
 
 
 

MOTIE 
Agendapunt Nr. 14.a 

Keuze Motie n.a.v. de ingekomen brief met oproep om Afghaanse gezinnen in het AZC te 
beschermen tegen uitzetting 
 

Inleiding De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel in vergadering bijeen d.d. 28 maart 
2019 
 

Onderwerp Beschermen Afghaanse gezinnen 

Inhoud 
 
 
 
 

De Raad, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
constaterende dat:  

-  Een aantal betrokken burgers middels een brief aan de gemeenteraad hun 
zorg heeft geuit m.b.t. gedwongen uitzettingen van gezinnen uit het AZC in 
Burgum naar Afghanistan 

- Het nieuwe ambtsbericht  over Afghanistan dd 1 maart 2019 aangeeft dat 
het land opnieuw onveiliger geworden is 

- Er volgens de VN  niet eerder zoveel burgerdoden vielen door 
oorlogsgeweld in Afghanistan als in 2018 door aanslagen en luchtaanvallen 

- Volgens Amnesty  het uitzetten van Afghaanse vluchtelingen naar 
Afghanistan niet te verdedigen is 

- De Afghaanse minister van Migratie, Alami Balkhi, Nederland kort geleden 
heeft gevraagd te stoppen met het uitzetten van uitgeprocedeerde 
asielzoekers naar Afghanistan omdat het land niet veilig genoeg is voor 
terugkeer 

 
overwegende dat: 

- Er in onze gezinslocatie veel Afghanen wonen en op dit moment  
verschillende gezinnen op korte termijn uitgezet dreigen te worden 

- De gemeente vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk is voor een veilige 
ontwikkeling van de kinderen op onze GLO 

- Volgens het kinderrechtenverdrag  de overheid  moet regelen dat kinderen 
veilig en gezond kunnen opgroeien  

- Volgens hetzelfde verdrag geen enkel kind slachtoffer mag worden van 
oorlog of geweld 

- Afghaanse kinderen bij uitzetting aantoonbaar gevaar lopen slachtoffer te 
worden van oorlogsgeweld en daardoor niet veilig kunnen opgroeien 
 

verzoekt de voorzitter van de raad: 
- aan staatssecretaris van Justitie & Veiligheid Harbers het standpunt van de 

gemeenteraad van Tytsjerksteradiel  - mede vanuit de 
verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg- door te geven dat  alle 
uitzettingen naar Afghanistan per direct moeten stoppen tot de 
veiligheidssituatie in het land aantoonbaar is verbeterd. 

 

 



en gaat over tot de orde van de dag.  
 

 Handtekening                                                                                Naam (fractie) 
 
                                                                                             Brigitta Scheepsma(GroenLinks) 

Jantsje van der Veen (Christen Unie) 
Saskia van der Werf (Partij van de Arbeid) 

 
                                                                            
 
 

 


