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Geachte Kamerleden,
Zo’n veertien jaar lang hebben Nederlandse politiemensen zich in Afghanistan ingezet
voor democratie, rechtsstaat en veiligheid voor iedereen. Samen met Europese en
lokale partners motiveerden zij ruim 4.000 Afghaanse vrouwen in het hele land om zich
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als politievrouw hiervoor in te zetten. Daarbij zijn ook teams opgezet binnen de
Afghaanse politie die speciaal waren gericht op mensenrechten en gendergerelateerde
delicten. Politiemensen uit Europa trainden en begeleidden deze teams, die vooral uit
politievrouwen bestonden.
De teams bestreden –vaak onder moeilijke omstandigheden- zaken als huiselijk geweld,
huwelijksdwang en kinderenmishandeling. De teams zetten bijvoorbeeld rechtszaken
tegen verkrachtingen in gang. Ook intern, binnen de Afghan National Police (ANP),
zetten de teams mensenrechten en gender op de kaart en aarzelden ze niet
mensenrechtenschendingen gepleegd door politieambtenaren voor de rechter te
brengen. Ondanks talloze bedreigingen. Voor Afghanistan was deze aanpak door deze
ruim 700 politievrouwen vooruitstrevend en tegelijkertijd omstreden.
Nu de Taliban de macht heeft overgenomen in Afghanistan zijn juist deze
politievrouwen ernstig in gevaar. Hun situatie gaat de Nederlandse politiemensen die
hebben deelgenomen aan de missie zeer aan het hart. De Taliban heeft directe toegang
gekregen tot alle persoonsgegevens van de Afghaanse politie, inclusief biometrische
gegevens en huisadressen van onze vrouwelijke politiecollega’s. De signalen over de
positie van politievrouwen in Afghanistan die wij ontvangen zijn op dit moment extreem
zorgelijk. Zij verbranden hun politie identificaties en uniformen en veranderen
voortdurend van locatie en telefoonnummer om niet te worden gevonden door de
Taliban.
Nederland heeft, in Europees verband, bilateraal of via diverse organisaties, de rol van
vrouwen binnen de ANP de afgelopen jaren met veel inzet gesteund. Zij hebben met
onze hulp hun nek uitgestoken voor een nieuw Afghanistan. Wij kunnen deze vrouwen
nu niet in de steek laten nu ze in eigen land in een onmogelijke positie zijn gekomen en
vragen hen aan te merken als systematisch vervolgde groep zoals ook anderen in de
Motie Belhaj.
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afgelopen jaren intensief samengewerkt met een grote groep vrouwen binnen de ANP.

7 september 2021

Deze Afghaanse politievrouwen hebben jarenlang met gevaar voor eigen leven een
enorme bijdrage geleverd aan hervormingen binnen de Afghaanse samenleving en
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binnen de ANP. Europese landen, waaronder Nederland, hebben deze vrouwen in
positie gebracht en ondersteund.

Nu de versnelde terugtrekking van militairen uit Afghanistan een feit is, heeft dit directe
en ernstige gevolgen voor onze Afghaanse oud-collega’s in de missie en voor onze
directe partners binnen de ANP. Het gaat dan vooral om de collega’s die zich hebben
ingezet voor in Afghanistan omstreden thema’s als mensenrechten en gender. Wij
kunnen hun vertrouwen in ons nu niet beschamen. Het is onze morele plicht om hen zo
snel mogelijk in Nederland of andere EU lidstaten in veiligheid te brengen.
Mede namens,
Voormalige EUPOL Afghanistan medewerkers van de politie.
Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef
Hanneke Ekelmans, lid korpsleiding
Petra Bosman, directeur PDC
Jannine van den Berg, eenheidsleiding Landelijke Eenheid
Ingrid Schafer- Poels, eenheidsleiding Limburg
Linda Schouten, voormalig EUPOL Afghanistan medewerker
Joke Florax, missiemanager Afghanistan, Irak en Palestijnse Gebieden en voormalig
EUPOL Afghanistan medewerker
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