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 en na Syrië het meest onveilige land ter wereld,
volgens onder meer de VN.
Wij vinden dat Afghanistan veel te gevaarlijk is om vluchtelingen
naar terug te sturen.

Europese protestweek 4-10 oktober
tegen de uitzetting van Afghanen.
In diverse Europese landen
wordt er dan actie gevoerd.
In Nederland is er
een landelijke
protestdag
Op 6 oktober.
kom ook!

stuur
Afghanen
niet
terug

landelijke protestdag
6 oktober 15.00 uur
Domplein, Utrecht.
Doe mee en kom ook!
Voor meer info, kijk op:
Don’t send Afghans back - NL
dontsendafghansback.eu

Afghanistan is NIET veilig!
Stuur Afghanen NIET terug
De afgelopen 15 jaar zijn meer dan 111.000 mensen gedood en ruim 116.000 mensen gewond geraakt in de
oorlog in Afghanistan. De Veiligheidsraad van de VN heeft vastgesteld dat Afghanistan opnieuw in oorlog
is en volgens de Global Peace Index 2018 is Afghanistan na Syrië evenals in 2017 het meest onveilige land
ter wereld. Honderdduizenden Afghanen zijn ontheemd en gevlucht, ontvoeringen zijn aan de orde van de
dag. Regelmatig worden mensen, waaronder atheïsten en niet-moslims, gevangen gezet en gemarteld.
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Een man blaast zichzelf op tijdens een demonstratie van zo’n 400 mensen

		
		

		

tegen een politiechef in de Afghaanse provincie Nangarhar. Er vallen zeker
68 doden en 165 gewonden. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist.
Bij een zelfmoordaanslag van IS-strijders op een sportcentrum in Kabul
vallen zeker 20 doden en 70 gewonden. Bij een tweede bom, een autobom
komen 2 journalisten om.
Een zelfmoordaanslag op een educatief centrum in Kabul doodt 48 mensen,
waaronder veel tieners. IS claimt verantwoordelijkheid.
Tientallen burgerdoden vallen als de Taliban de provincie Ghazni aanvallen.
Meer dan 150 Taliban-strijders zouden zijn gedood of gewond geraakt,
evenals eenzelfde hoeveelheid soldaten van het Afghaanse regeringsleger.
Twee in burka gehulde mannen doden 29 mensen en er vallen meer dan
80 gewonden bij een zelfmoordaanslag op een sjiitische moskee in Gardez,
provincie Paktia. Er zijn kinderen onder de slachtoffers.
Een explosie in een moskee in de westelijke Afghaanse stad Herat doodt
minstens 29 mensen en verwondt vele anderen.
Een zelfmoordterrorist blaast zich op in het centrum van Jalalabad en doodt
20 mensen en verwondt 20 anderen. Op dezelfde dag vinden in de westelijke
Farah-provincie 12 mensen de dood door een bermbom.
Een zelfmoordterrorist doodt minstens 14 en verwondt 60 mensen bij de
ingang van de luchthaven van Kabul. IS claimt verantwoordelijkheid.
Tenminste 18 mensen sterven in Jalalabad, een dag nadat een zelfmoordterrorist 36 mensen doodde tijdens het Offerfeest in de provincie Nangarhar.
IS claimt verantwoordelijkheid.
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.
36 doden bij een dubbele aanslag in Kabul en de provincie Khost, waaronder
negen journalisten. IS eist de verantwoordelijkheid op.
Bij een zelfmoordaanslag van IS op een verkiezingskantoor in Kabul vallen
60 dodelijke slachtoffers en raken 129 mensen gewond.
Volgens een rapport van de VN zijn 30 kinderen gedood en 51 gewond geraakt
tijdens een luchtaanval van het Afghaanse leger in Kunduz.
Meer dan 30 mensen, meest tieners, worden gedood als een zelfmoordterrorist
van IS zichzelf opblaast tijdens een Afghaans nieuwjaarsfeest.
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.
IS-militanten vallen het kantoor van hulporganisatie Save the Children in
Jalalabad aan. Er vallen vijf doden, tientallen mensen raken gewond.
22 buitenlanders en Afghanen komen om het leven bij een aanslag van de
Taliban op het Intercontinental Hotel in Kabul.

		

Bronnen: Reuters, Tolonews, Aljazeera, Guardian, BBC
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Volgens het Zweedse Uppsala Conflict Data Program (UCDP) was 2017 een
recordjaar qua aantal doden. Dat aantal kwam in totaal, dus zowel als het gaat
om burgers als militairen aan alle kanten van het conflict uit op 19.694 doden.

Het aantal Afghaanse burgerdoden bereikte
in de eerste zes maanden van 2018 al een
record van 1.692, zo toonde een recent
VN-rapport aan. Analisten van de International
Crisis Group menen dat het aannemelijk is
dat het aantal slachtoffers – zowel burgers
als strijders - in 2018 de 20.000 gaat passeren.
Hierbij een greep uit de aanslagen met
meer dan tien burgerslachtoffers. Soldaten,
politieagenten en overheidsambtenaren zijn
niet meegeteld. Ook aanslagen en aanvallen
waarbij 1 tot 10 burgers gedood werden zijn
hier niet in opgenomen
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DOE MEE AAN DE PROTESTEN TIJDENS DE
EUROPESE WEEK VAN 4 T/M 10 OKTOBER.

Kijk op www.dontsendAfghansback.eu of
op Facebook... #dontsendAfghansback-NL

