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Ferry Wever

Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid op deze zaterdagmiddag en in 
het bijzonder willen we ook mevrouw Yuliya Vassilyeva en de heer Antonio 
Stango hartelijk welkom heten. Wij zijn zeer vereerd u hier vandaag te gast te 
hebben.

Ik wil hierbij ook de Engelse Rooms Katholieke Parochie Church of Our Savi-
our hartelijk danken dat  zij ons de gelegenheid geboden hebben hier vandaag 
aanwezig te mogen zijn en ik denk dat het een mooie  ruimte is.

Maar allereerst willen wij stilstaan bij de vliegramp in Oekraïne. Het vliegtuig 
MH17 is hoogstwaarschijnlijk neergeschoten en zo veel passagiers zijn erbij 
omgekomen. Ook vandaag worden er weer slachtoffers naar huis gebracht, 
naar het vliegveld in Eindhoven, en daarna, wordt er verder gekeken. Woorden 

schieten ons te kort. Ik kan daar niet 
te veel over zeggen, wil daar niet 
te veel over zeggen. Graag 
houd ik met u een minuut 
stilte voor de slachtoffers 
en uiteraard alle nabe-
staanden. [minuut stilte]

Aan de rechterkant ziet 
u een bloemstuk en ook 
de tekst die op de web-
site staat. Dit bloemstuk zal 
later, aan het eind van de dag, 
neergezet worden op Schiphol bij 
terminal drie waar zoveel mensen inmiddels hun 
bloemen hebben neergelegd. Dat doen we gezamenlijk, dus dit is ons boe-
ket namens deze groep hier en indien u dat wenst kunt u aan het eind uw 
naam of persoonlijke bericht op een kaart schrijven. Die gaat ook mee. En als 
je stilstaat bij slachtoffers, dan sta je stil bij zoveel slachtoffers die er zijn en 
vandaag gaan we het uiteraard hebben over wat hier ook achter mij is aange-
geven. Het programma hebt u ontvangen; er zullen enkele sprekers zijn en er 
is nog iets anders, er is muziek er wordt nog iets overhandigd, dat komt later 
vanmiddag. En tussendoor zullen er ook beelden zijn via video.

We hebben geprobeerd vanmiddag om via Skype contact te krijgen met een 
van de bewoners van Albanië, de oud-bewoners van Camp Liberty. Dat is he-
laas niet gelukt, maar wel heb ik hier voor mij een tekst die net gemaild is die 
ik graag wil voorlezen. Haar naam is Maryam Mohammad.

Wij willen nu overgaan op het hoofdthema van vandaag: de projecten van de 
Stichting. Een van de projecten, die wij, zoals u weet, ondersteunen, is de 
veiligheid voor de bewoners van kamp Liberty, en de hulp aan patiënten in Al-
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banië . Ik wilde u een 
email voorlezen van 
een van de mensen 
in Albanië, Maryam 
Mohammad:
Mijn naam is Maryam 
Mohammad. Ik hoor 
bij de sectie voor me-
dische behandelingen 
voor patiënten uit 
Camp Liberty die nu 
in Albanië verblijven. 
Ik ben ruim een jaar 
geleden verhuisd van 
Liberty naar Albanië. 

Ik ben zeer vereerd met u te kunnen communiceren.
Alle patiënten en ik zijn erg bedroefd en treurig over de ramp met de MH17 die 
Nederland trof. Hierbij willen wij u en het Nederlandse volk condoleren. 194 
onschuldige mensen, zijn gedood zonder enige reden en zonder enige rol te 
hebben gehad in de conflicten in Oekraïene. Ik hoop dat deze bittere ervaring 
een waarschuwing is voor de publieke opinie over de hele wereld dat iedere 
oorlog of onrecht waar ook ter wereld een bedreiging is voor vrede en veilig-
heid, al is deze bedreiging niet altijd zichtbaar.

Graag wil ik u bedanken voor uw waardevolle steun aan Ashraf en Camp 
Liberty, in het bijzonder uw vitale steun aan de patiënten van Camp Liberty 
in Albanië, die u tot nu toe hebt gegeven en wil blijven geven, duizend maal 
dank. Feitelijk zouden veel inwoners van Ashraf en Liberty, patiënten in Alba-
nië, hun leven hebben verloren zonder uw belangrijke steun.

Door de positieve effecten van de patiënten op de Albanese bevolking en de 
warme relatie die tussen hen is ontstaan, heeft de regering van Albanië ons 
het goede nieuws verteld dat zij bereid zijn alle dwarslaesiepatiënten te accep-
teren. Dit is het resultaat en de prestatie van onze gezamenlijke activiteiten, in 
het bijzonder uw waardevolle steun die erg hoopvol voor ons is en ons kracht 
geeft te vechten.

Tot slot wil ik u nogmaals danken en hoop van harte, dat het u goed zal gaan. 
Wij hopen u snel te zien in Albanië of in een vrij Iran en ik hoop daar de eer te 
hebben uw gastvrouw te mogen zijn.

***
Onze eerste spreker is de heer Antonio Stango. 

Antonio Stango is oprichter en voorzitter van het Italiaanse Helsinki Comité , 
dat onderdeel uitmaakt van een veel bredere organisatie de internationale Hel-
sinki comités voor mensenrechten. Daarnaast is hij lid van de raad van bestuur 
van Hands Off Cain, een organisatie die zich inzet tegen de doodstraf. En als u 
links op het podium kijkt dan ziet u dat iedere keer dat we bij elkaar komen dat 
cijfer van het aantal executies is gestegen. Het jaarrapport van Hands Off Cain 
is daarin ook heel duidelijk dat Iran een van de ergste landen ter wereld is, 
zeker als jet het vergelijkt met de hoeveelheid inwoners. 

Meneer Stango het is een eer u te mogen aankondigen.
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Antonio Stango

Antonio Stango werd in 1957 geboren in Napels, Italië, en heeft in diverse Europese 
landen en in Centraal-Azië gewoond. Hij is politicoloog, docent internationaal recht 
en mensenrechten, oprichter (in 1987) en secretaris-generaal van het Italiaanse Helsin-
ki Comité en lid van de Internationale Helsinki Federatie voor Mensenrechten. Sinds 
2003 is hij lid van de raad van bestuur van Hands Off Cain. Sinds augustus 2006 is 
hij speciaal adviseur van Sergio d’Elia, lid van het presidentschap van het Italiaan-
se Huis van Afgevaardigden. Sinds november 2006 is hij lid van het bestuur van de 
partij Radicali Italiani en van de Nonviolent Transnational Radical Party, waartoe 
onder meer ook Emma Bonino behoort, de Italiaanse minister voor Europees Beleid en 
Buitenlandse Handel. Hij is op dit moment de coördinator van de Global Parliamen-
tary Campaign for Moratorium in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Antonio Stango heeft zich sinds 1981 voornamelijk gewijd aan mensenrechtenacti-
viteiten, het organiseren van tal van internationale conferenties en het uitgeven van 

gespecialiseerde tijdschriften. Verder heeft hij deelgenomen aan missies in conflict-
gebieden en is hij de oprichter en hoofdredacteur van ‘La Nuova Frontiera’ 

(internationaal tijdschrift inzake mensenrechten en veiligheid) en van de 
‘Osservatorio sulla proliferazione delle armi e delle tecnologie milita-

ri’ (wacht ten aanzien van de proliferatie van wapens en militaire 

technologieën). In 1995-1996 was hij penningmeester van No Peace Without Justi-
ce als voornaamste expert in de campagne voor de instelling van het Internationale 
Strafhof. Van 2002 tot 2003 heeft hij gewerkt aan mensenrechten-educatieprojecten 
voor het Euro-Mediterrane Mensenrechtennetwerk. Van 2003 tot juli 2006 heeft hij in 
Kazachstan gewoond als projectdirecteur van het Kazakhstan Human Rights Support 
Program van Freedom House. Sinds 2003 heeft Antonio Stango internationaal recht en 
mensenrechten gedoceerd op de Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 
(SIOI) voor postdoctorale cursussen onder supervisie van het Italiaanse ministerie 
van Buitenlandse Zaken. In 2003 fungeerde hij daarnaast als expert voor het EU/
TACIS-project ‘The Legal Protection of Human Rights in the Russian Federation’. En 
tussen 1996 en 2003 was hij als onafhankelijk expert adviseur van het Internationale 
Interministeriële Comité voor Mensenrechten.

Boeken
• International Organisations and Implementation of the Conventions on Human 

Rights, Rome, 2002.
• The Enlargment of the European Union and Human Rights: The Case of Turkey, 

Rome, 2001.
• contribuant aan het boek The European Charta of Fundamental Rights, Rome, 2002.

Rapporten
• sinds 1988 redacteur en voornaamste contribuant van het Report on Human Rights 

in Italy voor het Annual Report of the International Helsinks Federation, Wenen
• in 2004-2005 contribuant van de Freedom House-rapporten Freedom in the Wor-

ld, Nations in Transit en Freedom of the Press, New York-Boedapest.
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Beste vrienden,

Het is voor mij een eer en een genoegen om hier 
vandaag te zijn.

Ik ben al enkele keren in Nederland geweest en 
vrijwel altijd was dit voor onderwerpen op het ge-
bied van de mensenrechten. Ik herinner mij dat wij 
een keer een belangrijke bijeenkomst van de Inter-
nationale Helsinki Federatie voor mensenrechten 
hebben gehouden in het Nederlandse parlement 
in Den Haag. En zoals u misschien heeft gezien in 
mijn korte biografie heb ik gedurende vele jaren 
toegewijde aandacht besteed aan het onderwerp 
mensenrechten. 

Allereerst wil ik graag in herinnering brengen waar-
om mijn comité, evenals vele andere vergelijkbare 

comités in diverse landen, ‘Helsinki Comité’ wordt genoemd. Het was namelijk 
daar, in Helsinki, dat in 1975 de slotverklaring van de Conferentie over Veilig-
heid en Samenwerking in Europa werd getekend. En het meest belangrijke 
punt in die conferentie was om de onderwerpen veiligheid, ontwapening en 
samenwerking te verbinden met het onderwerp mensenrechten.

Het belangrijkste idee was dat we niet zeker konden zijn dat we vrede en vei-
ligheid in de wereld zouden kunnen bewerkstelligen zolang er staten zijn die in 
eigen land op grote schaal de mensenrechten schenden. Dat was een pro-
bleem in die tijd in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Vanaf dat moment is 
de wereld sterk veranderd. Er is geen Berlijnse muur meer. De Sovjet-Unie is 
opgehouden te bestaan. Maar er zijn nog steeds veel landen waar de mensen-
rechten systematisch worden geschonden.

En vandaag richten wij onze focus op enkele van die landen.
Mijn overtuiging is dat de principes in de slotverklaring van Helsinki 1975, de 
principes die de richtlijnen vormen voor de Organisatie voor Veiligheid en Sa-
menwerking in Europa, nog steeds geldig zijn en kunnen worden toegepast in 
vele andere regio’s in de wereld. Dus, wat waar is bijvoorbeeld voor Nederland 
of voor Italië of voor Oost-Europa zou ook moeten gelden voor andere delen 
van de wereld inclusief het Midden-Oosten en de zuidelijke mediterrane regio, 
omdat de mensenrechten fundamenteel hetzelfde zijn voor iedereen over de 
hele wereld. De mensenrechten zijn ‘ondeelbaar’ en moeten hetzelfde zijn voor 
ieder mens.

Dit ‘basisprincipe’, dat zo gemakkelijk te begrijpen is voor ons, wordt helaas 

door veel regimes niet echt gedeeld.
Een belangrijk punt in de huidige discussie is dat 
er een universeel begrip ‘mensenrechten’ is, dat de 
grondslag vormt voor de in 1948 getekende ‘Univer-
sele verklaring voor de rechten van de mens’ en de 
bijbehorende documenten. En er zijn de zogenaam-
de regionale concepten of regionale toepassingen 
van de mensenrechten.

In sommige landen, zoals bijvoorbeeld Iran, erkent 
het regime dat er mensenrechten zijn maar zegt 
het regime tegelijk dat de mensenrechten dienen te 
worden toegepast op hun eigen bijzondere wijze. 
Dat is een gevaarlijke denkwijze, omdat, indien de 
universele verklaring zegt dat alle mensen gelijk zijn, 
alle mensen ook gelijke rechten hebben. Maar dan 
zegt bijvoorbeeld het Iraanse regime dat de men-
senrechten voor vrouwen anders zijn. En dat houdt 
dan in: minder rechten.

En als de universele principes inhouden vrijheid voor 
iedereen, dan kunnen sommige regimes zeggen ‘ja, 
vrijheid voor iedereen als ze het met de overheid 
eens zijn, maar anders moeten ze de gevangenis in’. 
Of mensen worden gemarteld, of zelfs gedood.
Vanuit mijn gezichtspunt is de toepassing van de 
mensenrechten nog steeds een kernpunt in de in-
ternationale betrekkingen.

Ik heb ervaring opgedaan in veel landen vanaf de 
tijd, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, dat ik 
een jonge student was in de ‘politieke wetenschap-
pen’. Destijds ben ik begonnen met reizen om te 
zien wat de verschillende toepassingen van de 
mensenrechten zijn in diverse landen en ik ben daar 
altijd mee doorgegaan. Ik ben in oorlogsgebieden 
geweest en ik ben in crisisregio’s geweest, bijvoor-
beeld ook onlangs in Oekraïne waar de verdrietige 
tragedie met het neergeschoten vliegtuig heeft 
plaatsgevonden. Een tragedie die ons allemaal, niet 
alleen in Nederland, zo diep heeft geraakt.

Dit is een moment dat laat zien dat het ondenkbaar 
is dat, wanneer er ergens in een deel van de wereld 
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een serieus probleem is met de mensenrechten, dit ons vroeger of later niet 
zal raken.
Wanneer er ergens in de wereld een oorlog is, wanneer er een regime is dat 
systematisch de mensenrechten schendt en zich schuldig maakt aan massale 
moordpartijen, dan zal dat vroeger of later gevolgen hebben voor ons eigen 
land, onze eigen mensen en onze eigen situatie. 
Wat ik heb gezien in veel landen, inclusief Oekraïne en terugkerend ook naar 
de situatie in het Midden-Oosten en Iran en Irak, wat ik heb gezien is dat vaak, 
voorafgaand aan het gebruik van wapens, eerst sprake is van een desinforma-
tiecampagne en een ‘communicatieoorlog’.
Dan komen we bij wat nu gebeurt in Iran en Irak en in het algemeen in het 
Midden-Oosten.

Vijfendertig jaar geleden is in Iran, zoals u weet, na wat een democratische 
revolutie had moeten zijn in februari 1979 en na de Islamitische Revolutie, al 
na korte tijd een wreed regime aan de macht gekomen. Dat regime is verant-
woordelijk voor een aanhoudende serie van de meest afschuwelijke schen-
dingen van de mensenrechten, die een mensenrechtenactivist zich maar kan 
bedenken: moorden op grote schaal, gevangennemingen op grote schaal, 
systematische martelingen, executies. 
Mijn collega Yulia Vassilieva zal later spreken en ingaan op cijfers over execu-
ties en de toepassing van de doodstraf.
Maar dan opnieuw, er is het probleem van de systematische desinformatie 
en het presenteren van informatie die afwijkt van wat werkelijk speelt. En dus 
moet een mensenrechtenactivist voortdurend proberen bronnen van infor-
matie te vinden, de verschillende onderdelen van de informatie op juistheid 
beoordelen en proberen vast te stellen of de informatie in overeenstemming is 
met de feiten of niet.
Op dit moment, zoals u weet, is één van de punten van bijzondere aandacht 
voor de media in veel landen en in alle Europese landen, de zogeheten ‘ISIL’ 
oftewel de ‘Islamic Army of Syria and the Levant’.
Er is een stortvloed aan communicatie, vooral ook afkomstig uit Teheran en 
gedeeltelijk van de regering van al-Maliki in Baghdad, die ons de afschuwelijke 
misdaden laat zien, gepleegd door deze mensen van ISIL. En ook dit is zeer 
verontrustend voor ons allemaal, het is volstrekt onaanvaardbaar. We hebben 
allemaal de verhalen gelezen over Christenen die moeten vluchten of zich ge-
dwongen moeten bekeren tot de Islam of de dood onder ogen moeten zien.

We hebben de afschuwelijke berichten gelezen over mensen die worden 
vermoord door de bendes van ISIL en andere afschuwelijke daden. En we 

weten dat ISIL bepaalde delen van het grondgebied van Irak onder haar 
controle heeft gebracht. Maar wanneer we meer informatie verza-

melen en dieper ingaan op de materie, dan begrijpen we dat ISIL 
slechts een deel van het verhaal is.

Verschillende bronnen vertellen ons dat zij met ongeveer 2.000 strijders zijn en 
dat zij, volgens berichten uit Teheran, een gebied zouden controleren dat ver-
schillende regio’s en meer dan vier miljoen mensen omvat. Dit kan niet juist zijn.

Er is dus iets verkeerd aan het presenteren van de situatie op deze manier. 
Indien we meer informatiebronnen in de beschouwing betrekken, blijkt dat het 
al enige jaren zo is dat in Irak een sterke oppositiebeweging aanwezig is van 
soennitische Arabische moslims, die zijn gekant tegen het regime van premier 
al-Maliki. Al-Maliki is een Iraakse sjiiet, die wordt gesteund door het Iraanse 
regime. Gedurende de laatste jaren hebben veel schendingen van mensen-
rechten plaatsgevonden in Irak onder al-Maliki.
Er is sprake geweest van serieuze discriminatie van de soennitische Arabische 
Irakezen in het centrale en het noordelijke deel van Irak en er zijn rellen, pro-
testbewegingen en pogingen om het regime omver te werpen geweest, ge-
richt tegen al-Maliki, die de verkiezingen op een nogal dubieuze manier heeft 
gewonnen volgens internationale toezichthoudende organisaties.
Wat volgens verschillende bronnen gebeurd is, is dat de oorspronkelijke pro-
testbeweging en oppositie in centraal Irak, geleid door verschillende soen-
nitische organisaties, uitgegroeid is tot een opstand en dat er gedurende de 
opstand op het laatste moment troepen van ISIL aankwamen. Zij zijn dus niet 
de voornaamste kracht daar, zij zijn een marginaal onderdeel, maar zij worden 
gepresenteerd als de belangrijkste kracht  door de berichtgeving vanuit het 
regime in Teheran en premier al-Maliki van Irak, dit vooral om solidariteit te 
verkrijgen in andere staten in hun pogingen om de macht te houden over de 
toestand en situatie in Irak.. 
Uiteraard is dit allemaal zeer delicaat en ik vertel over complexe geopolitieke 
onderwerpen, maar ik wil graag onze focus houden op het onderwerp men-
senrechten.

Wat we zouden moeten proberen te doen als Europeanen, in de Europese 
Unie, in westerse landen, is in eerste instantie het helpen van mensen om te 
bewerkstelligen dat hun levens worden gerespecteerd en dat hun rechten wor-
den gerespecteerd. Vervolgens is het van belang om geen steun te geven aan 
regimes die op grote schaal mensenrechten schenden en die geen onderdeel 
van de oplossing kunnen zijn omdat zij de hoofdoorzaak van het probleem 
zijn, zoals bijvoorbeeld het regime van al-Maliki of het Iraanse regime van de 
ayatollahs, die al-Maliki steunen.
In dit verband wil ik graag enkele woorden besteden aan de situatie van de 
Iraanse vluchtelingen die nu al meerdere jaren in Camp Liberty verblijven vlak-
bij Bagdad.
En ik zeg dit ook omdat zowel mijn collega Yulia als ikzelf de kans hebben 
gehad om hen te bezoeken in de periode dat zij nog met meer dan 3.000 
mensen in Camp Ashraf aanwezig waren. Aan het eind van 2008 hebben we 
met honderden van hen gesproken. We hadden de mogelijkheid om te luiste-
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ren naar hun verhalen, naar de tragedie in hun levens, en op hetzelfde moment 
om te zien hoe gelukkig ze waren om als een gemeenschap samen te leven, 
die de hoop deelde op een betere toekomst voor hun land, voor hun families 
en voor waarden zoals vrijheid en rechtvaardigheid.
Nu, enkele jaren later, zijn velen van hen gedood tijdens meerdere aanvallen 
door gewapende Iraakse strijdkrachten die gedeeltelijk zijn geïnfiltreerd door 
agenten van het Iraanse regime.

Door inspanningen en humanitaire steun vanuit de internationale gemeen-
schap zijn we erin geslaagd om een aantal van de Iraanse vluchtelingen naar 
Europa te laten komen. Er zijn er nu meer dan honderd in Albanië en enkele 
tientallen in Duitsland, maar het is nog steeds slechts een klein percentage 
van hen allemaal. Er verblijven nog rond 2700 vluchtelingen in Camp Liberty in 
Bagdad onder zeer zware omstandigheden en onder de constante dreiging te 
worden vermoord bij nieuwe aanvallen.

Ze zijn aangevallen met mortieren, met raketten en velen zijn om het leven 
gekomen. De laatste keer is een groot deel van de laatst overgeblevenen in 
Camp Ashraf, die waren gebleven om hun bezittingen te beschermen, gedood 
in één van de meest ernstige gevallen van bloedvergieten in dat gebied in de 
laatste jaren.

Vanuit een humanitaire invalshoek geloof ik dat we moeten doorgaan met 
onze pogingen om hen veilig over te brengen naar een eindbestemming in een 
veilig derde land, niet in Irak en uiteraard al helemaal niet Iran zolang zich daar 

een regime bevindt dat heeft gezworen om hen om te brengen. Wij moeten 
ernaar blijven streven om te bewerkstelligen dat zij kunnen worden geherhuis-
vest in een veilig land.
In Italië bijvoorbeeld hebben we eraan gewerkt in de afgelopen jaren dat som-
migen van hen, gewonden en zieken, naar Italië konden worden overgebracht 
en in een Italiaans ziekenhuis behandeld. We waren blij om een eerste groep in 
september 2011 in Rome te ontvangen. Zij werden in een Italiaans ziekenhuis 
behandeld.

Maar het is een langdurig proces gebleken. We 
moeten samenwerken met het Ministerie van 
buitenlandse zaken, met internationale organisaties 
en we moeten voldoende geld bijeenbrengen om 
al deze activiteiten te ondersteunen. We brengen 
bezoeken aan de ‘patiënten’, we hebben medische 
uitrusting nodig, dus het is een langdurig proces 
maar het is het absoluut waard om te doen.

Ik herinner me nog goed toen ik de eerste groep 
zag van mensen met ernstige verwondingen, van-
uit Irak naar Rome gekomen, die in het ziekenhuis 
waren, dat er sprake was van gemengde gevoe-
lens. Sommigen herkenden ons omdat we hen in 
Ashraf hadden ontmoet. Enerzijds waren ze blij en 
dankbaar om te worden behandeld in een Europees 
ziekenhuis, anderzijds waren ze verdrietig omdat 
veel van hun broeders en zusters nog onder zware 
omstandigheden in Camp Liberty waren. Het heet 
‘Liberty’, maar paradoxaal genoeg is het feitelijk een 
gevangenis met verschrikkelijke omstandigheden en 
ernstige bedreigingen.

Zo is de situatie nu en ik ga nu naar de conclusie van mijn inleiding. Het eerste 
punt is dat we de regimes die verantwoordelijk zijn voor de humanitaire catas-
trofe aldaar niet politiek en niet met wapens moeten steunen. Daarnaast zullen 
we met urgentie de mensen moeten steunen, die in nood verkeren en onder 
dreiging van een nieuw bloedvergieten leven. We moeten hen de kans geven 
om naar een derde land te gaan waar ze in vrijheid en waardigheid kunnen 
leven.

Als u vragen heeft, ik ben beschikbaar!

Dank u wel!
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Ad Melkert

Het programma werd vervolgd met de introductie van 
een toespraak op video van Ad Melkert, die hij tijdens 
de jaarlijkse bijeenkomst van de Iraanse oppositie op 
24 juni 2014 in Parijs hield. De introductie bestond 
uit beelden die zijn loopbaan tot nu toe schetsen.
1986-1994 Lid Tweede Kamer
1994-1998  Minister van Sociale Zaken en Werkgele-

genheid
1998-2002 Lid Tweede Kamer
1998-2002 Fractievoorzitter - Tweede Kamer
2002-2006 Bewindvoerder - Wereldbank
2006-2009  Onder-Administrateur - Verenigde Naties 

Ontwikkelingsprogramma
2009-2011  Speciale Vertegenwoordiger van de Secre-

taris-generaal van de Verenigde Naties 
Ban Ki-moon en hoofd van UNAMI, de 
VN-missie in Irak

Dr. Tahar Boumedra, voormalig hoofd van het Mensenrechtenbureau van 
UNAMI, werkte twee jaar samen met Ad Melkert. Tijdens een bijeenkomst in 
februari 2014 te Den Haag vertelde hij over Ad Melkert: ”.... ik was bevoor-
recht om in Irak te kunnen werken met en onder de supervisie van een heel 
nobel mens, Ad Melkert, speciaal vertegenwoordiger van de Secretaris Gene-
raal in Irak, van 2009 tot augustus 2011. ... Ad Melkert had zijn principes, zijn 
standpunten, hij gaf geen centimeter toe als het om de beginselen, het princi-
pe ging. ... hij stond voor de waarden van de Verenigde

Beste vrienden, het is echt een bijzonder moment om hier vandaag bij u te 
zijn en ik ben dankbaar voor de kans om hier, op deze werkelijk indrukwek-
kende bijeenkomst, mijn gevoelens van diepe sympathie te kunnen uiten voor 
de zaak van de vrijheid, de behoefte aan verzoening en de belofte van vrede, 
democratie en sociale vooruitgang in Iran en de rest van het Midden-Oosten, 
waar op dit moment zulke problemen zijn en onrust heerst. En om uiting te 
geven aan mijn diepe hoop dat humanitaire verplichtingen en mensenrechten 
zullen prevaleren boven politieke overwegingen en berekeningen, waarvan 
niemand het slachtoffer dient te worden. Helaas, zoals we weten, is dat nog 
steeds het geval voor degenen die vanuit Ashraf werden weggerukt voordat ze 
bemerkten dat, ondanks alle beloftes, het hen belet werd om zich in vrede en 
veiligheid te vestigen. 

Linda Chavez

We hebben zojuist naar een zeer moedige 
man geluisterd en we staan op het punt om 
een ander te gaan horen. Er is een bena-
ming voor de man die ik ga introduceren. 
We noemen hem een klokkenluider. Hij is 
iemand die naar voren komt en de waar-
heid onthult en daarbij zijn eigen reputatie 
op het spel zet. Ik heb het natuurlijk over 
de speciale vertegenwoordiger van de se-
cretaris-generaal van de VN van 2009-2011, 
de voormalige leider van de Nederlandse 
Partij van de Arbeid, Ad Melkert.

Voormalig chef Public Liaisons van het Witte Huis 
Directeur van het Center for Equal Opportunity in Washington DC
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Ik herinner me dat we, tijdens mijn ambtstermijn als speciaal vertegenwoordi-
ger van de secretaris-generaal van de VN, geen greintje compromis of dialoog 
ondervonden om ook maar de meest primaire humanitaire garanties te krijgen 
die noodzakelijk waren en zijn voor de toekomst van de bewoners van Ashraf. 

In een wereld die geneigd is om de andere kant op te kijken hebben we talloze 
pogingen gedaan om uw familie, vrienden en collega’s en onze medemensen 
in de schijnwerpers te zetten en naar een betere verblijfplaats te brengen. 

Daarom drong ik er keer op keer bij premier Maliki op aan om de onaanvaard-
bare druk te verlichten en te helpen zoeken naar vreedzame en serieuze op-
lossingen. En daarom heb ik  er bij zo veel gelegenheden bij de diplomatieke 
gemeenschap in Bagdad op aangedrongen om hun alles omvattende huma-
nitaire verantwoordelijkheid te nemen en zich met hart en ziel in te zetten om 
veiliger toevluchtsoorden buiten Irak te creëren. Ik ben er trots op dat we voet 
bij stuk hielden bij onze humanitaire pogingen, zonder te buigen voor krachten 
die hun eigen zin wilden doordrijven. Onder meer door intimidatie en bloedver-
gieten, waarbij zo veel slachtoffers zijn gemaakt, die ik vandaag met respect 
wil herdenken. 
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wereldwijd moratorium tegen de doodstraf in de Algemene Vergadering van 
de VN. Dit was echt een historisch en heel belangrijk gebeuren dat in 2007 
plaatsvond. 

En drie andere keren lukte het ons steun voor deze resolutie te krijgen bij het 
merendeel van de landen die vertegenwoordigd werden bij de VN. Het huidige 
doel is het verhogen van het aantal landen dat of de doodstraf afschaft, dan 
wel een moratorium accepteert als een stap vooruit naar afschaffing van de 
doodstraf. Wij maken elk jaar een rapport op over de toepassing van de dood-
straf in veel landen in de wereld.

In het bijzonder zou ik een samenvatting willen geven van dit rapport in wat 
korte punten. Ik wil starten met wat statistische gegevens, dat in 2013 in 
de hele wereld er meer dan 4000 mensen geëxecuteerd zijn. Dit is een echt 
belangrijk punt. In China waren er op zijn minst 3000 executies, in Iran in ieder 
geval 687, volgens onze bronnen. 

Natuurlijk, zoals u weet, in Iran is het een geheim. Maar we maken gebruik 
van vele bronnen: via NGO’s, via officiële bronnen, komt er informatie die wij 
verzamelen en analyseren. In Irak is het 172, in Saoedi-Arabië is het 78, in de 
Verenigde Staten zijn er 39 geëxecuteerd, Somalië 27, Soedan 21, Noord-Ko-
rea minstens 17, Jemen 13, Vietnam 8 mensen, Japan 8, Taiwan 6, Indonesië 
5, Koeweit 5, Zuid-Soedan 4, Nigeria 4, Maleisië 3, Palestijnse Gazastrook ten 
minste 3 mensen, Afghanistan 2 mensen, Bangladesh 2, Botswana 1, India 1. 
Helaas, moet ik er bij zeggen, dat in 2013 er meer dan 4000 executies waren 
in vergelijking met 2012: toen waren het er 200 minder, namelijk 3.967. 

Er is dus een geringe toename in executies vergeleken met 2012. Dat komt 
door Iran en Irak. 

Zij begonnen meer mensen te executeren. Nu zou je kunnen zeggen: “In China 
executeerden ze 3000, maar in Iran misschien op z’n minst 700 mensen.” 
Maar dat kunnen we niet zeggen, omdat de bevolking van China en die van 
Iran verschillend zijn, om te laten zien: de bevolking van Iran is kleiner dan van 
China, daarom is het aantal executies in verhouding groter. Dus dit is onze 
zorg.

Van de 37 landen waar de doodstraf is, zijn er 30 dictatoriale landen, auto-
ritaire en onvrije staten. Zestien van deze landen zijn verantwoordelijk voor 
opgeteld 4046 executies, dat is 98,5 % van het wereldwijd totaal. China alleen 
zorgt al voor 3000, dat is 74 %. Irak minstens 171, Iran 687, Saoedi-Arabië 78.
Zoals u weet, worden de meeste executies in Iran uitgevoerd middels ophan-
ging, vaak zijn die op openbare pleinen. 

Nu, zo’n drie jaar later, ben ik bang dat Camp Liberty een plaats is geworden 
die de belofte die haar naam inhoudt niet waardig is. Dat de vrede nog niet in 
zicht is, dat de internationale gemeenschap de voorkeur geeft aan stilzwijgen 
boven protesten. Bovendien wordt de situatie alsmaar erger na de bittere con-
frontatie en de destructieve polarisatie die de stabiliteit, het vertrouwen en de 
ontwikkeling in Irak en Syrië ondermijnen en trouwens ook tussen de machten 
en krachten die het spelletje spelen, ongeacht de schade die ontstaat en de 
onschuldige slachtoffers die erbij gemaakt worden. Met zo veel groeiende 
ongerustheid, wie maakt zich dan nog zorgen over wat er in het begin al niet 
goed was. Met zo’n grote toename van grove schendingen van de mensen-
rechten, wie zal nog gerechtigheid doen gelden en de inwoners van Liberty 
een veilige schuilplaats bieden. Toch is dat onze plicht en dat is mijn oproep 
vandaag. Meer dan ooit is het nu noodzakelijk om niet de andere kant op te 
kijken of verward te worden door alles wat schadelijk is voor de toekomst van 
de talloze mannen en vrouwen, seculier of religieus, van iedere sekte en etni-
sche afkomst, in dat prachtige deel van de wereld dat ons het erfgoed van een 
duizendjarige cultuur en beschaving heeft verschaft. Meer dan ooit, laat allen, 
die in de kracht van het menselijk vermogen geloven en uit humanitaire over-
tuiging handelen, de handen ineen slaan om te helpen het geweld te stoppen 
en het tij in de regio te keren, laten we gehoor geven aan de mensenrechten 
en de humanitaire vereisten, en onze inspanningen verdubbelen om oplossin-
gen te vinden om de mensen van Liberty te bevrijden en in veiligheid te bren-
gen, mensen die niet aan hun lot mogen worden overgelaten.

Yuliya Vassilyeva
Na een korte samenvatting van de toespraak 
werd het programma vervolgd met de volgende 
spreker, Yuliya Vassilyeva.
Yuliya Vassilyeva is coördinator voor Centraal 
Azië bij Hands Off Cain

Yuliya Vassilyeva
Goedemiddag beste vrienden, ik ben Yuliya Vas-
silyeva. Ik ben heel blij hier bij jullie te zijn en over 
mensenrechten en over de doodstraf in Iran en Irak 
te spreken. Ik ben lid van de bestuursraad van een 
internationale NGO, deze heet “Hands off Cain”. 
Dit is een liga die streeft naar wereldwijde afschaf-
fing van de doodstraf. Deze NGO is precies 20 

jaar geleden opgericht en wij zetelen in Rome. We lobbyen wereldwijd 
en voeren campagne in verschillende staten, waaronder instellingen 

binnen de VN, ook instellingen binnen de Europese Unie, en we 
promoten in het bijzonder de historische resolutie voor een 
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Veel mensen die daar ter dood veroordeeld 
zijn, worden gegeseld of gestenigd. Een steen 
kan niet te groot zijn of hij veroorzaakt direct de 
dood, maar mag ook niet te klein zijn om fataal 
te zijn. Wanneer de veroordeelde op een of 
andere manier erin slaagt de steniging te overle-
ven, zal hij of zij in de gevangenis worden gezet 
voor 15 jaar, maar wordt dan niet geëxecuteerd. 
Steniging komt ook nu nog voor. Er zijn 16 lan-
den waar steniging en andere praktijken in feite 
door de wet toegestaan zijn. Steniging is een 
wettelijke straf voor overspel in Iran, Mauritanië 
en Nigeria. 

Het aantal executies in Iran in 2013 was het hoogst gerapporteerde in meer 
dan 15 jaar. Veel mensen hadden speciale hoop dat het regime van Rohani 
misschien de mensenrechten zou bevorderen. Maar veel rapportages van acti-
visten en verdedigers van mensenrechten meldden dat het slechter geworden 
is in Iran. Wij kregen inderdaad gegevens dat er een toename was. Volgens 
de burelen van de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten zijn er 625 
mensen geëxecuteerd, waarvan minstens 28 vrouwen, en veel politieke ge-
vangenen

In sommige van de 47 landen met een Moslimmeerderheid wordt bekering van 
de Islam naar een andere godsdienst als afvalligheid beschouwd en is juri-
disch technisch een halsmisdaad. Wanneer iemand van godsdienst verandert, 
kan hij de doodstraf krijgen.

De executie van mensen voor misdrijven die ze begaan hebben voor ze 18 
jaar waren, dus minderjarige overtreders: in Iran passen ze in de praktijk 
executie van kinderen toe. Ook dat druist tegen alle belangrijke mensenrech-
tenconventies in. Minstens 13 mensen onder de leeftijd van 18 jaar werden 
geëxecuteerd in drie landen. Minimaal 9 in Iran. In 2014 werden in Iran tot 10 
juni nog eens 11 mogelijk minderjarige overtreders geëxecuteerd. Dus min of 
meer in dit deel van 2014 hebben ze minstens 11 kinderen geëxecuteerd. En 
kunt u zich voorstellen dat het waarschijnlijk in het openbaar was. Ze hingen 
mensen gewoon op een plein. Vreselijk.

De internationale overeenkomst betreffende burgerlijke en politieke rechten 
geeft ruimte voor een uitzondering op het recht op leven aan landen die de 
doodstraf nog niet hebben afgeschaft, maar dat gaat enkel om heel zware 

misdrijven. En hier wil ik het hebben over de oorlog tegen drugs, omdat in 
deze landen als Iran en Irak de overheden executie gebruiken tegen al die 
mensen die drugs gebruiken; en waarschijnlijk zeggen ze dat zij drugs gebrui-
ken, ze komen met een getuigenverklaring en spannen een proces aan, een 
rechtszitting in het gerechtshof, dit soort dingen. 

Er is ook een argument dat gaat over terrorisme bestrijding

Onder deze ter dood veroordeelden voor terrorisme waren er in Iran ook dissi-
denten. In het bijzonder leden van etnische en religieuze minderheden in Iran, 
ook Azeri’s, Koerden, Balochi’s en Arabieren, werden ervan beschuldigd een 
“Moharebeh” te zijn, dwz. een vijand van Allah. Dezen werden onderworpen 
aan snelle processen en vaak ter dood veroordeeld. 

In Iran, dat heel vaak de doodstraf uitvoert zonder geclassificeerde reden, als 
staatsgeheim, daar is de hoofdbron van informatie over executie rapportage 
die wordt geselecteerd door de overheid, en naar buiten gebracht door de 
staatsmedia. Die rapporten bevatten geen echt nieuws over executies, dat is 
te zien aan informatie die ontwikkeld wordt door burgers of politieke groepen. 
Geheime executies worden ook in Irak ten uitvoer gebracht, in de gevangenis 
van al-Maliki’s regering. 

In december 2014 gaat de Algemene Vergadering van de VN stemmen over 
een nieuwe resolutie: de Vijfde Oproep aan Staten om een Moratorium inzake 
Executie op te stellen. Veel landen waren tegen deze resolutie, maar het is 
echt belangrijk deze te promoten en te lobbyen in de VN, om uit te leggen dat 
doodstraf nooit een neergang in misdaad zal brengen. 

Ik wilde u ook mijn getuigenis geven van het bezoek dat ik gebracht heb 
aan Camp Ashraf in november 2008, samen met Antonio Stango. Het was 
een echt geweldige ervaring. We arriveerden laat in de middag in Erbil, op 
de luchthaven van Irak. U weet natuurlijk al dat het iets bijzonders is, want 
wanneer je in dit gebied aankomt, kan er van alles gebeuren, maar wij waren 
omgeven door allemaal vrienden. We bezochten deze prachtige oase van 
vriendschap en broederschap en ik was onder de indruk van hoeveel meisjes 
daar waren. Er liepen daar meiden van 21-22 jaar, vervuld van ideeën over 
democratie en vrijheid voor Iran. Ik vroeg hen: “ En je bent hier in Irak?”. 
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Kunst en muziek

Na de toespraak van Yuliya Vassilyeva werd het programma voortgezet met 
verschillende persoonlijke bijdragen.

Allereerst overhandigde Walter van Schagen een kunstwerk, geïnspireerd door 
de vrijheidslievende bewoners van Camp Liberty, aan de stichting. Hij gaf 
uitleg aan het kunstwerk.

Vervolgens gaf de heer Marcus, vol overgave, een improvisatie met de dwars-
fluit ten gehore.

Daarna speelde de heer Lammers een eigen compositie op de piano.
Het programma werd afgesloten met het plaatsen van bloemen bij het bloem-
stuk door moeders van De Libertybewoners. Op symbolische wijze gaven zij 
uiting aan het gevoel slachtoffers te zijn van zoveel onrecht.

Sommigen van hen kwamen uit zichzelf naar Irak om in Camp Ashraf te gaan 
wonen, louter om democratie en vrijheid in Iran te promoten, puur om te strij-
den, uit te leggen; ze waren (hoe moet je dat uitdrukken) ze waren zo zuiver 
van binnen, dat is haast niet te vinden in onze normale wereld, bij mensen die 
normaal thuis om je heen zijn, ze waren absoluut enthousiast. Ze lieten mij 
zien waar ze woonden, ze waren dusdanig georganiseerd dat er mannenba-
rakken waren, huizen voor mannen, en huizen voor vrouwen en voor meisjes. 

En zo was ik, alleen ik, in de gelegenheid hen zo te bezoeken. We bezochten 
ook het Martelaren Museum. Een man vertelde hoe hij was gemarteld in Iran 
en hoe hij was ontsnapt, en hij liet ons foto’s zien in dat Martelaren Museum, 
het was echt indrukwekkend. We spraken met veel getuigen en zij waren echt 
nog kinderen die hadden kunnen ontsnappen uit Iran, via de bergen, en zij 
waren gevonden toen ze Irakese bodem betraden, en zo kwamen ze dan in 
Ashraf, zij waren puur op zoek naar veiligheid. Je kon zien dat het heel geta-
lenteerde meiden waren die daar woonden. Tijdens het bezoek daar was het 
net de dag voor “Cuneo en Ashraf”. Cuneo is een Italiaans stadje, een kleine 
stad in de omgeving van de Alpen, het was een ceremonie voor dit stadje 
omdat Cuneo als gemeente een broederstad is voor Ashraf, het heeft een 
stedenband met elkaar. Nou, en het was een prachtige ceremonie! Het was 
november maar helemaal niet koud, dus we konden ook de zon zien. Er was 
ook een ontmoeting met lokale Irakezen gearrangeerd, mensen van buiten 
Ashraf, die uitlegden hoe deze oase Ashraf ontstaan was. In Ashraf was water 
en dankzij Ashraf lukte het ook om water te brengen in kleine dorpen in Irak. 

Dus dankzij Ashraf lukte het hen om land te cultiveren buiten Ashraf. Al deze 
samenwerking was heel goed, en sommige Irakezen werkten ook in Ashraf. 

Men was in Ashraf zo goed georganiseerd, die tijd, dat het stadje helemaal 
zelfvoorzienend was; het is later allemaal vernield...

We bezochten ook de bibliotheek en ik slaagde erin een foto te maken van 
een boek van Anna Karenina. Omdat ik een Russin ben, was ik onder de in-
druk dat ze in Ashraf een boek van Karenina hadden staan, dat was heel leuk! 

Nu, dat was het, dank u.
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Vragen en antwoorden in het kort

Vraag: Wat kunnen we doen om de bevolking van een land tegen schen-
dingen van mensenrechten te beschermen?

Stango: Er zijn theoretisch veel organisaties die de mensenrechten bescher-
men: Internationale organisaties zoals de VN, de EU, en er is ook een Europe-
se Rechtbank voor mensenrechten, die over individule kwesties rechtzaken 
houden. Er bestaat ook een samenwerkingsverbond tussen de staten ivm de 
algemene veiligheid, die de mensenrechten bespreken

Maar al deze instrumenten zijn niet genoeg. Wij moeten druk uitoefenen tot 
een regering zich aan de mensenrechten zal houden. Dit kunnen wij doen door 
te werken met niet-gouvernementele organisaties, ook wel NGO genoemd, die 
in de VN het woord kunnen nemen, die dokumenten openbaar kunnen maken, 
de leden van de VN kunnen spreken, conferenties kunnen houden.

Verder kunnen wij de media informeren en gebruiken om onze stem te laten 
horen.

Vraag: Wat doen de regeringen in waar de mensenrechten besproken 
worden landen om dit regime te stoppen?

Stango: Nucleaire wapens zijn gevaarlijk in een land als Iran, en we voelen 
ons daardoor bedreigd. Europese landen kunnen eraan werken dat Iran niet 
aan nucleaire wapens komt. 

Door het regime te boycotten oefenen verschillende landen druk op het regi-
me uit.

Wat heeft u als organisatie die u representeert bereikt of wilt u bereiken 
om de doodstraf af te schaffen?

Yuliya Vassilyeva: Wij proberen in verschillende landen waar de doodstraf 
wordt uitgevoerd eerst deze straf te blokkeren, en dan stukje bij beetje de 
wetten te veranderen, om uiteindelijk de doodstraf af te schaffen. Wij werken 
met regeringen, en hebben in sommige Afrikaanse landen al enkele vooruitgang 
bereikt. Het vergt veel werk en tijd, maar we zullen uiteindelijk het doel bereiken.

Vraag: Kunt u de toename van executies de laatste tijd verklaren?

Yuliya Vassilyeva: Het aantal executies moet men direct in verband brengen 
met de politieke situatie of de oorlogssituatie in een land. Als de bevolking in 
een land ontevreden is, en protesteert, en een regime bang is zijn macht te 
verliezen, gebruiken ze middelen als executies om de mensen te onderdruk-
ken en terreur te verspreiden. Voorbeelden daarvan zijn Iran en Irak.

Hoe moeilijk is het de mening van mensen in Iran, die achter de dood-
straf staan, te veranderen?

Yuliya Vassilyeva/Stango: De jonge generatie staat niet achter de Sharia wet 
en is voor hervorming. Maar de wetgeving ligt in de handen van de Ayatollah 
die de macht heeft in Iran. Iran is erg gesloten, en dat proberen wij via de VN 
te doorbreken, en druk uit te oefenen om de doodstraf af te schaffen. Wij ho-
pen dat dat eens zal lukken.

Bent u bang dat ISIS de revoluties van een land misbruiken?

Stango: Er bestaat altijd 
een risico van misbruik. Het 
hoofdprobleem is het heer-
sende regime in Iran. Omdat 
dit regime niet alleen zijn 
eigen bevolking onderdrukt, 
maar ook in buurlanden 
terrorisme verspreidt. Iran 
levert wapens aan Hezbol-
lah en Hamas, aan Assad 
in Syrie, en zelfs aan Ar-
gentinie om bomaanslagen 
te plegen. Wij moeten dit 
regime stoppen, omdat het 
niet een oplossing is, maar 
juist het hoofdprobleem in 
het Midden-Oosten! En dat 
kan alleen door een sterke 
oppositie te ondersteunen. 
Het is moeilijk, maar de 
enige weg.?? ?? ?
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Informatiedesk ter gelegenheid van de 26ste herdenkingsdag van de executie van 30.000 politieke gevangenen 
door de crimineel Khomeini in de zomer van 1988 in Iran
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Voor de slachtoffers van vlucht MH17. 
Wij wensen een andere wereld, vrij van oorlog en haat, vol liefde 

en vriendschap, menselijkheid en edelmoedigheid.


