
Misdaad Tegen de 

Mensheid

Massa-executie van 52 weerloze 
Iraanse vluchtelingen door 

Iraakse troepen in Kamp Ashraf 
op 1 september 2013

«Als we nu niets doen, kan morgen te 
laat zijn...»

Het leven van 3000 anderen in 
onmiddellijk dreigend gevaar
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De levens van 3000 onschuldige vluchtelingen zijn in 
dreigend gevaar van nieuwe dodelijke aanslagen.

Help ons om levens te redden!
Onze campagnes om levens te redden zijn als volgt:
- Sensibiliseren en Bewustmakingscampagnes in België
- Legale Internationale Campagnes
- Internationale Conferenties om mensenrechten advocaten 
te mobiliseren
- “Folders Publicatie” tegen het fundamentalisme
- Ondersteuning van “video producties” over “schending van 
de mensenrechten in Iran en tegen het fundamentalisme” 
voor satelliet en online uitzendingen.
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Internationale Campagnes
Oproep voor internationale bescherming van vluchtelingen in 

Kamp Liberty en Ashraf

Berlin, Duitsland
Genève Zwitserland

London, England Brussel, Luxembourgplein

Ik help: 

50 € 
100 € 
200 € 
…… € 
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internationale Veroordeling

UNHCR veroordeelt deze aanslag: Het gebruik van geweld 
tegen een burgerbevolking is in alle omstandigheden 
onaanvaardbaar.
 

De secretaris-generaal van VN betreurt de tragische 
gebeurtenissen in Kamp Ashraf. Hij roept de regering van 
Irak op om het incident onmiddellijk te onderzoeken en 
de bevindingen openbaar maken.

Catherine Ashton (EU): « Ik veroordeel in de 
krachtigste bewoordingen de moord die plaatsvond 
in Kamp Ashraf . Degene die verantwoordelijk 
gevonden worden moeten volledig aansprakelijk 

gesteld worden.» 

De Verenigde Staten veroordelen de vreselijke 
gebeurtenissen die in Camp Ashraf plaatsvonden . 
We hebben de regering van Irak opgeroepen om de 
inspanningen van de VN, om een volledig onderzoek in 
te stellen, volledig te ondersteunen . Wij dringen erop 

aan dat de daders van deze barbaarse daad voor het gerecht worden 
gebracht.

Didier Reynders vraagt een onderzoek over de doden en 
daders in Kamp Ashraf.

Guy Verhofstadt, voorzitter van 
de groep Liberaal - Democraat aan 
het Europees Parlement en Louis 
Michel, minister van Staat, ten 
zeerste veroordelen bloedbad van 
52 bewoners van kamp Ashraf, door 

de troepen van de Iraakse premier Nouri al-Maliki. Geweld tegen de 
burgerbevolking is een misdaad tegen de menselijkheid.

Verklaring van de Belgische Senatoren Dirk Cleas, Sabine de Bethune,  
Nele Lijnen, Gerard Deprez, Karl Vanlouwe, en Kamerleden Gerald 

Kindermans, David Clarinval, Peter Van Rompuy: « We 
roepen de Belgische regering , de EU en de 
VS om onmiddellijk deze aanval in de sterkst 
mogelijke bewoordingen te veroordelen. Wij 
vragen tevens het verstuur van “een fact-
finding missie” om deze misdaad onmiddellijk 
te onderzoeken en de verantwoordelijken te 
berechten. De VN zou onmiddellijk een vredesmacht moeten 
inzetten om de resterende vluchtelingen te beschermen of ze te 

verplaatsen naar de veilige landen buiten Irak.»

 

 

 

Geschiedenis van Ashraf

Na de arrestaties, executies en 
massamoorden, gepleegd door het 
fundamentalistische regime in Iran, 
overlevenden en families van de 
Iraanse oppositie moesten het land 
ontvluchten. Ze hebben zich gevestigd in Kamp Ashraf 
in Irak, opgericht en gebouwd in 1986, vijfenzestig km 
van de Iraanse grens. Voor 25 jaar lang, heeft het kamp de 
vluchtelingen en opposanten van de tirannie opgevangen. 

In 2009 en bij de terugtrekkingen van het Amerikaanse 
leger uit Irak, hebben de VS de bescherming van 3.400 
ongewapende en weerloze kampbewoners aan Iraakse 
troepen, gelieerd aan Teheran, overgedragen. 

Iraakse troepen legden onmiddellijk een blokkade tegen 
de bewoners van het kamp. Na de opstand in Iran in juni 
2009, was kamp Ashraf twee keer het doelwit van bloedige 
aanslagen door de Iraakse regering op aandringen van het 
Iraanse regime . 49 mensen, waaronder 8 vrouwen, werden 
toen gedood en honderden gewond geraakt . 

In 2012 dwong de Iraakse regering, onder bedreiging 
en misleiding, bijna alle inwoners van Kamp Ashraf te 
vertrekken naar een andere kamp in de buurt van Bagdad. 
De Kamp noemt Camp Liberty, maar in alle opzichten is 
gelijk aan een concentratiekamp dat essentieel minimum 
mist en is uitgegroeid tot een moordkamp. 

Sinds de gedwogen transfer en als gevolg van de medische 
blokkering hebben eveneens mensen hun leven verloren. 
Bovendien, bij twee aanslagen in 2013, werden 10 
vluchtelingen gedood en honderden anderen gewond.  
Deze aanslagen werden opgeëist door een groep gelieerd 
aan het Iraanse regime. Deze groep heeft inmiddels 
meerdere aanslagen tegen de vluchtelingen in kamp 
Liberty beloofd!

 

Op vroege zondag ochtend van 1 september 2013 en 
tijdens een gewelddadige aanval werden 52 weerloze 
Iraanse vluchtelingen, op een gruwelijke manier gedood 
in Kamp Ashraf ten noorden van Bagdad. 
De aanval werd onder 
leiding van het Iraanse 
regime en door de 
Iraakse troepen 
uitgevoerd. Het was de 
5de keer dat de Iraanse 
vluchtelingen werden 
brutaal aangevallen. De 
slachtoffers hadden allemaal het statuut van “beschermde 
personen” onder de 4de Conventie van Genève. Bij 
de aanval werden ook zeven mensen, waaronder zes 
vrouwen, ontvoert.

De aanvallers vielen 
eerst de gebouwen 
binnen en vuurden de 
raketten af voordat de 
mensen, die in het kamp 
waren, te beschieten. 
Met hun handen 
vastgebonden op de rug, 
werden de slachtoffers 
neergeschoten. Velen, 
waaronder de gewonden in de kliniek van het kamp, 
werden gedood door een kogel in het hoofd. 

De media en de autoriteiten van het Iraanse regime 
blijven de aanval trompetteren en de “Iraanse 
Revolutionaire 
Garde” 
verwelkomde 
in een aparte 
verklaring het 
vermoorden 
van 52 mensen 
in Kamp 
Ashraf.


