voorzitter van de Jongerenraad van Midia.
Maar op het laatste moment trok het meisje zich terug, onder druk van haar vriend
en haar familie. Haar familie in Koerdistan zou haar verstoten. ‘Ze zeiden: we moeten
rekening houden met broers, neven, buren, omgeving – ook al zitten wij in Nederland
en zij in Noord-Irak.’
Bachtiar en Mabest lieten de rol van het Koerdische meisje uit Amsterdam door een
actrice spelen. In de film heet ze Daisy. Buiten de film spreken Bachtiar en Mabest
over haar als Benaw, wat Koerdisch is voor Zonder Naam, om haar identiteit niet te
verraden. Benaw/Daisy zegt in Verborgen verhalen dat het leven in Koerdistan uit leu-
gens bestaat, omdat meisjes hun ouders niet vertellen wat ze doen. ‘Als een meisje
verliefd wordt in onze cultuur, dan is dat letterlijk verboden.Als haar broer of haar
vader er achter komt treffen die meteen maatregelen. Ze wordt bijvoorbeeld geslagen
of haar wordt nog meer dingen verboden.Terwijl: verliefd worden is toch heel nor-
maal? De broer van dat meisje mag wel gewoon uit, al zou hij elke dag met een ander
meisje naar bed gaan. Mannen mogen gewoon alles en vrouwen mogen helemaal niks.’
Bij de presentatie van de dvd ontvlamde de zaal in heftige discussie. De gespreks-
leiders moesten ingrijpen toen mensen elkaar persoonlijk begonnen aan te vallen.
‘Een man zei dat hij voor het uitbannen van eergerelateerd geweld was, waarop een
ander reageerde: moet jij zeggen, jij mishandelt je vrouw,’ zegt Bachtiar Bakr. ‘De rust
keerde terug toen we zeiden dat de discussie niet over personen moest gaan, maar
over de mentaliteit.’
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Bemiddelaar 
Een van de eerste bijeenkomsten van de Koerdische Arbeiders Unie vond plaats in
Delft en was meteen gedenkwaardig. Een zaal met tachtig Koerdische mannen en
vrouwen, van alle leeftijden. De avond was al even gevorderd toen een man van zestig,
vijfenzestig jaar opmerkte: alles komt door de islam. De islam geeft de vrouwen geen
recht. De islam moet hervormd worden. Net zoals de christenen hun geloof hervormd
hebben. ‘Daar discussieerden ze over, ze durfden te discussiëren,’ zegt voorzitter Sidar
Kisin, ‘ze durfden te zeggen: het is de fout van de islam. Binnen veel gemeenschappen
durft niemand dat te zeggen.’
Sidar Kisin speelt de rol van bemiddelaar in voorkomende gevallen van dreigend 
eergerelateerd geweld. ‘Wij werken binnen de Koerdische maatschappij. Maar sommige
problemen kunnen niet binnen de familie worden opgelost.Als er structureel geweld is,
geweld dat uit de hand loopt, dan wordt het een zaak van de politie.’ De Koerdische
Arbeiders Unie spreekt regelmatig met lokale politieagenten en is op landelijk niveau
contactpersoon van de unit Multi Etnisch Politiewerk.
De rol van bemiddelaar kan volgens Sidar Kisin alleen een vertrouwd persoon spelen.
Iemand van binnen de gemeenschap.‘Ik ben voorzitter, een heleboel Koerden kennen mij
goed. Ik heb bij veel problemen bemiddeld. Je moet het vertrouwen hebben, anders
gaat het niet. Je moet de achtergronden kennen, de reden waarom dit gebeurt.’
Families met problemen weten hem te vinden, maar soms komen de signalen niet van
hen zelf, maar van hun omgeving. ‘Als ik signalen ontvang over een vrouw die weg wil
bij haar man, zeg ik tegen de man: het is niet leuk, maar het is niet anders. Los het
niet op met agressie en geweld. Misschien wil je vrouw er vandoor met een andere
man: laat haar gaan. Dat is moeilijk om te accepteren.Voor Nederlanders is het ook
moeilijk te accepteren als hun vrouw er vandoor gaat met een andere man.’

Verliefd op een Nederlander
Sidar Kisin, voorzitter Koerdische Arbeiders Unie: ’Een Koerdisch meisje 
wilde trouwen met een Nederlandse jongen. Dat hoorde ik van haar broer.
Het was een probleem binnen de familie. De vader was tegen. Ik heb eerst 
met het meisje gesproken. Ze zei me: als ik niet met hem kan trouwen, dan 
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trouw ik mijn hele leven met niemand. Daarna heb ik met de broer, de vader 
en de moeder gesproken. Ze waren kwaad: hoe kan ze met een Nederlandse
jongen trouwen? Ze moet met een moslim trouwen! 
Ik heb ook met de Nederlandse familie gesproken. Zij verzetten zich er ook 
tegen, maar minder dan de Koerdische familie. Ze zouden het uiteindelijk wel
accepteren, zeiden ze.
Met de Koerdische familie volgde een derde, vierde gesprek. Ik heb gezegd:
luister, onze kinderen zijn hier geboren, ze komen in de klas bij Turken,
Engelsen, Nederlanders.We moeten accepteren dat onze kinderen verliefd 
worden op Nederlanders. Luister, als jouw dochter niet met hem kan 
trouwen wordt het allemaal misschien nog erger.
Na nog een paar gesprekken hebben zij het eindelijk geaccepteerd. Ik ben bij 
het trouwfeest geweest. De Koerdische vader en moeder praten met de 
Nederlandse jongen, hun dochter komt regelmatig met hem bij ze eten.’

De jonge generatie Koerden doet het anders dan de oude generatie Koerden. De
voorzitters van Midia en de Jongerenraad stellen zich niet op als bemiddelaars. Mabest
Othman van Midia kreeg naast bijval ook reacties van mannen die vinden dat alles bij
het oude moet blijven.Vaders die naar het hulpnummer bellen als hun dochter 
verliefd is op een Nederlandse jongen, en zeggen: ik ga die jongen dood maken. ‘We
hoeven de naam van de man die belt niet te weten, maar we geven wel advies: doe
het niet, waar ga je heen, denk je naar Noord-Irak terug te gaan, denk je dat de
Nederlandse justitie je daar niet zal vinden?’
Bachtiar Bakr vindt wat de Koerdische Arbeiders Unie doet de ‘aanpak van duizenden
jaren terug’. ‘Ze doen het uit liefde, maar dit is iets voor professionals. Je moet de
Nederlandse Grondwet kennen, de Nederlandse taal, weten hoe je in noodsituaties
moet handelen, enzovoorts.’
De zoons van de generatie van Sidar Kisin leggen een strikte scheiding aan. Preventie
door mentaliteitsverandering is een zaak van de gemeenschappen zelf.
Crisisinterventie, vervolging en berechting een zaak van professionele organisaties als
politie, justitie en maatschappelijk werk. Dit staat meer uitgewerkt beschreven in het
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Handelingsprotocol Aanpak Eergerelateerd Geweld dat VON met andere koepelorga-
nisaties in 2006 opstelde. Het protocol bakent de taken en verantwoordelijkheden
van de vluchtelingenorganisaties af en die van de Nederlandse instanties waarmee ze
te maken hebben. De bedoeling is dat beide partijen beter op de hoogte zijn van wat
ze van elkaar kunnen verwachten, om zo de samenwerking te verbeteren. In de prak-
tijk blijkt dat veel instellingen nog geen goed inzicht hebben in de rol die vluchtelin-
genorganisaties spelen in de aanpak van eergerelateerd geweld.

Oudste strijd 
Sinds begin 2008 komen vertegenwoordigers van de betrokken vluchtelingenorganisaties
maandelijks bijeen in de Stuurgroep Eergerelateerd Geweld. De groep heeft een
inventarisatie gemaakt van de gemeenten waar veel mensen uit risicogroepen wonen,
en waar actie nodig is. ‘Iedere Koerd is een risicogroep,’ zegt Maryam Zarza van de
Koerdische Vrouwen Vereniging. ‘Eergerelateerd geweld zit bij ons zo diep. Het zal
altijd blijven bestaan, nergens is gelijkheid, het is de oudste strijd binnen de mensheid.
Maar ik verwacht voor Koerdische vrouwen op den duur wel meer rechten en meer
respect.’
In tien jaar tijd is er wel iets veranderd aan de mentaliteit, zegt Sidar Kisin, maar nog
niet genoeg.Tradities en gewoonten van honderden jaren oud laten zich niet zomaar
uitbannen. Dat kost tijd. ‘We moeten discussiëren, praten, bijeenkomsten organiseren,
actief blijven binnen de gemeenschap,’ zegt hij. ‘De Nederlandse regering moet 
projecten over huiselijk geweld en eergerelateerd geweld beter financieren.
Bijeenkomsten organiseren kost geld.’
Het is een oud probleem van de organisaties.Vol plannen, maar zonder geld om ze te
realiseren. Samen met tijdgebrek van vrijwilligers, die om te beginnen al lastig te 
vinden zijn, staat geldgebrek in de weg van de realisatie. Projecten komen pas van de
grond als er subsidie voor is. Subsidies zijn zelden structureel. Projecten bestaan lange
tijd slechts op papier omdat de aanvragen nog niet behandeld zijn.Te weinig aanvragen,
volgens de organisaties, worden gehonoreerd.
Een verandering ten goede is het landelijk kaderprogramma Aan de Goede Kant van
de Eer, dat de koepelorganisaties hebben ontwikkeld. De overheid erkent voor het
eerst in de geschiedenis de organisaties van minderheden als alliantiepartner. In dit
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plan brengen vluchtelingen als ‘changemakers’ de aanpak van eergerelateerd geweld
breed onder de aandacht van hun gemeenschappen.

De vijf bijeenkomsten over eergerelateerd geweld waren een goed begin in eigen
kring, maar, vraagt Nasir Rahim zich af: hoelang blijf je in eigen kring? Hij bereidt met
zijn stichting een weekeinde voor met groepen uit de verschillende landen. ‘Zodat
iedereen weet: dit is niet specifiek aan ons. Niemand hoeft zich te schamen.
De problemen zijn gemeenschappelijk, dus gaan we zoeken naar gemeenschappelijke
oplossingen.’ 
Maryam Zarza ziet dat Koerdische ouders in de loop der jaren zich soepeler zijn gaan
opstellen tegenover hun dochters. ‘Niet door onze conferenties, maar door de jaren
heen. Het vertrouwen in hun kinderen is groter geworden, al houden ze hen nog
steeds onder controle. Controle is niet altijd slecht. Zoals bij alcohol drinken: je kunt
wel drinken, maar zoveel drinken dat je dronken wordt is niet goed.’
In 2004 organiseerde de Koerdische Vrouwen Vereniging een miniconferentie voor
jongeren met hun ouders. ‘Sommige jongeren denken heel anders dan hun ouders,
maar ze durven niet veel te doen,’ zegt Maryam Zarza. Ze had stellingen gemaakt,
waarvan er één over seks ging. ‘Alle ouders waren tegen seks voor het huwelijk.
Sommige dochters mochten wel naar de discotheek met een jongen.Veel vaders 
verboden het de meisjes, terwijl het van de moeder wel mocht. De jongeren zeiden:
onze ouders moeten niet denken dat we meteen seks hebben. ‘Ze moeten het aan
ons overlaten.’

Het zwijgen voorbij
In 2005 zette een aantal vluchtelingenorganisaties, waaronder African Sky en FSAN, in
een jaar tijd de website Trefpunt op: een drukbezochte landelijke ontmoetingsplaats
waar mensen uit alle geledingen zich kunnen informeren over geweld tegen vrouwen
en waar ze zich kunnen verenigen in de strijd daartegen.
Trefpunt kwam voort uit de campagnes die de organisaties van vluchtelingen voerden
tegen vrouwelijke genitale verminking. In de loop der tijd kwamen daar huiselijk
geweld en eergerelateerd geweld bij.
Meisjesbesnijdenis is niet meer het taboe dat het tien jaar geleden was. Het staat 
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prominent op de politieke agenda, in het voorjaar van 2008 sprak de Tweede Kamer
onder meer over de wenselijkheid van meldingsplicht van artsen.
Velen binnen de gemeenschappen waarbinnen deze traditie heerst hebben zich er
tegen uitgesproken.Toch weet niemand of het nog steeds gebeurt in Nederland of 
tijdens vakanties in Egypte. De Raad voor de Kinderbescherming en het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling kregen een aantal meldingen binnen die op dit moment
onderzocht worden.
In september 2008 startte VON een landelijke inventarisatie, gesponsord door Novib:
Het zwijgen is voorbij. Dit moet in drie jaar tijd aan het licht brengen hoe de betrok-
ken families zich opstellen.
‘We hebben een aantal vrouwen getraind die huisbezoeken gaan afleggen bij families
uit de risicolanden uit de Hoorn van Afrika,’ zegt Alem Desta. ‘Sterke vrouwen hebben
we hier voor uitgezocht, die hun nek durven uitsteken.Vrouwen die openlijk hun nee
tegen vrouwenbesnijdenis verdedigen.’ Deze ‘Agents of Change’ motiveren en 
stimuleren de mensen om dit standpunt over te nemen. Ze leggen hen een convenant
voor, waarin staat dat zij hun dochters niet zullen laten besnijden en dat zij die 
beslissing uitdragen in hun omgeving.
‘Ze geven hun erewoord,’ zegt Alem Desta.
Na drie jaar moet er inzicht zijn ontstaan welke families het convenant getekend 
hebben en waar de families met problemen zich bevinden.

Ook in Afrika is het zicht onscherp op het aantal meisjes dat de besnijdenis moet
ondergaan. Er zijn geen controlemechanismen. Geen betrouwbare statistieken. Geen
gecoördineerde registratie. Elk rapport geeft hetzelfde aantal besneden meisjes. ‘Waar
zijn die meisjes?’ vraagt Alem Desta zich af. ‘Wie heeft ze geteld?’
Zahra Naleie reist heen en weer tussen Afrika en Europa om mensen voor te lichten
over het verwerpelijke van vrouwelijke genitale verminking. Ze spreekt vrouwen,
mannen, jongeren en religieuze leiders. In de landen zelf strijden vrouwenorganisaties
ook voor de uitbanning. In Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, vond twintig jaar
geleden al een internationale conferentie plaats om de praktijk in te dammen. De
campagne die hier op had moeten volgen is nooit van de grond gekomen. Die grond
werd bezet door de allesverslindende oorlog.
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Voor zover de oorlog dat toestaat voeren vrouwenorganisaties nog wel campagne.
Maar vooral in afgelegen gebieden zijn families moeilijk te bewegen afstand te doen
van hun gebruik. Dat heeft zijn weerslag op families die naar het westen zijn gevlucht.
‘De druk van het thuisland is groot’, zegt Zahra Naleie. ‘De boodschap moet daar dus
ook aankomen.We moeten er mee terug naar Afrika. Hier is het verboden en daar
niet: dat is een probleem.’ FSAN steekt daarom veel energie in samenwerking met
organisaties daar.
‘Waarom komt besnijdenis in Afrika nog voor?’ vraagt Istarlin Ismail zich hardop af.
‘Omdat de mensen onwetend zijn. De mensen in geïsoleerde dorpen, waar ze arm
zijn, geen werk en studie hebben, kennen alleen de traditie. Ze weten niet welk voed-
sel en welke gebruiken er honderd kilometer van ze af bestaan, laat staan in andere
werelddelen.’
Onwetendheid, stelt ze, is het probleem. ‘Zodra deze mensen naar Europa komen
hebben ze ook de mogelijkheid om hun onwetendheid te ontstijgen. Ze komen hier
en ze beginnen te leren, ook mensen met een laag ontwikkelingsniveau.’
Bij het binnentreden van het land moeten ze al informatie krijgen over mensenrech-
ten, vrouwenbesnijdenis, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. Meteen. In het
Asielzoekerscentrum.
‘Voorlichting blijft nodig zolang mensen hun land ontvluchten en hierheen komen.’
En ze zullen blijven komen.
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‘Idil, een meisje’, evenement ter 
gelegenheid van de Internationale
Vrouwendag op 8 maart 2000

Workshop ter gelegenheid van
‘Viering 5 mei’ en ‘15 jaar VON’,
in samenwerking met Comité 
4 & 5 mei in Felix Meritis,
fotograaf: Mieke Schlama

Workshop over aanpak Vrouwelijke
Genitale Verminking, tijdens festival
‘Onbegrensde ontmoeting’, 2001
fotograaf: Mieke Schlaman,
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Demonstratie ‘Vrouwenrechten-Mensenrechten’ ter gelegenheid van de Internationale Dag van de 
Mensenrechten op 10 december, fotograaf: Emmy Scheele

‘Zero Tolerance to FGM’,
internationale conferentie ter
gelegenheid van Internationale
Dag Zero Tolerance to FGM 
op 6 februari 2007
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