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Amsterdam, 14 april 2017

betreft: Urgent verzoek maatregelen i.v.m. situatie LHBTI’s in Tsjetsjenië
Excellentie,
Ik schrijf u met een urgent verzoek om aanvullende maatregelen vanuit de ministeries van Veiligheid & Justitie en
Buitenlandse Zaken, i.v.m. de ernstige berichten over vervolging van LHBTI’s in de autonome Russische
republiek Tsjetsjenië.
In de Russische autonome republiek Tsjetsjenië worden momenteel op grote schaal mensen vervolgd vanwege
hun (veronderstelde) seksuele gerichtheid. Dat wordt gemeld door de onafhankelijke krant Novaja Gazeta en
bevestigd door o.a. Human Rights Watch. Ook onze Russische collega’s bevestigen de berichten. EUbuitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini en de regering van de Verenigde Staten hebben hun grote
zorg uitgesproken over de situatie.
In Tsjetsjenië zijn vanaf begin dit jaar minstens honderd mensen zonder reden opgepakt en drie mensen zouden
om het leven zijn gebracht. De vervolging van LHBTI’s lijkt eind februari verder te zijn geïntensiveerd. Mensen
worden vastgezet in wat Human Rights Watch (HRW) ‘informele gevangenissen’ noemt: vaak voormalige
kazernes, die gebruikt worden om mensen zonder proces op te sluiten. Hier worden veel opgepakte
mannen gemarteld met elektroshock, in elkaar geslagen en gedwongen namen en gegevens van andere homoen biseksuele mannen te overhandigen. Een enkeling komt, in de woorden van HRW, ‘amper levend’ terug bij
hun familie.
Hier vindt u enkele bronnen die deze feiten ondersteunen:
- https://www.hrw.org/news/2017/04/04/anti-lgbt-violence-chechnya
- http://www.bbc.com/news/world-europe-39566136
- https://www.coc.nl/internationaal/grote-vervolging-tsjetsjenie
Het is positief dat de EU-buitenlandvertegenwoordiger de situatie inmiddels heeft veroordeeld. Gezien de ernst
van de situatie pleiten wij echter voor aanvullende maatregelen.
Wij verzoeken de minister van Buitenlandse Zaken om de situatie voor LHBTI’s in Tsjetsjenië bij zijn Russische
ambtsgenoot aan de orde te stellen, scherp te veroordelen en ten stelligste op maatregelen aan te dringen. We
vragen het ministerie van Buitenlandse Zaken om datzelfde te doen in andere bilaterale contacten met de
Russische autoriteiten. Verder stellen we voor dat Nederland het initiatief neemt om de druk van de EU op de
Russische autoriteiten op te voeren, en om de kwestie ook binnen de Verenigde Naties op de agenda te
plaatsen.
We verzoeken het ministerie van V&J én het ministerie van Buitenlandse Zaken om het asielbeleid voor LHBTI’s
uit Tsjetsjenië aan te passen.
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Het meest recente ambtsbericht dat afzonderlijk aandacht besteedt aan de situatie van LHBTI's in Tsjetsjenië
(Noordelijke Kaukasus 2012) stelt dat 'homoseksualiteit niet openlijk bespreekbaar is' in Tsjetsjenië en dat er
verder weinig informatie beschikbaar is. Voor LHBTI-asielzoekers uit Rusland in het algemeen geldt sinds 2015
dat zij worden beschouwd als ‘risicogroep’.
Wij menen dat deze informatie en het bijhorende beleid geen recht doet aan de ernst van de situatie voor
LHBTI’s in Tsjetsjenië. Nu LHBTI’s in Tsjetsjenië systematisch lijken te worden vervolgd, gemarteld,
gevangengezet en zelfs vermoord kan o.i. beslist niet meer worden volstaan met de constatering dat
‘homoseksualiteit niet openlijk bespreekbaar’ is Tsjetsjenië.
Wij stellen daarom de volgende maatregelen voor:
- Wijzig het asielbeleid t.a.v. LHBTI’s uit Tsjetsjenië: geef LHBTI’s uit Tsjetsjenië vanaf nu prima facie asiel
in Nederland (ten minste tot het moment dat de situatie voor LHBTI’s in het land is verbeterd)
- Voer een actief uitnodigingsbeleid ten aanzien van LHBTI’s uit Tsjetsjenië, om deze groep die acuut in
gevaar is in veiligheid te brengen, en biedt deze groep de mogelijkheid om op de ambassades en posten
in de Russische federatie asiel te vragen
- Stel een ambtsbericht op over de situatie voor LHBTI’s in Tsjetsjenië en/of integreer hun situatie in het
komende ambtsbericht over de Russische Federatie.
Wij horen graag uw reactie op deze voorstellen.
Hoogachtend,
Koen van Dijk
directeur COC Nederland
i.a.a.:
- Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie
- Tweede kamer de Staten-Generaal
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