
 

 

 

Den Haag, 17 augustus 2021 

Betreft: situatie (vrouwelijke) Afghaanse rechters 

Zeer geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Defensie en voor Buitenlandse zaken, 

Nu vandaag de vaste commissie voor Defensie is teruggekomen van reces voor een debat over de 
situatie in Afghanistan en de kamer zich de komende tijd ongetwijfeld ook over dit onderwerp zal 
buigen, vragen wij graag uw aandacht voor de buitengewoon precaire situatie waarin met name 
Afghaanse vrouwelijke rechters zich bevinden. 

 
Dit is een groep die als gevolg van de machtsovername door de Taliban bijzonder gevaar loopt. Door 
als rechter op te treden en de Afghaanse rechterlijke macht te helpen ontwikkelen, hebben deze 
rechters bijgedragen aan de vestiging van de rechtsorde in hun land, een essentiële pijler van een 
democratische staat.  
Wij staan aan de zijde van de rechters en in het bijzonder van de vrouwelijke rechters in Afghanistan, 
die vrezen het doelwit te worden vanwege hun werk en om wie zij zijn. In de afgelopen dagen zijn er 
verschillende publicaties geweest waarin Afghaanse vrouwelijke rechters uiting hebben gegeven aan 
hun oprechte vrees voor wat er met hen zou kunnen gebeuren na de val van Kabul door de Taliban. 
 
Wij verwijzen u hiervoor graag naar het recente item op de site van Rechters voor Rechters waar de 
belangrijkste internationale berichtgeving op dit thema bij elkaar staat:  
https://www.rechtersvoorrechters.nl/judges-for-judges-on-the-recent-developments-in-afghanistan/ 
  
Wij verzoeken u gehoor te geven aan de oproepen van de VN Special Rapporteur inzake de 
onafhankelijkheid van rechters en advocaten, de Internationale Rechtersvereniging (IAJ) en de 
Internationale Vereniging voor vrouwelijke rechters (IAWJ) en te bevorderen dat Nederland al dan 
niet samen met internationale bondgenoten deze ernstig bedreigde vrouwen zal helpen onder ander 
met evacuatiehulp en het afgeven van visa. 
  
U bij voorbaat dankend voor uw aandacht voor deze nijpende kwestie, verblijven wij, 
  
met vriendelijke groet en hoogachting, 
  
 
 
Marc Fierstra 
Waarnemend voorzitter  
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 
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