
Iraniër  beëindigt  hongerstaking
Na 59  dagen  hongerstaking  heeft  de  Iraanse  asielzoeker  Ali Reza  Anoushei  besloten
weer  te  gaan  eten.  In gesprekken  met  crisismanagers  van  de  IND zegt  hij  er
voldoende  vertrouwen  in te  hebben  gekregen  dat  zijn  zaak  alsnog  een  goede  en
zorgvuldige  behandeling  krijgt  en  durft  hij zelfs  te  hopen  op  een  goede  afloop.
De IND heeft  erkend  dat  er  voor  Anoushei  in  de  loop  der  jaren  een  schrijnende  situatie
is  ontstaan.  Daarom  zal  zijn  zaak  nu  ook  beoordeeld  worden  op  schrijnendheid.  Om  te
voorkomen  dat  er  opnieuw  onzorgvuldigheden  in  de  behandeling  zullen  optreden,
heeft  de  IND beloofd  dat  er  niet  meer  in  losse  stukken  naar  het  dossier  gekeken  wordt.
Het  verdere  verloop  zal  door  de  IND- directie  centraal  gecoördineerd  worden.  Verder  is
het  dossier  verplaatst  van  de  afdeling  Uitzetting  naar  de  afdeling  Asiel.  
De IND heeft  in  de  gesprekken  meerdere  keren  excuses  aangeboden  aan  Anoushei  voor
de  manier  waarop  tot  nu  toe  met  zijn  asielverzoek  is  omgegaan.  Ook  verontschuldigde
de  dienst  zich  ervoor  dat  de  IND pas  rond  de  49e  dag  contact  met  de  hongerstaker
heeft  gezocht,  nadat  de  pers  inmiddels  uitgebreid  aandacht  aan  de  zaak  had  besteed.
Daarnaast  zijn  excuses  gemaakt  voor  de  oproep  van  de  Vreemdelingenpolitie  aan
Anoushei  om  tijdens  de  hongerstaking  te  komen  praten  over  zijn  uitzetting.  
De advocate  van  Anoushei  is  door  de  IND gevraagd  aanvullende  informatie  te
verstrekken  over  de  politieke  situatie  ten  tijde  diens  verblijf  in  Iran  en  over  zijn  recente
medische  toestand.  Vooral  die  gegevens  zouden  mogelijk  van  doorslaggevend  belang
kunnen  zijn  in  een  nieuwe  beoordeling  van  zijn  zaak  door  de  IND. 
Volgens  de  advocate  is  de  zaak  van  haar  cliënt  onzorgvuldig  door  de  immigratie-
ambtenaren  behandeld.  Anoushei  is  ruim  zes  jaar  in  Nederland  en  gedurende  die  tijd
nauwelijks  effectief  behandeld  voor  zijn  psychische  problemen.  De belangrijkste
daarvan  is  een  Posttraumatische  Stresstoornis.  Alhoewel  deze  stoornis  al  in  2000  door
de  IND werd  onderkend,  leidde  dat  niet  tot  het  geven  van  de  juiste  en  noodzakelijke
medische  hulp.  
Dit  is  volgens  zijn  advocate  in  strijd  met  internationale  rechtspraak.  In de  jaren  daarna
deed  Anoushei  drie  keer  een  zelfmoordpoging  en  mede  door  het  voortdurend
uitblijven  van  een  goede  medische  behandeling  kwam  de  asielzoeker  zes  jaar  later  zo
erg  in  psychische  nood  dat  hij  geen  andere  uitweg  meer  zag  dan  middels  een
hongerstaking  een  einde  te  maken  aan  zijn  leven.  
Inmiddels  heeft  de  IND ook  erkend  dat  op  grond  van  verouderde  medische  adviezen  in
mei  2006  een  definitieve  rechterlijke  uitspraak  gedaan  is  over  de  asielaanvraag.  Om
Anoushei  de  tijd  te  geven  van  de  hongerstaking  te  herstellen,  zal  hij  door  toepassing
van  art.  64  Vw 2000  voorlopig  niet  uitgezet  worden.  Ondertussen  krijgt  hij  de
gelegenheid  nieuwe  gronden  voor  de  herziening  van  zijn  zaak  te  verzamelen.
Daarnaast  zal  ook  de  huidige  situatie  in  Iran  in  de  beoordeling  worden  betrokken,
aldus  de  IND. 
Vluchtelingenorganisatie  Prime,  die  de  belangen  behartigt  van  de  Iraniër,  hoopt  dat
deze  kwestie  aanleiding  vormt  voor  een  verandering  in  het  "inhumane
vreemdelingenbeleid"  waarover  Nederland  de  afgelopen  jaren  forse  kritiek  kreeg  van
de  UNHCR en  mensenrechtenorganisaties  als  Human  Rights  Watch  en  Amnesty
International.

Ondanks  het  goede  bericht  dat  Ali iweer  voedsel  tot  zich  neemt,  blijft  solidariteit
noodzakelijk.  De handtekeningactie  gaat  dan  ook  door  tot  Ali de  papieren  betreffende
zijn  A- status  daadwerkelijk  in  handen  heeft.  

 http: / /www.PetitionOnline.com/p rime95 /   

Politie  spuit  actievoerder  pepperspray  in gezicht
ANTWERPEN, 11  augustus  2006  -  Een  milieuactivist  in  het  Fort  van  Borsbeek
is vrijdagnamiddag  lichtgewond  geraakt  toen  hij  de  kap-  en  snoeiwerken

probeerde  te  verhinderen  door  op  een  kraan  te  klimmen.
Hierbij  spoot  de  politie  hem  pepperspray  in  de  ogen.  
De jongeman  besloot  vrijdag  kort  na  de  middag  de
slotgracht  van  Fort  3  in  Borsbeek  over  te  zwemmen  en
over  de  berm  te  kruipen.  Zo geraakte  hij  in de  actiezone
die  de  politie  vrijdagmorgen  hermetisch  had  afgesloten.
Hij klom  op  een  kraan  om  verdere  kap-  en  snoeiwerken

van  de  bomen  te  verhinderen.  
Volgens  Tom  Verboven  van  Boomspotting  ging  de  politie  daarop  "zeer
hardhandig"  te  werk  toen  ze  de  man  van  de  kraan  probeerde  te  halen.
Betrokkene  werd  vastgehouden  en  van  zeer  dichtbij  met  pepperspray  in  het
gelaat  gespoten.  "Het  bijtende  gas  is  slechts  bedoeld  ter  afschrikking  van
personen  die  zich  gewelddadig  gedragen  tegenover  de  politie.  De milieuactivist
hield  zich  slechts  vast  aan  de  cabine  van  de  kraan",  aldus  Verboven.  
Hierop  moest  het  slachtoffer  worden  afgevoerd  naar  het  ziekenhuis,  waar  hij
een  waterspoeling  kreeg  onder  de  douche.  Na zijn  behandeling  werd  hij
afgevoerd  naar  het  politiebureau,  waar  hij  na  het  maken  van  een  opmerking
ook  nog  eens  met  z'n  gezicht  tegen  de  muur  aangegooid  werd.  
Rond  kwart  voor  drie  volgde  een  ander  incident  in  de  actiezone  van
GroenFront!  en  Boomspotting.  Dit  keer  werd  er  een  boom  geveld  op  nauwelijks
een  paar  meter  afstand  van  een  boomhut.  "Meer  door  geluk  dan  verstand  liep
deze  potentieel  zeer  gevaarlijke  toestand  nog  goed  af", meldt  Boomspot ting.

(www.ravagedigitaal.org)
Actiegroep  Woonstrijd! tourt  tegen  kraakverbod
Nadat  op  28  juli  in  Leiden  al  tegenover  het  station  een
kantoorpand  werd  gekraakt,  kraakte  op  5 augustus
dezelfde  actiegroep  Woonstrijd!  een  pand  aan  de  Vismarkt
in  Utrecht.  Een  herkraak,  het  betrof  de  voormalige
legendarische  kraakkroeg  aan  de  Utrechtse  gracht.  
Lang  duurde  de  actie  helaas  niet.  Na een  slinkse  actie  van
de  gemeente  Utrecht,  op  8 augustus,  om  de  bezetting  van
het  op  instorten  staande  pand  toe  te  staan  “mits  er
maximaal  2  mensen  binnen  zijn”  haalde  de  politie  de

volgende  dag  de  twee  aanwezige  bezetters  het  pand  uit.  Instortingsgevaar,  was
de  reden.  Niet  geheel  ongeloofwaardig,  sinds  de  ontruiming  van  de  Vismarkt
vorig  jaar  heeft  de  eigenaar  het  monumentale  pand  geheel  gestript,  gaten  in  de
muren  gemaakt  en  het  dak  gestut  met  PVC- buizen.  Bij de  ontruiming  van  het
pand  dit  jaar  is  ook  nog  een  derde  persoon  aangehouden  wegens  het  niet
tonen  van  een  identiteitsbewijs.  Wat  er  nu  (werkelijk)  met  het  pand  gaat
gebeuren,  is  niet  geheel  duidelijk.  De eigenaar  zou  het  vorig  jaar  al gaan
renoveren.  (verschillende  bronnen)
Verderop  in dit  nummer  uiteraard  nog  nieuws  over  Fort  Pannerden,  Borsbeek,
de  Iraanse  asielzoeker  Ali Reza  Anoushei  en  meerrrRRR…


