Nijmegen 10-02-2016
Geachte heer/mevrouw,
Dit bericht stuur ik u naar aanleiding van de uitzetting van Pekar Shaban vandaag om 12:50 uur, niet
naar Irak, maar naar de Koerdistan Regionale Overheid (KRG). De KRG is een zelfbenoemde
autonome regio in Noord-Irak en heeft geen officiële door de EU erkende status.
Pekar Shaban (26 jr), die op zijn negende met zijn moeder en zusje naar Nederland is gevlucht vanuit
Irak, komt morgen in een land aan waar hij de taal niet spreekt, niemand kent en niets heeft.
Pekar groeide op in het Gooi en hij spreekt vloeiend Nederlands. Hij heeft zijn ouders geen gedag
kunnen zeggen en wordt zonder bagage of geld op het vliegtuig gezet.
Pekar is veroordeeld in 2008, dit willen wij zeker niet voorbij laten gaan. Maar wat de situatie zo
schrijnend maakt is dat Pekar nooit is verteld dat hij met zijn veroordeling ook meteen zijn kans op
een Nederlands paspoort heeft verspeeld. Integendeel: zijn verblijfsvergunning is nog verlengd in de
periode dat Pekar in detentie zat. Pekar is vervroegd vrijgekomen vanwege goed gedrag, hij heeft
een voorbeeldfunctie vervuld tijdens zijn re-integratie traject. Onder andere met steun van de
gemeente Nijmegen is hij in ons restaurant komen werken, volgde hij een opleiding aan het ROC
Nijmegen en had naast sociale contacten en een eigen appartement, ook een vast contract bij het
restaurant waar hij werkzaam was als kok.
De afgelopen 6 jaar is Pekar aan het bouwen geweest aan een toekomst. Zijn ouders, zusje en
inmiddels ook een broertje hebben allen een Nederlands paspoort. Zij hebben net als Pekar een
westers gedachtengoed en spreken thuis ABN.
Mijn vraag aan u is om nog eens goed naar het dossier te kijken maar vooral ook of u met de mensen
uit zijn omgeving wilt spreken. Er zijn namelijk een aantal onwaarheden opgenomen in het dossier uit
het beginstadium die in de afgelopen periode niet meer zijn meegenomen in de zittingen.
Daarnaast heeft de IND Pekar een andere identiteit aangemeten die bij zowel Pekar als zijn ouders
onbekend is. Advocaat Mr. Thelosen heeft nooit de stukken mogen ontvangen van de IND die deze
identiteit verklaren.
Pekar - met zijn hollandse ideeën en dromen - wordt uitgezet. Wij kunnen het nog steeds niet
geloven. Wij vangen in Heumensoord honderden vluchtelingen op. Pekar komt morgen aan in een
gebied waar er geen oorlog is. Maar 100 kilometer verder regeert IS.
Het is nog niet te laat om het verschil te maken. Vannacht heeft Pekar een tussenstop in Amman,
waarna hij morgen zal doorreizen naar de KRG.
Wij zijn vol ongeloof en hopen op een laatste kans om deze verschrikkelijk onrechtvaardige situatie
om te keren.
Vriendelijk groet,

