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Amsterdam, 26 mei 2017

Excellentie,
Dank voor uw antwoord op onze brief van 14 april over de situatie van LHBTI’s in Tsjetsjenië, dat wij ontvingen
van de minister van Buitenlandse Zaken per brief gedateerd op 2 mei jl. Hieronder reageren we op die brief en
doen we enkele aanvullende verzoeken.
In onze brief van 14 april berichtten we over de systematische vervolging van LHBTI’s in Tsjetsjenië en over het
feit dat LHBTI’s in deze Russische republiek wegens hun seksuele identiteit worden geïnterneerd, gemarteld en
vermoord. Dit wordt bevestigd door mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty
International.
Het is positief dat de Nederlandse regering de ernst van de situatie voor LHBTI’s in Tsjetsjenië onderkent, dat
het kabinet zowel in bilaterale contacten met de Russische regering als in multilateraal verband aandacht vraagt
voor de kwestie en oproept tot actie.
Ook is het positief dat in het nieuwe ambtsbericht over de Russische Federatie bijzondere aandacht zal worden
besteed aan de situatie van LHBTI’s in Tsjetsjenië. Er gaapt nu een diepe kloof tussen de informatie in het
ambtsbericht en de werkelijke situatie. Volgens het huidige ambtsbericht (Noordelijke Kaukasus 2012) is
'homoseksualiteit niet openlijk bespreekbaar' in Tsjetsjenië, in werkelijkheid worden LHBTI’s in het land
geïnterneerd, gemarteld en vermoord.
Naar aanleiding van de brief van 2 mei, hebben wij de volgende aanvullende verzoeken:




Prima facie asiel. Wij rekenen er op dat u LHBTI’s uit Tsjetsjenië naar aanleiding van het nieuwe
ambtsbericht prima facie asiel zult geven. Gezien het feit dat LHBTI’s in Tsjetsjenië systematisch
worden vervolgd, is dat een veel passender beleid dan het huidige risicogroep-beleid dat geldt voor
LHBTI’s uit de gehele Russische Federatie.
Zet geen enkele LHBTI uit naar Tsjetsjenië. Wij roepen u op om geen enkele LHBTI-asielzoeker
(of persoon die in Tsjetsjenië voor LHBTI wordt aangezien) terug te sturen naar Tsjetsjenië totdat het
nieuwe ambtsbericht gereed is en het beleid is aangepast. Als LHBTI-asielzoekers nu wél naar
Tsjetsjenië zouden worden teruggestuurd, kan hen dat in levensgevaar brengen.
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Help bij evacuatie uit Rusland. Tenslotte vragen we u nogmaals om te helpen bij een zeer spoedige
evacuatie uit Rusland van gevluchte Tsjetsjeense LHBTI’s. Wij roepen Nederland op om
verantwoordelijkheid te nemen, net zoals enkele andere landen inmiddels gedaan hebben. Wat ons
betreft staat hierbij niet het middel maar het doel voorop: dat deze mensen zo snel mogelijk buiten
Rusland in veiligheid worden gebracht. Zij zijn ook elders in Rusland niet veilig omdat ze gezocht
worden door de Tsjetsjeense autoriteiten en door familieleden die uit zijn op eerwraak.

Wij horen graag uw reactie op deze aanvullende verzoeken.
Hoogachtend,

Koen van Dijk
directeur COC Nederland

i.a.a.:
- de minister van Buitenlandse Zaken
- de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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