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VRIENDEN VAN HAROON OP DE BRES
VOOR JONGE AFGHAAN EN ZIJN
FAMILIE; "UITZETTEN? DAT LATEN WIJ
NIET GEBEUREN!"

 Laurens Bouvrie
20 november 2017, 07:27
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In het centrum van Maastricht werd gisteren door een - volgens de organisatie - kleine 500
mensen een protestmars gelopen tegen het uitzetten van de familie Rezaie. Het Afghaanse
gezin dat inmiddels twee jaar in Maastricht woont komt volgens het IND niet in aanmerking voor
een definitieve verblijfsvergunning. Een van de zonen – de 18-jarige Haroon – ontpopte zich
vanaf het begin dat hij in de Limburgse hoofdstad woont als een zeer sociaal en cultureel
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actieve jongere. Het bericht dat de student aan het United World College en de andere
gezinsleden terug naar Kabul moeten zorgt voor veel verontwaardiging in het Maastrichtse. Een
petitie opgezet door vrienden van Haroon heeft inmiddels 15.000 handtekeningen opgeleverd,
inclusief die van burgemeester Annemarie Penn – te Strake.

Dat de familie Rezaie geen stilzitters zijn bevestigde twee weken terug Haroon’s broertje Jousuf. Hij
was een van de deelnemers van de eerste training van het project Triathlon For Life van Michel
Deckers. De Maastrichtenaar gaat met 15 azc’ers aan de slag om estafettegroepen te vormen voor de
IronMan 2018. Of Jousuf die droom kan gaan waar is zeer onzeker door het besluit van IND om het
gezin terug te sturen naar het land dat het ontvluchtte voor het vele geweld door met name de Taliban.

De vader van Haroon en Jousuf is apotheker. Dat is in het land - waar vrijwel dagelijks aanslagen
worden gepleegd op burgerdoelen en repressie aan de orde van de dag is – een beroep waar de
Talibanstrijders oog op hebben om voor hen te laten werken. Haroon zegt daarover: “Ik ben bijna een
keer ontvoerd. Dat is een veel beproefde methode van de Taliban om de ouders te dwingen om met ze
samen te werken”.

De vrienden van Haroon zijn overtuigd dat het Afghaanse gezin in Maastricht moet blijven. Een
studiegenoot van de jonge Afghaan zegt: “Deze demonstratie en het groot aantal handtekeningen
onder de petitie tonen aan dat de beslissing van het IND niet als juist wordt gezien. Maar het is niet
alleen empathie dat ons overtuigt. De kille cijfers over veiligheid in de wereld zijn eigenlijk nog veel
belangrijker. Het instituut Global Peace Index beschouwt Afghanistan – op Syrië na -als het meest
onveilige land ter wereld. Wat moet je als gezin aan zo een gegeven nog verder toevoegen?” Amnesty
International bekritiseert al langere tijd hoe de Nederlandse overheid naar de situatie in Afghanistan
kijkt. Zij ziet wat nu de familie Rezaie overkomt als een voorbeeld van wat vele Afghanen overkomt. De
vriend van Haroon (naam bekend bij de redactie van Maastricht Gezien) weet zeker dat de Rezaie’s
niet terug gaan naar Afghanistan. “Dat laten wij niet gebeuren”.
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