
 

 
 
Persbericht 
 

Morgen tweede uitzetting naar Somalië gepland 
Eergisteren eerste gelukte uitzetting naar Somalië 
 
Morgen (donderdag 19 september) is een vliegtuig geboekt om een tweede Somaliër gedwongen 
uit te zetten naar Mogadishu (12 uur Turkish Airlines). De advocaat probeert dit nog tegen te 
houden via de Europese rechter. Omdat het Europees Hof (EHRM) 5 september liet weten dat 
Mogadshu 'niet meer onveilig is' voor iedereen, is er grote kans dat de uitzetting doorgaat. Deze 
man nam deel aan het Amsterdamse tentenkamp op de Notweg en de actie op de Dam.  
 
Maandag jl is een andere Somaliër uitgezet. Hij is nu in Mogadishu met 30 euro op zak en heeft 
onvoldoende geld om naar zijn familie door te reizen. Deze persoon nam deel aan de tweede 
tentenkampactie in ter Apel (dec 2011) en zat sindsdien anderhalf jaar in asielcentra onder 
vrijheidsbeperkend regime (VBL). Twee maanden geleden werd hij aangehouden onderweg naar 
de ambassade in België.  
 
Eerdere uitzettingen steeds op het nippertje gecanceled 
De afgelopen maanden zijn meerdere uitzettingen naar Somalië tegengehouden door juridische 
stappen. Zo gebood de Europese rechter in een tiental zaken dat tijdelijk niet uitgezet mocht 
worden zolang niet duidelijk was hoe onveilig Mogadishu was. Nu is het echter veel moeilijker 
uitstel van vertrek te krijgen gezien de gewijzigde mening van het Europees Hof.  
Twee van de rechters van het Hof lieten weten dat ze het niet eens waren met de mening van de 
meerderheid, zij vinden de situatie nog wel te onveilig. (Dat ze niet allemaal hetzelfde standpunt 
hebben zou gebruikelijk zijn). Ook UNHCR, Amnesty International, HRW e.a. (zie bijlage) zijn van 
mening dat het voor gedwongen terugkeer nog te instabiel en onveilig is.  
 
Afspraken tussen Nederland en Somalië over gedwongen terugkeer 
Nederland heeft echter een 'deal' met de Somalische autoriteiten dat twee personen per maand op 
een EU-reisdocument (dus geen document van de autoriteiten of ambassade zelf) gedwongen 
terug kunnen.  
Dit werd gisteren op de Somalische radio ontkend door de Somalische immigratiechef die zegt dat 
ze niet meewerken aan gedwongen-, maar alleen aan vrijwillige terugkeer. De Somaliërs wachten 
nu op een officiële (zwart op wit) bevestiging van dit standpunt.  
 
Meer info 
Advocaat Leonie Sinoo, (i.v.m. geplande uitzetting morgen): 06 196 00900.  
Over uitzetting eergisteren: Yasin 06 855 111 30, woordvoerder Vluchtelingen op Straat 
Over uitzetting morgen: woordvoerders Amsterdamse Somaliërs:  
Osman 0685473706 of Mohamed Ali 0684102327,  
http://wijzijnhier.org 



 
BIJLAGE  1: Standpunten over veiligheid Somalië/Mogadishu (2 pag)  
 
Het meest recente standpunt van Human Rights Watch (feb 2013): 
https://www.vluchtweb.nl/system/files/Vluchtweb/documents/2013_02_21%2C%20HRW%2C%20Somali%C
3%AB%2C%20Nederland%20moet%20geen%20Somali%C3%ABrs%20uitzetten%20naar%20Mogadishu.p
df  
 
In februari 2013 riep HRW de Nederlandse regering op om geen Somaliërs uit te zetten naar Zuid- en 
Centraal-Somalië, inclusief Mogadishu, totdat de veiligheidssituatie substantieel verbeterd is en de 
UNHCR nieuwe richtlijnen (Guidelines) over Somalië heeft gepubliceerd. De situatie in Mogadishu is niet 
stabiel genoeg om mensen terug te sturen, vindt HRW. Ondanks verbeteringen in de veiligheidssituatie 
lopen burgers nog altijd het risico slachtoffer te worden van willekeurig geweld van de strijdende partijen, van 
seksueel geweld en detentie. In de rest van Zuid- en Centraal-Somalië blijft de situatie veranderlijk. Hoewel 
Al-Shabaab zich uit verschillende gebieden heeft teruggetrokken, blijft de groepering significant aanwezig en 
heeft deze de capaciteit om aanvallen uit te voeren. In gebieden die zij nog onder controle hebben gelden 
strenge restricties op de meest basale mensenrechten. Ook overheidstroepen plegen 
mensenrechtenschendingen tegen burgers. 
 
Het meest recente standpunt van Amnesty (mei 2013): 
https://www.vluchtweb.nl/system/files/Vluchtweb/documents/Standpunt%20AI%20terugkeer%20zuid%20en
%20centraal%20Somalie.pdf 
 
Amnesty spreekt zich uit tegen uitzetting naar Zuid- en Centraal-Somalië, vanwege het nog altijd 
reële risico op mensenrechtenschendingen in de meeste regio's. Dit gezien de beperkte 
overheidscontrole, de nog immer aanzienlijke aanwezigheid van Al Shabaab, en het voortdurend gewapend 
conflict. Hoewel er verbeteringen zijn in de veiligheidssituatie in Mogadishu, is deze nog altijd kwetsbaar en 
onvoorspelbaar. Er is niet of nauwelijks indicatie dat er sprake is van een fundamentele, duurzame, en 
stabiele verandering van omstandigheden, zoals ook blijkt uit de recente Al Shabaab aanslagen op 5 mei en 
14 april 2013. Overheden zouden, gezien het verbod op refoulement (terugsturen naar een gebied waar het 
risico op, dan ook geen mensen moeten uitzetten naar Zuid- en Centraal-Somalië.  
 
Het meest recente officiële standpunt van UNHCR is verwoord in de Eligibility Guidelines it mei 2010 (beetje 
oud dus): 
https://www.vluchtweb.nl/system/files/Vluchtweb/documents/2010-05-05-%20UNHCR-%20Somali%C3%AB-
%20Richtlijnen%20Somalische%20asielzoekers_0.pdf 
 
Veel Somalische asielzoekers zullen op individuele gronden als vluchteling kunnen worden aangemerkt. De 
overige asielzoekers uit Centraal- en Zuid-Somalië moet bescherming worden geboden op grond van artikel 
15c van de Definitierichtlijn, vanwege de algehele geweldssituatie. In tegenstelling tot het verleden kan niet 
langer worden uitgegaan van een systematische en effectieve bescherming door clans waar dan ook in 
Centraal- en Zuid-Somalië. Ook de autoriteiten, het bestaan van Shari’a-rechtspraak of de troepenmacht 
AMISOM kunnen geen effectieve bescherming bieden aan burgers. Daarnaast is geen binnenlands vlucht- 
of vestigingsalternatief beschikbaar in Centraal- en Zuid-Somalië. Groepen zoals vrouwen, minderheden, 
personen die gedwongen gerekruteerd worden en personen die on-islamitisch gedrag vertonen, lopen extra 
risico.  
 
 
Uitspraak EHRM 5 sept jl 

 
EHRM: Geen situatie van algemeen geweld meer in Mogadishu 
 
In Mogadishu (Somalië) is geen sprake meer van een situatie van algemeen geweld. 
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is tot dit oordeel gekomen in de zaak 
van K.A.B tegen Zweden op 5 september jl. (nr. 886/11). Volgens het Hof is de 
situatie in Mogadishu zodanig verbeterd dat niet iedereen in die stad een reëel risico 
loopt op schending van artikel 3 EVRM. 
 



In het arrest overweegt het Hof zich er van bewust te zijn dat de veiligheids- en 
mensenrechtensituatie in Mogadishu nog erg fragiel en onvoorspelbaar is. Echter, gezien het 
feit dat al-Shabaab niet langer de macht heeft in Mogadishu, er geen sprake meer is van 
'front-line fighting' of 'shelling' en het aantal burgerslachtoffers is gedaald, is het EHRM van 
oordeel dat uit de beschikbare landeninformatie niet blijkt dat huidige situatie van dien aard is 
dat iedereen die aanwezig is in Mogadishu een reëel risico loopt op een behandeling in strijd 
met art. 3 EVRM. 
In juni 2011 kwam het Hof nog tot het oordeel dat het geweldsniveau in Mogadishu dusdanig 
was dat een ieder door zijn aanwezigheid in de stad een reëel risico liep op een behandeling in 
strijd met art. 3 EVRM (Sufi en Elmi, 28 juni 2011, nrs. 8319/07 en 11449/07). 
 
De uitspraak  
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-126027> 
– 
the Court held that there would be no violation o f Article 2 (right to 
life) or Article 3 (prohibition o f inhuman or degrading treatment) o f the 
Convention i f the applicant were returned to Somalia. The case addresses 
the prevailing security situation in Mogadishu (Somalia). It concerned a 
Somali national, originally from Mogadishu, who alleged that his 
deportation from Sweden to Somalia would put him at real risk o f being 
killed or subjected to ill-treatment.  The Court found that the applicant 
would not be at risk as a result o f the current security situation in 
Mogadishu, the general level o f violence in the city having decreased since 
2011 or beginning o f 2012. Also assessing the applicant’s personal 
situation, the Court concluded that he had failed to make out a plausible 
case that he would face a real risk o f being killed or subjected to 
ill-treatment on return. Notably, he does not belong to any group that is 
at risk o f being targeted by an Islamist group (al-Shabaab) and he 
allegedly has a home in Mogadishu, where his wife lives. 
 
Twee rechters waren het niet met die uitspraak eens: 
 
In a dissenting opinion joined by Judge Zupančič, judge Power-Forde 
writes: 
 
“I am unable to share the majority’s confidence that the situation in 
Somalia today is so different from the one that prevailed when the Court 
delivered its judgment in Sufi and Elmi v. the United Kingdom such as would 
warrant a departure from the Court’s findings in that case. (-) 
I agree that there are signs that Somalia is emerging from a state of 
emergency to a state of fragile recovery. However, given the devastating 
human rights abuses throughout the twenty year civil war and the ongoing 
human rights abuses under the current regime, it is premature, to my mind, 
to conclude that the situation has changed so fundamentally in the two 
years since the Court delivered its judgment in Sufi that Mogadishu can now 
be considered as a place to which failed asylum seekers may be returned 
safely and without posing a real risk under Article 3 of the Convention. 
In a recent visit by the United Nations High Commissioner for Refugees to 
Mogadishu, it was noted that a small number of Somalis have spontaneously 
taken the decision to move back to Mogadishu and to other areas under 
government control. This, it was noted, was a moment of hope for the people 
of Somalia. However, there is a world of a difference between a small 
number of people choosing, voluntarily, to assume the risks involved in 
returning to their war torn homes and the forcible expulsion by a 
Convention State of vulnerable people to a still volatile conflict zone 
with dire humanitarian deficiencies. In view of the objective situation in 
Somalia, the UNHCR continues to advocate that returns should be, first and 
foremost, voluntary. The Commissioner concluded that at this time “the vast 
majority of Somalis in exile are still in need of asylum” as conditions are 
not yet safe for a large-scale repatriation.” 


