
 

24. Motie: Voorkom het terugsturen van vluchtelingen naar Turkije 

Den Haag 

  

contactpersoon 
Terphuis, Sander, S. 

Ingediend op:  

12-11-2015 

Motie: 

Partij van de Arbeid, afdeling Den Haag 

Contactpersoon: Sander Terphuis 

 

De Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid op 14 november 2015 te Amersfoort bijeen 

Constaterende dat: 

 Mannen, vrouwen en kinderen moeten vluchten vanwege burgeroorlog en geweld uit landen als Irak, 

Eritrea en Syrië op zoek naar een veilige haven en perspectief; 

 De Europese Commissie in haar rapport van 10 november de noodklok luidt over Turkije en stelt dat 

Turkije de spiraal van geweld en schendingen van mensenrechten moet stoppen; 

 Wij als sociaaldemocraten juist nu onmiskenbaar moeten kiezen voor mensenrechten en voor 

oorlogsvluchtelingen, omdat zij onze steun hard nodig hebben. 

Overwegende dat: 

 Na de recente verkiezingen in Turkije is wederom duidelijk geworden dat het regime van Erdogan op 

grote schaal mensenrechten schendt en jacht maakt op Koerdische oppositieleden en op 

kritischejournalisten; 

 De vluchtelingenkampen in Turkije overvol zijn, en dat er nauwelijks voorzieningen zijn, zoals medische 

hulp voor vrouwen en onderwijs voor kinderen;
1
 

 De EU vergaande concessies doet aan het regime van Erdogan, zoals het visumvrij reizen van Turken 

naar de EU met als doel nog meer vluchtelingen door Turkije te laten opvangen, en dat terwijl Turkije 

niet in staat is bescherming en perspectief te bieden aan vluchtelingen. 

 

Roept de Tweede Kamerfractie op om; 

Middels een motie in de Tweede Kamer uit te spreken dat de afspraken met Turkije over de aanpak van de 

vluchtelingencrisis zich uitsluitend moeten richten op het bieden van bescherming en perspectief aan 

vluchtelingen in Turkije, en dus niet op het terugsturen van vluchtelingen die via Turkije doorreizen naar de EU. 

 

1Uit het recente rapport van Human Rights Watch van 8 november blijkt dat op dit moment 400.000 Syrische 

kinderen in vluchtelingenkampen van Turkije verblijven die geen onderwijs krijgen. 
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25. Motie: Mensenrechten in Iran 

Den Haag 

 

contactpersoon:  
Terphuis, Sander, S. 

Ingediend op:  

12-11-2015 

Motie: 

Partij van de Arbeid, afdeling Den Haag 

Contactpersoon: Sander Terphuis 

 

De Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid op 14 november 2015 te Amersfoort bijeen 

Constaterende dat: 

 Het aantal executies in Iran 2015 fors is toegenomen (van 1 januari tot 15 juli 2015 werden 694 

doodstraffen uitgevoerd, aldus Amnesty International); 

 Nog steeds een groot aantal politieke gevangenen in Iran zonder een proces, laat staan een eerlijk 

proces, worden vastgehouden en gemarteld in de Iraanse gevangenissen. 

Overwegende dat: 

 De onlangs gesloten atoomdeal met Iran positieve gevolgen zal hebben voor het Iraanse volk door het 

geleidelijk opheffen van de sancties tegen dat land, en voor het versterken van de onderlinge relaties 

tussen Iran en het westen; 

 Het bevorderen van economische betrekkingen en handel met Iran na de atoomdeal, hoe gunstig ook 

voor de Nederlandse economie, niet mogen prevaleren boven het belang van de bescherming van 

mensenrechten. 

 

Roept de Tweede Kamerfractie op om; 

Te garanderen dat de bescherming van mensenrechten in Iran – in het bijzonder de vrijlating van politieke 

gevangenen – steeds voorop moet staan in de economische betrekkingen tussen Nederland en Iran. 
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