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De Nederlandse overheid vindt dat Afghanen kunnen 
worden teruggestuurd omdat het land veilig genoeg is. 

Het tegendeel is waar. Bloedige bomaanslagen  
en ernstige mensen- en kinderrechtenschendingen zijn 

aan de orde van de dag. Afghanistan is een land  
in oorlog, dus #stuurzenietterug.

 
 In mei dit jaar komt de regering met een nieuw rapport 

over de situatie in Afghanistan. Wij zeggen tegen het 
kabinet: kijk naar de risico’s, luister naar de Afghanen, 
luister naar de maatschappelijke- en hulporganisaties. 
En neem een verstandig besluit. Afghanistan is onveilig!

Doe mee aan het protest!
#stuurzenietterug

Teken de petitie, 
doe mee aan de protesten 
op 25 t/m 27 mei en 
check waar jij lokaal 
actief kan zijn op
www.stuurzenietterug.nl
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Afghanistan is NIET veilig!
De afgelopen 15 jaar zijn meer dan 111.000 mensen gedood en ruim 116.000 mensen gewond geraakt 
in de oorlog in Afghanistan. Volgens de Global Peace Index 2017 is Afghanistan na Syrië het meest 

onveilige land ter wereld. De Veiligheidsraad van de VN heeft vastgesteld dat Afghanistan opnieuw 
in oorlog is. Honderdduizenden Afghanen zijn ontheemd en gevlucht, ontvoeringen zijn aan de orde 

van de dag, en regelmatig worden atheïsten en niet-moslims gevangen gezet en gemarteld. 

Belangrijkste aanslagen vanaf 1 mei 2017 tot 9 mei 2018 
met meer dan tien burgerslachtoffers. Soldaten, politieagenten en 
overheidsambtenaren zijn niet meegeteld. 

  2018 
 9 MEI  Zelfmoordterroristen van zowel IS als de Taliban doden minstens 15 mensen  
  in 3 aparte aanslagen in Kabul. Diezelfde dag overlijden 6 politiemannen  
  tijdens een luchtaanval, waarschijnlijk door het Amerikaanse leger. 
 30 APRIL  36 doden bij een dubbele aanslag in Kabul en de provincie Khost, waaronder  
  negen journalisten. IS eist de verantwoordelijkheid op.
 22 APRIL  Bij een zelfmoordaanslag van IS op een verkiezingskantoor in Kabul vallen  
  60 dodelijke slachtoffers en raken 129 mensen gewond.
 2 APRIL  Volgens een rapport van de VN zijn 30 kinderen gedood en 51 gewond geraakt  
  tijdens een luchtaanval van het Afghaanse leger in Kunduz.
 21 MAART  Meer dan 30 mensen, meest tieners, worden gedood als een zelfmoordterrorist  
  van IS zichzelf opblaast tijdens een Afghaans nieuwjaarsfeest. 
 9 MAART  Een zelfmoordterrorist van IS blaast zichzelf op in een sjiitische wijk.  
  Hierbij vallen ten minste negen doden en raken 10 mensen gewond. 
 27 JANUARI  Een ambulance met explosieven ontploft in een drukke straat in Kabul,  
  met meer dan 103 dodelijke slachtoffers en ruim 235 gewonden.  
  De Taliban eisen de verantwoordelijkheid op. 
 24 JANUAR IS-militanten vallen het kantoor van hulporganisatie Save the Children in  
  Jalalabad aan. Er vallen vijf doden, tientallen mensen raken gewond. 
 21 JANUARI  22 buitenlanders en Afghanen komen om het leven bij een aanslag van de  
  Taliban op het Intercontinental Hotel in Kabul. 

  2017 
 31 DECEMBER Bij een bomaanslag bij een uitvaart in Jalalabad (provincie Nangarhar) vallen  
  ten minste 18 doden en raken 15 mensen gewond. 
 28 DECEMBER  Een aanslag van IS op een sjiitisch cultureel centrum en persagentschap in  
  Kabul eist ten minste 41 dodelijke slachtoffers en meer dan 80 gewonden.
 21 OKTOBER  Er vallen meer dan 60 doden en tientallen gewonden bij twee afzonderlijke  
  aanslagen op moskeeën in Kabul en Ghor. 
 25 AUGUSTUS  Er vallen minstens 28 doden en 50 gewonden bij een zelfmoordaanslag  
  van IS gevolgd door schoten als sjiitische moslims samenkomen voor het  
  vrijdaggebed bij een moskee in Kabul.
 5 AUGUSTUS  De Taliban en IS doden bij een gezamenlijke aanslag meer dan 50 mannen,  
  vrouwen en kinderen in een dorp in het afgelegen district Sayad van de  
  noordelijke provincie Sar-e Pul. 
 2 AUGUSTUS  Zelfmoordterroristen doden ten minste 29 sjiieten in de westerse  
  provincie Herat. 
 24 JULI  Ten minste 35 mensen worden gedood en meer dan 40 personen raken gewond  
  bij een aanslag met een autobom op een bus met overheidspersoneel in Kabul. 
 22 JUNI  Er vallen minstens 29 doden en 60 gewonden als een autobom afgaat buiten  
  een bank in Lashkar Gah, de hoofdstad van Helmand. 
 31 MEI  Er vallen minstens 90 doden en zeker 300 burgers raken gewond bij een  
  bomontploffing in het hart van de diplomatieke wijk van Kabul.
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Toch stuurt de  
Nederlandse regering 
Afghaanse vluchtelingen 
terug naar Afghanistan.

Teken de petitie en doe mee aan de protesten  
op 25 t/m 27 mei.

WWW.STUURZENIETTERUG.NL 
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