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Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, een overzicht met
aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking
behoeven in het door u uit te brengen verkort ambtsbericht met betrekking tot de
algemene situatie in Ivoorkust.
Ik verzoek u de onderstaande onderwerpen te behandelen en in uw ambtsbericht
expliciet melding te maken van reeds door u geschreven openbaar gemaakte
(deel)ambtsberichten over Ivoorkust.
Input van maatschappelijke relevante organisaties is betrokken bij de
totstandkoming van deze brief.

1. Politieke ontwikkelingen
1.1. Kunt u een beschrijving geven van de belangrijkste politieke
ontwikkelingen in Ivoorkust sinds het vorige algemeen ambtsbericht en de
informatie uit dat ambtsbericht actualiseren?
1.2. In hoeverre is er inmiddels in het hele land sprake van een functionerend
overheidsapparaat en een functionerende rechtstaat?
1.3. Kunt u ingaan op de tegenstellingen tussen de verschillende etnische en
politieke groeperingen en de ontwikkelingen daarin? Zijn tegenstellingen
verminderd, gelijkgebleven of juist verscherpt?

2. Veiligheidssituatie
2.1. Ik verzoek u een beschrijving te geven van de veiligheidssituatie in
Ivoorkust en daarbij zoveel mogelijk per regio en voor zoveel mogelijk regio’s
aan te geven hoe de situatie zich in de verslagperiode heeft ontwikkeld.
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Hetzelfde geldt voor de belangrijkste steden van Ivoorkust en met name
Abidjan en de verschillende wijken van Abidjan. Indien u spreekt over een
wijziging van de situatie in een regio of wijk, kunt u dan toelichten waaruit
deze wijziging feitelijk bestond.
2.1.1. Ik verzoek u hierbij te volstaan met een beschrijving van de feitelijke
situatie (waar vinden gevechten en andere soorten van geweld zoals bijv.
banditisme e.d. plaats)?
2.1.2. Welke facties/ personen/ commandanten zijn daarbij betrokken?
2.1.3. Welke gebieden staan onder controle van de regering en welke
gebieden niet?
2.1.4. Vindt er ronseling plaats en zo ja, waar, door wie en op welke schaal?
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2.2. Ik verzoek u bij de beschrijving aan te geven op welke schaal er gevechten
plaatsvinden en welke gevolgen deze hebben voor de burgerbevolking. Kunt u
aangeven hoeveel geweldsincidenten er per regio/stad/wijk hebben
plaatsgevonden en hoeveel burgerslachtoffers (doden en gewonden) er per
regio/stad/stadwijk zijn gevallen de afgelopen periode?
2.2.1. Kunt u hierbij aangeven of het gericht of willekeurig geweld betreft en
indien het gericht geweld betreft, tegen wie het geweld gericht is?
2.2.2. Kunt u aangeven waar en tussen welke etnische groepen sprake is
geweest van etnisch gemotiveerde gewelddadige confrontaties?
2.2.3. Kunt u ingaan op confrontaties in het westen van land tussen
allochtonen (mensen afkomstig uit andere regio’s), autochtonen
(oorspronkelijke inwoners) en zogenaamde allogènes (mensen oorspronkelijk
afkomstig uit andere landen)?
2.3. Welke etnische dan wel politieke groeperingen lopen of liepen gedurende
de verslagperiode een verhoogd risico om slachtoffer te worden van
gewelddadigheden? Lopen (voormalig) aanhangers van president Gbagbo een
verhoogd risico om slachtoffer te worden van gewelddadigheden?
2.4. Hoe is de positie van oud-militairen onder het huidige regime van
president Outtara?

3. Mensenrechten
3.1. Naleving en schendingen
Kunt u een overzicht geven van de mensenrechtenschendingen gedurende de
verslagperiode, de daarvoor verantwoordelijke actoren (autoriteiten, aanhangers
Gbagbo, aanhangers Ouattara en dergelijke) en de activiteiten hiertegen door de
internationale gemeenschap en ngo’s?
3.1.1. Is er in het algemeen sprake van verbetering of verslechtering van de
mensenrechtensituatie in Ivoorkust?
3.1.2. Kunt u aangeven of het bij de opgetreden schendingen gaat om op
zichzelf staande incidenten of dat deze onderdeel uitmaken van een
duidelijke trend?
3.1.3. Betreft het ook mensenrechtenschendingen die gebaseerd zijn op
etniciteit en zo ja in welke mate?
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3.1.4. Worden er door de Ivoriaanse overheid activiteiten ondernomen om
mensenrechtenschendingen tegen te gaan en zo ja, welke?
3.1.5. Kan de bevolking zich onttrekken aan schendingen of hiertegen
bescherming inroepen?
3.1.6. Is een open discussie over mensenrechten mogelijk of juist niet?
Waaruit blijkt dat?
3.1.7. Hoe wordt er omgegaan met mensenrechtenactivisten?
3.1.8. Hoe is het gesteld met het internationaal toezicht op de naleving van
mensenrechten in Ivoorkust?
3.1.9. Kunt u aangeven of de plegers van na de presidentsverkiezingen
gepleegde mensenrechtenschendingen al gestraft zijn of strafrechtelijk
vervolgd worden? Zo ja, geldt dit in gelijke mate voor de aanhangers van
Gbagbo en Ouattara?
3.1.10. Hoe verloopt het onderzoek door de Commissie voor Dialoog,
Waarheid en Verzoening naar de verantwoordelijken voor de
mensenrechtenschendingen tijdens de crisis? Hebben zij al bevindingen
gepubliceerd en of hebben hun onderzoeken al geleid tot arrestaties dan wel
procedures tegen personen schuldig bevonden aan o.a
mensenrechtenschendingen of massamoorden?
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Kunt u wat de verschillende schendingen van vrijheden betreft (vrijheid van
meningsuiting, vrijheid van vergadering en vereniging, vrijheid van godsdienst,
bewegingsvrijheid) kort de ontwikkelingen aangeven gedurende de
verslagperiode?
3.2. Rechtsgang
3.2.1. Arrestaties, bewaring en detenties
3.2.2. Worden er daders/verdachten in het algemeen vervolgd en bestraft
voor handelingen als marteling, ernstige mishandeling en verkrachting? Zo
niet, wat is de reden voor het feit dat de overheid hen voor deze feiten niet
vervolgt en/of bestraft? Bij daders/verdachten gaat het om
overheidsfunctionarissen of om personen die behoren tot een groepering die
de facto de overheid vormt in een bepaald gebied; dus niet om private
personen.
3.2.3. In uw vorige ambtsbericht schreef u dat het niet bekend was of men
in de praktijk bij aangifte, detentie, vrijlating, beschuldiging of vonnis
daarvan een bewijs krijgt. Is inmiddels wel bekend of men in de praktijk een
bewijs krijgt en zo ja waarvan?
3.3. Mishandeling en foltering
3.4. Verdwijningen en ontvoeringen
3.5. Buitengerechtelijke executies en moorden
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4. Positie van specifieke groepen
Kunt u, daar waar relevant, bij de hieronder genoemde groepen aandacht
besteden aan de positie van minderjarigen?
4.1. Leden van oppositiepartijen / politieke activisten
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4.2. Etnische minderheden
4.2.1. Kunt u ingaan op de positie van etnische groepen die als pro-Gbagbo
gezien worden zoals de Krou en zuidelijke Akan?

4.3. Alleenstaande minderjarigen
4.3.1. Door wie en waar worden minderjarigen die niet langer opvang
hebben bij de ouders (bijvoorbeeld omdat ze zijn overleden) normaal
gesproken opgevangen?
4.3.1.1. Is er sprake van een situatie waarin een teruggekeerde
minderjarige wordt opgenomen in een sociaal verband (bijvoorbeeld
extended family) waardoor ook die vorm van opvang adequaat genoemd
kan worden?
4.3.1.1.1. Zo ja, geldt dit voor alle minderjarigen die terugkeren of
alleen voor minderjarigen van bepaalde afkomst?
4.3.1.1.2. Hoe aannemelijk is het – gegeven de sociale structuur
van de samenleving - dat een minderjarige geen opvang
heeft?
4.3.2. Zijn er opvanghuizen voor minderjarigen aanwezig? Zo ja, welke?
4.3.2.1. Welke voorzieningen zijn hier aanwezig en tot welke leeftijd kunnen
minderjarigen in deze opvang blijven?
4.3.2.2. welke voorwaarden gelden voor opvang van minderjarigen?
4.3.2.3. Zijn er in het algemeen voldoende opvangplaatsen beschikbaar?
4.3.2.4. Welke overheidsinstanties zijn belast met de opvang van
alleenstaande minderjarigen in het algemeen en terugkerende
minderjarigen in het bijzonder?
4.3.2.5. Welke ngo’s zijn actief in de opvang van alleenstaande
minderjarigen en waaruit bestaan hun activiteiten?

5. Vluchtelingen en ontheemden
5.1. Activiteiten internationale organisaties
5.1.1. Kunt u aangeven wat het standpunt is van de UNHCR t.a.v. terugkeer
van afgewezen asielzoekers uit Ivoorkust?
5.2. Terugkeer
5.2.1. Kunt u aangeven hoe personen die (gedwongen) terugkeren bij
aankomst door de autoriteiten worden behandeld, in het bijzonder in het
geval van asielzoekers?
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5.2.1.1. Ondervinden personen uit Ivoorkust bij terugkeer problemen
vanwege het feit dat men asiel aangevraagd heeft? Zo ja, welke?
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Indien u vragen heeft over bovengenoemde aandachtspunten kunt u contact
opnemen met Bureau Land en Taal.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Namens deze,

(Hoofd Bureau Land en Taal)
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