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1 Inleiding

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Sri Lanka beschreven voor zover

deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die

afkomstig zijn uit Sri Lanka en voor besluitvorming over de terugkeer van

afgewezen Sri Lankaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het

in juni 2013 verschenen algemeen ambtsbericht over de situatie in Sri Lanka en

beslaat de periode van juli 2013 tot en met september 2014.

Dit ambtsbericht is gebaseerd op informatie van openbare en vertrouwelijke

bronnen. Bij de opstelling is gebruik gemaakt van informatie van verschillende

organisaties van de Verenigde Naties, andere internationale organisaties, niet-

gouvernementele organisaties, de Sri Lankaanse autoriteiten, vakliteratuur en

berichtgeving in de media. Een overzicht van de geraadpleegde openbare bronnen is

opgenomen in de literatuurlijst. Bovendien liggen bevindingen ter plaatse, en

vertrouwelijke rapportages van Nederlandse vertegenwoordigingen aan dit

algemeen ambtsbericht ten grondslag. In het algemeen ambtsbericht wordt

veelvuldig verwezen naar geraadpleegde openbare bronnen. Daar waar openbare

bronnen zijn vermeld, wordt de tekst in veel gevallen ook ondersteund door

informatie die op vertrouwelijke basis is ingewonnen.

In hoofdstuk twee wordt ingegaan op recente ontwikkelingen op politiek en

veiligheidsgebied. Voor een overzicht van de geschiedenis van Sri Lanka wordt

verwezen naar eerder verschenen algemene ambtsberichten, laatstelijk in juli 2011.

Voor de algemene landeninformatie en staatsinrichting wordt verwezen naar eerder

verschenen algemene ambtsberichten, laatstelijk in juni 2013.

In hoofdstuk drie wordt de mensenrechtensituatie in Sri Lanka geschetst. Tevens

komt het onderwerp toezicht op de naleving van de mensenrechten aan de orde.

Daarna volgt de beschrijving van de naleving, dan wel schending van enkele

klassieke mensenrechten. Ten slotte wordt de positie van specifieke groepen,

waaronder minderjarigen, belicht. Voor de juridische context wordt verwezen naar

eerder verschenen algemene ambtsberichten, laatstelijk in juni 2013. Een aparte

paragraaf is gewijd aan documenten. Ook het onderwerp corruptie wordt in dit

hoofdstuk beschreven.

In hoofdstuk vier komen de opvang van binnenlands ontheemden, activiteiten van

internationale organisaties en de positie van de UNHCR, aan de orde.

In dit ambtsbericht worden de provincies Noorden en Oosten met een hoofdletter

aangeduid. Een kleine letter wordt gebruikt om de regio’s noorden of oosten aan te

geven.
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2 Landeninformatie

2.1 Politieke ontwikkelingen

Zie voor de recente geschiedenis van Sri Lanka de ambtsberichten van juli 2011 en

juni 2013.

Algemeen

De dominantie van president Rajapaksa, zijn familie en de regeringscoalitie United

People’s Freedom Alliance (UPFA) bleef tijdens de verslagperiode vrijwel

onaangetast. Veel sleutelfuncties worden door de familie Rajapaksa bezet en zestig

procent van het staatsbudget wordt door haar gecontroleerd. Binnenslands wordt

dan ook wel gesproken van ‘the firm’. President Rajapaksa, wiens ambtstermijn in

2016 afloopt, ambieert een derde ambtstermijn. De oppositie is versplinterd, heeft

geen krachtige leider en heeft niet, zoals de president, een oorlog gewonnen en

economische welvaart gebracht. Ondanks de toenemende autoritaire opstelling van

de staat, een groeiende economie –mede dankzij een bloeiende toerismesector- en

een aanzienlijk verbeterde infrastructuur in het voormalig conflictgebied, blijft het

vijf jaar geleden beëindigde conflict de nationale en internationale gemoederen

bezighouden. De politieke ontwikkelingen in Sri Lanka werden beïnvloed door

berichten van mensenrechtenschendingen zowel tijdens als na het conflict. In de

aanloop naar de tweejaarlijkse bijeenkomst van de Gemenebest-regeringsleiders,

die in november 2013 in Colombo plaatsvond, heeft de regering onder internationale

druk een aantal concessies gedaan op het gebied van de mensenrechten.

Desondanks namen een paar landen, waaronder Canada, niet deel aan de

Gemenebest Top wegens de slechte mensenrechtensituatie in Sri Lanka.1

De 25e sessie van de VN Mensenrechtenraad (MRR), maart 2014 in Genève,

concludeerde dat Sri Lanka tekortschoot op het gebied van accountability and

reconciliation. Zo bleef het in gebreke met het onderzoeken van

mensenrechtenschendingen begaan tijdens en na afloop van het conflict.2 Daarop

dienden de Verenigde Staten voor de derde keer een resolutie in. Hierin wordt Sri

Lanka opgeroepen tot waarheidsvinding en genoegdoening voor slachtoffers, een

geloofwaardig en onafhankelijk onderzoek naar mensenrechtenschendingen en de

verantwoordelijkheid van daders, en het uitvoeren van de aanbevelingen van de

nationale verzoeningscommissie. De resolutie werd aangenomen met 23 stemmen

voor, twaalf tegen en twaalf onthoudingen (waaronder India). De Hoge Commissaris

voor de Rechten van de Mens (HCRM) wordt in de resolutie verzocht een

internationaal onafhankelijk onderzoek in te stellen naar mensenrechtenschendingen

begaan door beide partijen. De HCRM heeft een onderzoeksteam aangesteld dat van

juni 2014 tot april 2015 onderzoek wil doen. Of mensen onder de huidige

1 N.B.: Zowel de secretaris-generaal van Defensie&Stedelijke Ontwikkeling, als de minister van Economische

Zaken, als de voorzitter van het parlement zijn broers van de president. Zie ook het vorige algemeen

ambtsbericht van juni 2013; Vertrouwelijke bronnen; Neue Zürcher Zeitung, Bahnverbindung nach Jahrzehnten

wieder frei, 22 februari 2014; Schweizer Eidgenossenschaft/Département fédéral de justice et police/Office

fédéral des migrations, Focus Sri Lanka, Evaluation de la situation actuelle, 12 maart 2014; Asian Legal Resource

Centre, Sri Lanka: Signs of headin in an increasingly authoritarian direction, 26 september 2013; BBC News

US&Canada, Canada reviews Commonwealth support in Sri Lanka protest, 7 oktober 2013; Trouw, Ook India

boycot top Gemenebest in Sri Lanka, 11 november 2013.
2 Dit was één van de aanbevelingen van het VN Panel of Experts. Zie voor achtergrondinformatie het algemeen

ambtsbericht van juni 2013: www.rijksoverheid.nl.
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omstandigheden bereid zullen zijn in eigen land te getuigen is de vraag. De Sri

Lankaanse overheid distantieerde zich van de resolutie onder verwijzing naar het

nationale verzoeningsproces. Inmiddels maakte de president bekend dat de

autoriteiten niet zullen meewerken aan het onderzoek en dat het onderzoeksteam

niet tot het land zal worden toegelaten.3

Aan de resolutie gingen meerdere bezoeken van rapporteurs vooraf. Zo bezocht

onder andere VS ambassadeur Stephen Rapp, onderzoeker van oorlogsmisdaden bij

het Office of Global Criminal Justice van het State Department, in januari 2014 Sri

Lanka.4 Op uitnodiging van de Sri Lankaanse overheid bezocht in augustus 2013 ook

de HCRM, Navi Pillay, het land.5 Tevens bezocht de VN-speciale rapporteur voor

mensenrechten van ontheemden, Chaloka Beyani, Sri Lanka in december 2013.6

Lokale verkiezingen

Op 21 september 2013 vonden provinciale raadsverkiezingen plaats in de Northern,

Central en North Central provincies, welke tien van de 25 districten omvatten. In de

Northern Province was dit voor het eerst sinds 25 jaar. De centrale overheid in

Colombo stuurde deze provincie sinds 2007 rechtstreeks aan.7 De Tamil National

Alliance (TNA) won in de Northern Province 30 van de 38 zetels. De coalitiepartij van

president Rajapaksa won zeven zetels en de Sri Lanka Muslim Congress één zetel. Er

waren berichten van intimidatie en inmenging van militairen tijdens het

verkiezingsproces. Op de dag zelf verliep het stemmen over het algemeen ordelijk,

en was de kiezersopkomst 67 procent. Het gekozen hoofd van het provinciaal

bestuur (Chief Minister van de Northern Province) Kanagasabapathy Wigneswaran,

kondigde aan geen separatisme na te streven en samen met president Rajapaksa

aan het vraagstuk inzake zelfbestuur te willen werken. Terugtrekking van militairen

uit het Noorden en teruggave van door het leger bezette stukken land zijn

prioriteiten van Wigneswaran. Het moet nog blijken hoeveel bewegingsvrijheid de

TNA zal krijgen. De provinciale besturen hebben relatief weinig bevoegdheden, deze

zijn deels voorbehouden aan de provinciale gouverneurs, die door de regering in

Colombo worden benoemd, welke ook het budget toekent.8

3 Vertrouwelijke bronnen; Economist Intelligence Unit, Country Report Sri Lanka, maart 2014: www.eiu.com:

IRIN, Unclear path for Sri Lankan war probe, 15 april 2014; www.reuters.com: U.N. launches Sri Lanka war

crimes investigation, 27 maart 2014; The New York Times, U.N. Approves Investigation of Civil War in Sri Lanka,

27 maart 2014; Aljazeera, UN inquiry team on Sri Lanka war crime named, 12 juni 2014; Amnesty International

Public Statement, Amnesty International welcomes establishment of Sri Lanka war crimes investigation by UN

Office of the High Commissioner for Human Rights, 26 juni 2014; UN News Service, Three international experts

tapped to assist with UN-mandated Sri Lanka conflict probe, 25 juni 2014; Trouw, Onderzoekers VN niet welkom

in Sri Lanka, 20 augustus 2014; International New York Times, Sri Lanka’s Intransigence, 22 augustus 2014.
4 Embassy of the United States, Press Release, Ambassador Rapp Concludes Visit to Sri Lanka, 12 januari 2014:

srilanka.usembassy.gov.
5 UN News Service, Sri Lanka heading in ‘authoritarian direction’, says UN human rights chief, 31 augustus 2013:

www.refworld.org; United Nations in Sri Lanka, Opening remarks by the UN High Commissioner for Human

Rights, 31 augustus 2013: un.lk; Robert Evans, Sri Lanka drifting towards authoritarian rule: U.N. rights chief, 25

september 2013: www.reuters.com; Human Rights Council, Twenty-fourth session, Oral update of the High

Commissioner for Human Rights on promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka,

A/hrc/24/crp.3/Rev.1, 25 september 2013; www.reuters.com: Sri Lanka minister says U.N. rights chief’s report

won’t be fair, 29 augustus 2013; BBC News Asia, UN’s Navi Pillay visits Sri Lanka former war zone, 28 augustus

2013.
6 Human Rights Council, Twenty-sixth session, Report of the Special Rapporteur on the human rights of internally

displaced persons, Chaloka Beyani, A/hrc/26/33/Add.4, 5 juni 2014.
7 N.B.: Zie ook het algemeen ambtsbericht van juni 2013 onder politieke ontwikkelingen algemeen; IRIN Asia, Can

elections fast-track development in Sri Lanka’s former conflict zone?, 21 augustus 2013.
8 NB: Een provinciale raad kan met een tweederde meerderheid een gouverneur passeren (censure) door een

motie van wantrouwen in te dienen: Oxford Analytica Daily Brief, Diplomatic friction will not alter Sri Lankan

course, 18 oktober 2013; Centre for Monitoring Election Violence (CMEV), Final Report on Election Related

Violence, Provincial Council Elections 2013-Northern Province, oktober 2013; Bundesamt für Migration und

Flüchtlinge, Informationszentrum Migration und Asyl, Briefing Notes, 23 september 2013; BBC News Asia, Sri

Lanka’s main Tamil party wins key vote in the north, 22 september 2013; NRC, Tamils stemmen voor grotere

autonomie, 23 september 2013; www.dw.de/Sri Lanka: Provincial election in Tamil region, 21 september 2013;
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De Northern Province is de enige van de negen provincies waar niet de

regeringscoalitie UPFA regeert.9

In maart 2014 vonden provinciale raadsverkiezingen plaats in de Western en

Southern provincies.10 De UPFA won in de Western provincie met 53% en in de

Southern provincie met 58% van de stemmen. Het was voor het eerst sinds 2009

dat de UPFA buiten de Northern Province minder dan 60 procent van de stemmen

kreeg.11

Verzoeningsproces

Zie voor achtergrondinformatie over de Lessons Learnt and Reconciliation

Commission (LLRC) het algemeen ambtsbericht van juni 2013.

Een aantal aanbevelingen uit het LLRC rapport werd in 2013 uitgevoerd, zoals:

-In de zomer van 2013 zette de Terrorist Investigation Division (TID) een centrale

databank op waarin informatie over gedetineerden wordt verzameld.

-Er werd een Commission of Inquiry on the Disappeared in het leven geroepen, die

inventariseert hoeveel personen vermist worden (zowel door ontvoeringen als

verdwijningen) in de Northern and Eastern Province in de periode 1987-2009. De

president heeft zomer 2014 het mandaat van de commissie uitgebreid. De

commissie kan nu ook onderzoek doen naar de verantwoordelijkheid van de diverse

partijen voor eventueel begane oorlogsmisdaden. Tevens benoemde hij een panel

van internationale experts dat de commissie moet adviseren. Of de

vermissingszaken daarna onderzocht zullen worden is niet duidelijk. De

verdwijningen die sinds het einde van het conflict plaatsvinden, waaronder die met

behulp van white vans, worden door deze commissie niet onderzocht.

-In het najaar van 2013 vonden in de Northern Province voor het eerst sinds

vijfentwintig jaar provinciale raadsverkiezingen plaats.

-In november 2013 werd begonnen met de landelijke inventarisatie van de materiële

en immateriële schade (gewonden/materiële schade/doden en vermisten), die is

ontstaan in de periode van 1983 tot het einde van het conflict in 2009. Het doel is

een overzicht van doden en vermisten op te stellen en een compensatieplan op te

stellen voor families die schade hebben geleden.12

-Conform de aanbevelingen in het rapport van de Lessons Learnt and Reconciliation

Commission (LLRC) valt de politie, evenals de Special Task Force, inmiddels niet

Report of the Commonwealth Observer Mission, Sri Lanka’s Northern Provincial Council Elections, 21 september

2013; Human Rights Watch, World Report 2014, events of 2013, Sri Lanka: www.hrw.org; vertrouwelijke bron.
9 The Economist, Elections in Sri Lanka, Northern comfort, 22 september 2013: www.economist.com; UK

Foreign&Commonwealth Office, Sri Lanka, country of concern, 10 april 2014: www.gov.uk; US Department of

State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
10 www.colombopage.com: Commissioner to announce nomination dates this week for PC polls in Sri Lanka,

14 januari 2014; Economist Intelligence Unit, Country Report Sri Lanka, maart 2014: www.eiu.com.
11 Department of Elections, Provincial Council Elections 2014: www.slelections.gov.lk, geraadpleegd 7 april 2014;

vertrouwelijke bron.
12 N.B.: Zie voor ‘white vans’ ook het algemeen ambtsbericht van juni 2013, 3.3.8 ontvoeringen en verdwijningen;

UN General Assembly, Human Rights Council, Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, Post-

sessional document, A/hrc/wgeid/102/1, 7 mei 2014; Counter Terrorist Trends and Analysis Volume 6, Issue 1,

Annual Threat Assessment South Asia Sri Lanka, januari/februari 2014; BBC News Asia, Sri Lanka set to begin

survey of civil war dead, 28 november 2013; Trouw, Telling oorlogsdoden Sri Lanka ‘verlakkerij’, 29 november

2013; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Gruppe 41-Informationszentrum Asyl und Migration, Briefing

Notes, 2 december 2013; UK Foreign&Commonwealth Office, Sri Lanka, Country of Concern, 10 april 2014:

www.gov.uk; Integrated Regional Information Networks (IRIN), Sri Lanka suggests moves to investigate war-

time missing, 29 augustus 2014; vertrouwelijke bron. NB: De Commission of Inquiry on the Disappeared zou tot

eind augustus 2014 al 20.000 meldingen m.b.t. vermiste personen hebben ontvangen.
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meer onder het ministerie van Defensie maar onder het nieuwe ministerie van Law

and Order. Dit ministerie wordt echter door een voormalig officier geleid.13

Desondanks was de internationale gemeenschap van mening dat er te weinig

voortgang plaatsvindt met betrekking tot het verzoeningsproces en het afleggen van

verantwoordelijkheid, en werd in de 25e sessie van de MRR een resolutie

hieromtrent aangenomen.14

Recente ontwikkelingen LTTE (inclusief Tamil diaspora)

Mede omdat de controle van de autoriteiten op het noorden groot is zou de LTTE in

het buitenland aktiever kunnen zijn dan in Sri Lanka, aldus een bron.15 Volgens een

rapport van het State Department gebruikt de LTTE internationale contacten en de

Tamil diaspora onder meer om fondsen, wapens en communicatiemiddelen te

bemachtigen. Liefdadigheidsinstellingen werden als dekmantel gebruikt om fondsen

te werven en weg te sluizen.16

De autoriteiten stelden begin 2014 dat er een opleving van het terrorisme

plaatsvindt maar gebruiken dit argument vermoedelijk ook om politieke opposanten

tegen te werken.

424 Individuen en 16 Tamil diaspora organisaties (inclusief de organisatieleden) die

door de Sri Lankaanse overheid worden verdacht van terrorisme werden in het

voorjaar van 2014 op een zwarte lijst geplaatst met verwijzing naar VN

Veiligheidsraad resolutie 1373 (financiering van terrorisme bestrijden). Contacten en

financiële transacties met hen zouden strafbaar worden gesteld en tegoeden

bevroren worden. Dit kan consequenties hebben voor zowel de TNA als voor Tamil-

huishoudens in het Noorden en Oosten, die afhankelijk zijn van financiële

ondersteuning door familieleden in het buitenland. Het is niet bekend of ook

familieleden strafbaar zijn als zij contacten onderhouden met individuen die op deze

lijst staan. Voor zover bekend vond er vooralsnog geen vervolging plaats van

personen of organisaties op deze lijst.17

Een bron stelt dat de lijst is opgesteld als reactie op de in maart 2014 aangenomen

VN-resolutie. Initiatieven van de Zuid-Afrikaanse regering om het Sri Lankaanse

verzoeningsproces te stimuleren behelzen onder andere gesprekken met

verschillende diaspora-organisaties. Deze gesprekken kunnen geen doorgang vinden

als betrokken organisaties op de lijst staan. Zo zou het verzoeningsproces

gefrustreerd kunnen worden. Het zou ook het internationale onderzoek van de

HCRM kunnen hinderen wanneer potentiële gesprekspartners zich niet meer durven

uitspreken. Tevens kan de Sri Lankaanse regering zich van het onderzoeksresultaat

distantiëren indien het stelt dat het onderzoek gebaseerd is op gesprekken met

vermeende terroristen.18

13 UK Foreign Commonwealth Office, Corporate report Sri Lanka-Country of Concern, 14 april 2014; Y. Sooka, The

Bar Human Rights Committee of England and Wales (BHRC) and The International Truth&Justice Project, Sri

Lanka: An Unfinished War: Torture and Sexual Violence in Sri Lanka 2009-2014, maart 2013; UK

Foreign&Commonwealth Office, Sri Lanka, Country of Concern, 10 april 2014: www.gov.uk; vertrouwelijke bron;

NB: Zie voor de LLRC het algemeen ambtsbericht van juni 2013.
14 Vertrouwelijke bron; Human Rights Council, Twenty-fifth session, Promoting reconciliation and accountability in

Sri Lanka, Report of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, A/hrc/25/23, 24 februari 2014.
15 Vertrouwelijke bron.
16 US Department of State, Country Reports on Terrorism 2013-Foreign Terrorist Organizations: Liberation Tigers of

Tamil Eelam, 30 april 2014.
17 Vertrouwelijke bron; The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, List of Designated persons,

groups and entities under paragraph 4(2) of the United Nations Regulations Nr. 1 of 2012, 1854/41, 21 maart

2014.
18 Zie voor meer informatie over het internationale onderzoek hierboven p.5/6; Vertrouwelijke bronnen.
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Eén bron meent dat de lijst niet tot vervolging zal leiden wegens gebrek aan

bewijsmateriaal. Een andere bron stelt echter dat er voldoende bewijs zou zijn dat

genoemde personen en organisaties betrokken zijn bij financiële transacties voor

militaire, propaganda- en inlichtingenakties. Er zouden wapens, bankrekeningen en

onderduikadressen zijn gevonden. Tot nog toe zijn betrokken personen en

organisaties echter niet formeel aangeklaagd en zijn geen formele

uitleveringsverzoeken gedaan aan andere landen. 19 Volgens een andere bron staat

zuiver het hebben van een verbinding met de LTTE voor de overheid gelijk aan

terrorisme. De lijst is niet aktueel, zo staan er personen op die zijn overleden.20

In de strijd tegen terrorisme voerde de overheid in februari 2014 in het Noorden een

grote politieaktie uit waarbij talrijke mensenrechtenactivisten en burgers op basis

van de Prevention of Terrorism Act (PTA) werden vastgenomen en drie LTTE-

verdachten onder verdachte omstandigheden werden gedood.21

In april 2014 werden door het leger drie Tamil Tigers gedood. Volgens de

autoriteiten zouden de drie de terroristische strijd nieuw leven hebben ingeblazen.

De militaire controle in het noorden werd versterkt en 65 personen werden in

hechtenis genomen.22 In het voormalig conflictgebied worden nog steeds wapens uit

de conflictperiode gevonden.23

Implementatie 13e amendement

Op grond van het 13e amendement op de grondwet, dat in 1987 werd aangenomen

voortvloeiend uit het Indo-Lanka vredesakkoord, zijn formeel bevoegdheden

overgedragen aan negen direct gekozen provinciale besturen om tegemoet te

komen aan Tamil eisen voor een grotere autonomie.24 Tot nog toe weigert de

overheid echter bevoegdheden die bijvoorbeeld grondbezit en veiligheidstroepen

betreffen over te dragen. De regering staat onder druk van Singalese

nationalistische groeperingen en regeringsgetrouwen om het dertiende amendement

te herroepen. Deze druk neemt toe sinds de Tamil National Alliance de verkiezingen

won in de Northern Province.25

2.2 Veiligheidssituatie

Er vonden ook gedurende deze verslagperiode ontvoeringen, verdwijningen en

moorden plaats waarbij veiligheidstroepen betrokken waren. Volgens het State

Department zouden tussen 3 maart 2013 en 6 oktober 2013 bij twaalf incidenten

zeventien personen zijn ontvoerd, vooral in Colombo, het Noorden en Oosten. Het

zou merendeels Tamils betreffen.26

In principe kan iedereen vrij reizen in het land. Van een afwijkend veiligheidsbeleid

op het platteland, per stad en/of regio is nauwelijks nog sprake. Een aantal zaken

geldt met name voor het Noorden en Oosten. Er is nog één vast checkpoint bij

Omanthai, dat circa 25 km ten noorden van de stad Vavuniya ligt, op de grens van

het voormalig LTTE-gebied. Mobiele checkpoints kunnen bij incidenten in het hele

land worden ingezet, worden soms bij de toegangswegen naar steden in het

19 Vertrouwelijke bronnen.
20 Vertrouwelijke bron.
21 Vertrouwelijke bronnen; US Department of State, Country Reports on Terrorism 2013-Sri Lanka, 30 april 2014:

www.refworld.org.
22 N.B.: Of uitsluitend Tamils werden vastgenomen is niet bekend; Vertrouwelijke bron.
23 Vertrouwelijke bron.
24 Zie voor meer achtergrond over het Indo-Lanka vredesakkoord het algemeen ambtsbericht van juli 2011.
25 Economist Intelligence Unit, Country Report Sri Lanka, maart 2014: www.eiu.com.
26 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; vertrouwelijke bronnen.
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Noorden en Oosten gebruikt en komen in het Noorden meer voor dan in de rest van

het land.27 De checkpoints zijn van het leger en de politie.28

Rond militaire kampen en sommige High Security Zones (HSZs), die voor burgers

niet toegankelijk zijn, is een zone (soms tot 2,5 mijl) beperkt toegankelijk. Hierdoor

ondervonden met name bewoners in het Noorden in de verslagperiode problemen bij

het reizen en kwam het voor dat hun landbouwgrond moeilijk bereikbaar was.29

HSZs zijn er onder andere in Colombo rond het eiland waarop het

parlementsgebouw staat, en in het district Jaffna (vliegveld Palaly, haven

Kankesanturai). In Tellippalai (eveneens in het district Jaffna) is een HSZ, waardoor

zestien administrative divisions geheel en acht gedeeltelijk voor terugkeer van

internally displaced persons (IDPs) gesloten bleven. In het Trincomalee district

hadden inwoners van een gebied in de Sampur Exclusive Economic Zone, dat

gedeeltelijk een HSZ overlapt, geen toegang tot land dat voor een

kolenkrachtcentrale bestemd is. Eind 2013 konden bijna vierduizend burgers niet

terugkeren naar hun huizen gelegen binnen de HSZ Sampur. Zij ontvingen geen

compensatie voor hun land. De toegang tot bepaalde gebieden in Mullaitivu,

Kilinochchi en Mannar werd door het leger beperkt. Een paar HSZs, zoals in Jaffna

en Trincomalee, zijn gedemilitariseerd. Volgens een bron bouwt het leger een hotel

in een HSZ en hebben sommige Singalezen grond gekregen die voorheen tot een

HSZ behoorde.30 Het is niet bekend of er in de verslagperiode nieuwe HSZs zijn

opgericht en binnen welke termijn de bestaande HSZs zullen worden ontruimd.

Het Noorden en Oosten

In het Noorden en Oosten, waar voornamelijk Tamils en moslims wonen, is nog

steeds een aanzienlijke militaire (hoofdzakelijk Singalese) presentie en loopt

personeel van inlichtingendiensten in burger op straat rond. ‘s Nachts vinden in het

Noorden regelmatig patrouilles plaats. Bezoekers aan het Noorden en Oosten

worden in toenemende mate nauwlettend in het oog gehouden en geïntimideerd. Dit

geldt ook voor bewoners die met organisaties, ngo’s of buitenlanders als diplomaten

en journalisten spreken. Zij lopen het risico voor de ontmoeting of daarna

ondervraagd en geïntimideerd te worden. Deze controle die intimiderend werkt op

met name de lokale bevolking en die de overheid niet onder stoelen of banken

steekt, bestaat onder andere uit telefoontjes, zowel ‘s nachts als overdag, de

verplichting te rapporteren aan de autoriteiten, autoriteiten die aangemeld en

onaangemeld langskomen bij organisaties en op privéadressen, achtervolging,

ondervraging, bedreiging, het afluisteren van telefoongesprekken en het meelezen

van mails.31

Het leger mengt zich in veel civiele zaken, voert civiele taken uit -zoals (land-)

bouwwerkzaamheden en het exploiteren van winkels en hotels-, en houdt toezicht

op het dagelijks leven. Zo moeten feesten en bijeenkomsten bij de lokale

commandant aangemeld worden. Deze militaire overmacht en verzwakking van

civiele bestuursorganen zorgen voor een gevoel van wantrouwen en onveiligheid

onder de burgerbevolking.32

27 Vertrouwelijke bronnen.
28 Vertrouwelijke bron.
29 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
30 Vertrouwelijke bronnen; US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014;

Sunday Observer, Army releases houses, lands to civilians, 11 augustus 2013: www.sundayobserver.lk.
31 Reuters, Army occupation angers Sri Lankan Tamils four years after war ends, 14 november 2013; Amnesty

International, Sri Lanka: suppressing calls for justice, februari 2014; Vertrouwelijke bronnen.
32 Vertrouwelijke bronnen; Human Rights Watch, World Report 2014, events of 2013 Sri Lanka: www.hrw.org; The

Economist, Sri Lanka, Bring up the bodies, 8 maart 2014: www.economist.com; Human Rights Council, Oral

update of the High Commissioner for Human Rights on promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka,
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Vijf jaar na het conflict, tijdens Victory Day op 18 mei 2014, waren in het Noorden

publieke herdenkingen ter nagedachtenis aan de Tamil slachtoffers van het conflict

verboden en toonde het leger zijn macht middels de jaarlijkse militaire parade in het

zuiden. Dit typeert volgens bronnen de omgang van de overheid met het

verzoenings- en rouwproces.33 Door de toenemende invloed van Singalezen, o.a.

door binnenlandse migratie, naar gebieden in het Noorden en Oosten waar van

origine vooral Tamils en moslims woonden, een leger dat zich als bezettingsmacht

opstelt, het veranderen van Tamil plaatsnamen in Singalese namen, de bouw van

boeddhistische tempels, het gunnen van grote projecten aan met name (bouw-)

bedrijven uit het zuiden, en een overheid die zich land toeëigent voor militaire

doeleinden, wordt de onrust onder de Tamils versterkt. Berichten dat Singalezen uit

andere delen van het land zich met steun van de overheid in het Noorden

hervestigen en deze gebieden soms eerder hulp zouden ontvangen dan regio’s waar

Tamils gehervestigd zijn, nemen die onrust niet weg.34

Doordat in het Noorden en Oosten economische activiteiten slechts moeizaam van

de grond komen, en door het conflict de oude structuren zijn ontwricht, is de

werkloosheid hoger dan in de rest van het land en hebben velen moeite om in hun

levensonderhoud te voorzien. Anderzijds zoeken bedrijven uit het zuiden die in het

voormalig conflictgebied willen uitbreiden of een vestiging willen openen soms

tevergeefs naar geschoold personeel. Door het conflict is een generatie leraren

weggevallen en is er een tekort aan personeel in de gezondheidszorg ontstaan. Maar

voor mensen uit het zuiden is het voormalig conflictgebied geen aantrekkelijk woon-

en werkgebied, iets dat tot nog toe niet middels bonussen wordt gecompenseerd.

Ook het taalprobleem speelt een rol bij de aarzeling van mensen om in een ander

gebied te gaan werken: De meeste Singalezen spreken geen Tamil en andersom, en

het Engels is sinds de dekolonisatie geen verplicht schoolvak meer voor iedereen.35

Hoewel de infrastructuur na beëindiging van het conflict enorm is verbeterd, is deze

nog niet op hetzelfde niveau als in de rest van het land. Ook de toegang tot

drinkwater, alhoewel verbeterd, vormt nog een probleem.36

Strijdkrachten en politie

Voor zover bekend zijn de organisatie en bevoegdheden vrijwel onveranderd sinds

het vorige ambtsbericht van juni 2013. De politie, evenals de Special Task Force,

valt inmiddels niet meer onder het ministerie van Defensie maar onder het nieuwe

ministerie van Law and Order teneinde politie en legermacht te scheiden. Het

nieuwe ministerie heeft echter als secretaris-generaal voormalig officier Nanda

Mallawaarachchi en de president staat aan het hoofd, zoals ook het ministerie van

A/hrc/24/crp.3/Rev.1, 23 september 2013; Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade,

Country Information Report Sri Lanka, 31 juli 2013.
33 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Group 22-Information Centre for Asylum and Migration, Briefing Notes,

16 juni 2014; Vertrouwelijke bron.
34 UK Foreign Commonwealth Office, Sri Lanka-Country of Concern, 10 april 2014; Norwegian Refugee

Council/Internal Displacement Monitoring Centre, Global Overview 2014: people internally displaced by conflict

and violence-Sri Lanka, 14 mei 2014; Colombo Telegraph, Northern Sinhalisation: Government To Settle 500

Sinhala Families In Mannar Despitte Muslim Anger, 17 augustus 2013; TamilNet, SL military expands military

cantonment in VVT, Jaffna, 1 oktober 2013; US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27

februari 2014.
35 UN World Food Programme, Sri Lanka Overview, november 2013; IRIN, analysis: Greater investment needed in

Sri Lanka’s north, 14 oktober 2013; vertrouwelijke bron.
36 The Economist, Sri Lanka The centre wants to hold, 9 november 2013; Vertrouwelijke bronnen.
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Defensie (secretaris-generaal is Gotabaya Rajapaksa, broer van de president) en

Financiën onder hem vallen.37

De Sri Lankaanse politie voert civiele politietaken uit zoals bestrijding van misdaad,

toezicht op de naleving van de verkeersregels, zorgdragen voor de openbare

veiligheid en handhaving van de openbare orde.38

Paramilitaire groeperingen 39

Paramilitaire groeperingen waren –soms samen met criminele bendes- actief in het

hele land maar met name in gebieden waar hoofdzakelijk Tamils wonen, zoals in het

noorden en oosten. Deze groeperingen zouden regeringsgezind zijn en nauwe

banden hebben met de veiligheidstroepen. Zij worden in verband gebracht met

mensenrechtenschendingen als moord, ontvoering, aanranding, mishandeling,

corruptie en intimidatie van burgers. Zo zouden leden van de Eelam People’s

Democratic Party (EPDP) betrokken zijn bij intimidatie, afpersing, corruptie en

geweld tegen burgers en journalisten in Jaffna. De EPDP wordt geleid door de

minister van Traditional Industries and Small Enterprise Development, Douglas

Devananda. In het noorden en oosten zouden paramilitaire groeperingen samen met

militaire inlichtingendiensten en veiligheidstroepen verantwoordelijk zijn voor het

opsluiten van burgers die verdacht werden banden met de LTTE te hebben. De

verdachten werden ondervraagd, soms mishandeld, en niet altijd aan de politie

overgedragen. Uit het hele land, maar vooral uit het noorden en oosten, berichtten

Tamils dat veiligheidstroepen en paramilitaire groeperingen met name jonge Tamils

en Tamils van middelbare leeftijd lastig vielen.40 Een paar bronnen geven aan dat de

regering de paramilitairen gebruikt om het vuile werk op te knappen. Zo zouden zij

mensen bedreigen die uit rehabilitatiecentra zijn vrijgelaten. Eén bron geeft aan dat

er geen paramilitaire groeperingen meer aktief zijn maar dat het om criminelen en

bendes gaat die wapens bezitten.41

Over het –gedwongen- rekruteren (ronselen) van kinderen en/of volwassenen voor

een militaire strijd is niets bekend.

37 UK Foreign Commonwealth Office, Sri Lanka-Country of Concern, 14 april 2014; Y. Sooka, The Bar Human Rights

Committee of England and Wales (BHRC) and The International Truth&Justice Project, Sri Lanka: An Unfinished

War: Torture and Sexual Violence in Sri Lanka 2009-2014, maart 2013; UK Foreign&Commonwealth Office, Sri

Lanka, Country of Concern, 10 april 2014: www.gov.uk; vertrouwelijke bron.
38 US State Department, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
39 Voor achtergrondinformatie over het ontstaan van de verschillende paramilitaire groeperingen, zie het algemeen

ambtsbericht Sri Lanka van augustus 2009.
40 US State Department, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; Amnesty International, Sri Lanka:

Suppressing calls for justice, februari 2014.
41 Vertrouwelijke bronnen.
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3 Mensenrechten

3.1 Juridische context

Voor een overzicht van de internationale verdragen en conventies, grondwet en

overige nationale wetgeving zie het algemeen ambtsbericht van juni 2013.42

3.1.1 Algemeen

De mensenrechtensituatie verslechterde in deze verslagperiode, deels in aanloop

naar de VN Human Rights Council in Genève en in reactie op de resolutie die door

deze Raad werd aangenomen in maart 2014. In het noorden wordt sindsdien nog

strikter toezicht uitgeoefend en overheerst de angst. Media, politieke oppositie en

het maatschappelijk middenveld krijgen steeds minder ruimte om vrijuit te spreken

of bijeen te komen. De straffeloosheid nam in het hele land toe.43

Zij die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen worden niet ter

verantwoording geroepen. Mensenrechtenactivisten en -organisaties, waaronder

personen die bijdragen leveren aan de VN, samenwerken met buitenlandse

diplomatieke vertegenwoordigingen of rapporteren over mensenrechtenschendingen

in het noorden, riskeren onder andere intimidatie en lastercampagnes.44

In het hele land worden aktiviteiten en personeel van internationale organisaties en

ngo’s nauw gevolgd. In het noorden en oosten worden sinds de MRR ook mensen die

niet voor ngo’s of internationale organisaties werken nauwer gevolgd en

gecontroleerd.45

3.1.2 Overige nationale wetgeving

Emergency Regulations en de Prevention of Terrorism Act (PTA)

De PTA was gedurende de verslagperiode ongewijzigd van kracht en werd

regelmatig gebruikt, soms om regeringscritici de mond te snoeren. Vooral Tamil

activisten lopen het risico op basis van de PTA gearresteerd te worden wegens

vermeende banden met de diaspora of LTTE.46 Het blijft op basis van de PTA

mogelijk om mensen, die verdacht worden van terrorisme, op te pakken en zonder

aanklacht of proces vast te houden. Een groot aantal verdachten wordt onder deze

wetgeving vastgehouden. Onder de PTA hoeft het leger bij aanhouding een arrestant

niet binnen 24 uur aan de politie over te dragen. Tevens maakt de PTA het mogelijk

om gedetineerden tot achttien maanden vast te houden, of hangende een

rechtszaak voor onbepaalde tijd. Bekentenissen verkregen door marteling worden

onder de PTA als bewijs toegelaten.

42 Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.
43 Vertrouwelijke bronnen; AI, Press releases, Sri Lanka: Briefing exposes how activists brave retaliation before UN

human rights session, 26 februari 2014: www.amnesty.org; Human Rights Council, Twenty-fifth session, Agenda

item 2, Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, A/hrc/25/l.1/Rev.1, 26 maart

2014.
44 Vertrouwelijke bron; Inform, Human Rights Documentation Centre, Repression of Dissent in Sri Lanka, januari-

maart 2014; AI, Sri Lanka: Suppressing calls for justice, februari 2014.
45 Vertrouwelijke bronnen;Schweizerische Eidgenossenschaft/Département fédéral de justice et police/Office

fédéral des migrations, Focus Sri Lanka, Liberté d’opinion et d’expression et liberté de réunion et d’association

pacifiques, 28 april 2014.
46 US Department of State, Country Reports on Terrorism 2013-Sri Lanka, 30 april 2014; vertrouwelijke bronnen.
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Rechters lieten doorgaans geen personen op borgtocht vrij die op basis van de PTA

werden vastgehouden.47

Sri Lanka kent geen Witness Protection Programme. Het wetsvoorstel ten behoeve

van getuigenbescherming (de zogenaamde Draft Bill for the Assistance and

Protection of Victims of Crime and Witnesses) is inmiddels ter goedkeuring aan het

parlement voorgelegd.48

Nationaliteitswetgeving

Voor een overzicht van de staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving wordt

verwezen naar het algemeen ambtsbericht van juni 2013. Voor zover bekend zijn er

op dit gebied geen nieuwe ontwikkelingen geweest sinds het verschijnen van het

vorige ambtsbericht.49

3.2 Toezicht en rechtsbescherming

3.2.1 Aangifte bij de politie

In Sri Lanka kan ieder individu aangifte van een misdrijf doen bij een willekeurige

politiebeambte. Deze aangifte wordt first information genoemd. Aangifte kan op

verscheidene manieren worden gedaan: in persoon waarbij de beambte de aangifte

opstelt, schriftelijk of telefonisch. First information die in eerste instantie in persoon

of telefonisch is meegedeeld moet altijd schriftelijk worden bevestigd.

De politie, volgens de wet de onderzoeksautoriteit, kan een onderzoek starten indien

de beambte vermoedt dat er een overtreding of een misdrijf is begaan of er sprake

is van ordeverstoring. Dit is ook mogelijk als er geen aangifte is gedaan of er geen

rapport van eerste informatie aan is voorafgegaan. De politie is dus niet verplicht

om uitsluitend op basis van een rapport van first information een onderzoek te

starten. Men krijgt niet automatisch een afschrift van de aangifte, alleen op speciaal

verzoek, bijvoorbeeld als de advocaat van degene die aangifte deed daar om vraagt.

Wel ontvangt degene die aangifte doet een referentienummer.50

Of de politie een zaak in behandeling neemt is afhankelijk van de aard van de

aanklacht en de persoon in kwestie. Niet-politieke zaken zouden doorgaans worden

opgepakt. Klachten over kleine overtredingen of misdrijven zouden ook eerder

worden onderzocht, omdat deze geen bedreiging zouden kunnen vormen voor de

politiebeambte. Aangiftes werden dan ook niet allemaal voortvarend behandeld, ook

niet als bijvoorbeeld een advocaat regelmatig rappeleert. De politie zou volgens een

bron niets ondernemen als paramilitaire groeperingen mensen bedreigen die uit

rehabiliteringscentra komen en telefonische bedreigingen werden volgens

betrokkene evenmin onderzocht. Ook wangedrag van militairen leidde zelden tot

onderzoek. Tevens kwam het voor dat onderzoeken op last van hogerhand werden

gestopt. Volgens meerdere bronnen nam in de verslagperiode de straffeloosheid toe,

en kan het in het hele land voorkomen dat geen onderzoek wordt gedaan en geen

bestraffing volgt. Nationale toezichthouders, die gepolitiseerd en niet onafhankelijk

zijn, zouden alleen nog pro forma worden ingeschakeld, omdat men zich anders niet

tot een internationale toezichthouder kan wenden, aldus een bron.51

47 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
48 ColomboPage, Sri Laka cabinet approves Witness and Victim Protection Bill, 24 oktober 2013 en Witness

protection bill in Sri Lanka parliament early next year, 8 december 2013; vertrouwelijke bron.
49 Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.
50 Vertrouwelijke bron.
51 Vertrouwelijke bronnen.
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Wanneer in het noorden aangifte wordt gedaan van bijvoorbeeld verdwijningen,

ontvoeringen of verkrachtingen heeft dit vaak intimidatie en bedreiging tot gevolg.52

Wanneer degene die aangifte heeft gedaan niet tevreden is over het politieoptreden

of het uitblijven van optreden, kan hij of zij hierover een klacht indienen op

districtsniveau, maar ook op het hoofdkwartier van politie, bij het hoofd van de

politie, de Inspector General (IGP). De IGP geeft de klachten door aan de

Superintendent of Police (districtsniveau) met het verzoek de zaak met de lokale

politie op te nemen en hen deze te laten afhandelen. Het is onbekend of en hoe de

klachten dan worden onderzocht en afgehandeld.53

Als het de aangifte van een mensenrechtenschending betreft en de politie in gebreke

blijft, bestaat de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Ook kan men de National

Human Rights Commission inlichten. Deze heeft onder andere een inlichtingen- en

onderzoeksafdeling. Het zou echter in de praktijk geen zin hebben om naar de

Human Rights Commission te stappen. Zie ook 3.2.3 ‘Human Rights Commission’.54

Voor klachten met betrekking tot religieuze spanningen en discriminatie op basis

van geloof is in april 2014 een speciale politieafdeling opgericht die onder het

Ministry of Buddha Sasana and Religious Affairs valt en uit vijftien medewerkers

bestaat. Mensen die niet tevreden zijn met de afhandeling van de klacht door de

lokale politie kunnen zich tot deze afdeling richten.55

In Sri Lanka zijn niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) actief op het gebied van

rechtsbescherming zoals Home for Human Rights (HHR)56 en Centre for Policy

Alternatives (CPA)57.

3.2.2 Juridische bijstand

Er bestaat een Legal Aid Commission of Sri Lanka58, die volgens haar website onder

andere rechtshulp verleend aan lagere inkomens. Over deze commissie is geen

nieuwe informatie bekend sinds het vorige ambtsbericht. Soms stonden particuliere

rechtshulporganisaties aangeklaagde personen bij.59

3.2.3 Nationale instanties die toezicht houden op naleving mensenrechten

Zie voor een uitvoerige beschrijving van de nationale toezichthouders het algemeen

ambtsbericht van juni 2013.

Door het achttiende amendement benoemt de president veelal de leden van deze

instanties. Gezien het repressieve klimaat en wegens een gebrek aan bescherming

van klokkenluiders wordt niet in alle gevallen een klacht ingediend uit vrees voor de

consequenties. Meerdere bronnen geven aan dat deze toezichthouders noch

onafhankelijk, noch effectief zijn.60

52 Vertrouwelijke bronnen.
53 Vertrouwelijke bron.
54 Zie voor de beroepsprocedure het algemeen ambtsbericht juni 2013; International Federation of Journalists, The

Campaign for Justice: Press Freedom in South Asia 2013-2014, 13 mei 2014; Hrcsl.lk/english, geraadpleegd 17

juli 2014; vertrouwelijke bronnen.
55 Vertrouwelijke bron; www.ucanews.com: Sri Lanka launches police team to tackle religious disputes, 28 april

2014; AsiaNews.it: Sri Lanka Christians criticise the creation of a ‘religious police’, 5 juni 2014.
56 Vertrouwelijke bron.
57 www.cpalanka.org, geraadpleegd 17 juli 2014; vertrouwelijke bron.
58 http://www.gic.gov.lk, geraadpleegd 17 juli 2014.
59 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
60 Inform, Human Rights Documentation Centre, Repression of Dissent in Sri Lanka, januari-maart 2014; Colombo

Telegraph, Chairman And Commissioner Go Head To Head At Human Rights Commission SL:

www.colombotelegraph.com, 23 augustus 2013; vertrouwelijke bronnen.



Pagina 16 van 57

Soms kan aandacht en druk vanuit het buitenland helpen of kunnen contacten met

buitenlandse vertegenwoordigers bescherming bieden. Zo zou de bekende

mensenrechtenactivist Rukee Fernando na zijn arrestatie in maart 2014 na 48 uur

zijn vrijgelaten dankzij de druk die vanuit het buitenland werd uitgeoefend.61

National Police Commission (NPC)

De voorzitter werd door de president benoemd. Deze commissie verricht onderzoek

op basis van klachten van burgers over de politie en verstrekt eventueel een

schadevergoeding. Volgens een bron is de NPC niet onafhankelijk.

De NPC zou in 2013 vierhonderd klachten hebben ontvangen. Met hoeveel klachten

iets is gedaan is niet bekend. Volgens de website van deze commissie zouden de

meeste klachten door mediation worden opgelost. Eind 2013 opende de NPC een

hotline waar men klachten over de politie kan indienen.62

Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption

De commissieleden worden door de president benoemd. De commissie kan slechts

onderzoek doen na ontvangst van een formele klacht.

Volgens het State Department zou de commissie in 2013 actiever zijn opgetreden

dan in voorgaande jaren voor wat betreft het onderzoeken van klachten en het

ondernemen van gerechtelijke stappen jegens verdachten. Een andere bron stelt dat

de commissie zelf corrupt is.63

In 2013 werden wederom veel klachten over corrupte ambtenaren, met name bij de

politie, de divisional secretariats en schoolhoofden ontvangen. De commissie ontving

3.163 klachten die betrekking hadden op overheidsambtenaren, hetgeen een

aanzienlijke stijging ten opzichte van eerdere jaren zou zijn. In 147 zaken werd

onderzoek gedaan en 95 personen werden gearresteerd. Eind 2013 liepen nog 77

rechtszaken.64

Human Rights Commission (HRC)

Volgens de wet is de HRC onpartijdig en onafhankelijk maar commissieleden worden

door de president benoemd. Mede daardoor is het twijfelachtig of de HRC bereid en

in staat is onafhankelijk onderzoek te doen om een advies te kunnen formuleren.65

Eén bron stelt dat sommige leden van de commissie van goede wil zijn. Personeel

van het HRC-kantoor in Colombo zou kantoren in het noorden hebben geadviseerd

alleen nog klachten over mensenrechtenschendingen in ontvangst te nemen als de

klacht gedetailleerde informatie over de vermeende dader bevat. Naar verwachting

zal dit meer mensen weerhouden een klacht in te dienen.66. De HRC zou

gecompliceerde en controversiële zaken vermijden, zaken verdoezelen, weigeren en

naar ngo’s doorverwijzen.67

Het mandaat van de HRC beperkt zich momenteel tot het geven van advies dat geen

verplichtend karakter heeft maar er ligt een voorstel ter goedkeuring aan het

61 Vertrouwelijke bronnen.
62 Newsfirst.lk: NPC introduces hotline for ‘police complaints’, 31 december 2013; www.npc.gov.lk, geraadpleegd 5

juni 2014; vertrouwelijke bron.
63 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; Asian Human Rights

Commission, Asia Report 2013, Sri Lanka, 1 januari 2014; vertrouwelijke bron.
64 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
65 Inform, Human Rights Documentation Centre, Repression of Dissent in Sri Lanka, januari-maart 2014, 30 april

2014.
66 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; vertrouwelijke bron.
67 Inform, Human Rights Documentation Centre, Repression of Dissent in Sri Lanka, januari-maart 2014, 30 april

2014; vertrouwelijke bronnen.
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parlement om de bevoegdheden uit te breiden, zodat de adviezen van de HRC wel

een verplichtend karakter krijgen.68

De meeste klachten die de HRC in de verslagperiode ontving hadden betrekking op

arrestaties, mishandeling door de politie (lichamelijke en psychische), wangedrag

van ambtenaren (bijvoorbeeld corrupte leraren) en corrupte politici. De HRC ontving

in 2013 4.979 klachten, waarvan 3.440 binnen het mandaat van de HRC vielen. Het

is onbekend met hoeveel klachten iets werd gedaan.69

National Action Plan for the Promotion and Protection of Human Rights 2011-2016

Er is een interministeriële commissie voor mensenrechten opgericht om toe te zien

op de uitvoering van het Actieplan.70

Hoge Raad (Supreme Court) en Hof van Beroep (Court of Appeal)

(Opper-) rechters worden door de president benoemd.

Slachtoffers van mensenrechtenschendingen kunnen zelf of via hun advocaat een

schriftelijke klacht indienen, de zogenaamde Fundamental Rights Application (FRA),

bij de Hoge Raad. Ook bestaat de mogelijkheid om een habeas corpus-klacht in te

dienen bij het Hof van Beroep.71 Volgens een bron zou de Supreme Court volledig

gepolitiseerd zijn, en zaken met een politieke achtergrond niet oppakken.72 Mohan

Peiris, een aanhanger van de president, is benoemd tot opvolger van de begin 2013

afgezette hoogste rechter van het land en voorzitter van de Hoge Raad, Shirani

Bandaranayake.

Niet-gouvernementele mensenrechtenorganisaties (NGO’s)

Een aantal lokale en internationale NGO’s is actief op het terrein van mensenrechten

en humanitaire hulpverlening.73 NGO’s dienen zich te laten registreren bij het

nationale secretariaat voor non-gouvernementele organisaties, dat onder het

ministerie van Defensie valt.74 Tot voor kort moesten ngo’s en een aantal

internationale organisaties, via de Presidential Task Force (PTF) goedkeuring vragen

voor projecten en toegang tot het noorden. In de eerste helft van 2014 ontvingen

een aantal ngo’s en (internationale) organisaties een brief van de overheid dat de

PTF zou zijn opgeschort of opgeheven. Aangezien niet elke ngo en hulporganisatie

dit schrijven heeft ontvangen, is het momenteel onduidelijk of de PTF nog

bemoeienis heeft met hulpprojecten en zo niet, welke procedure nu van toepassing

is.75

Sinds juni 2014 zijn ngo’s verplicht een jaarlijks aktieplan met details over hun

aktiviteiten voor te leggen en is goedkeuring benodigd van het ministerie van

Financiën voor alle projecten met buitenlandse financiering. Op 1 juli 2014 heeft het

nationale secretariaat voor ngo’s een circulaire verspreid onder alle ngo’s. Daarmee

wordt het ngo’s en maatschappelijke groeperingen verboden persconferenties te

68 Vertrouwelijke bronnen.
69 Asian Human Rights Commission, Sri Lanka: Illegally Arrested, Hung, Tortured, & Tried on Fabricated Charges,

28 juli 2014; Hcrsl.lk, geraadpleegd 5 juni 2014. NB: Het aantal klachten met betrekking tot mishandeling door

de politie zou zijn afgenomen; vertrouwelijke bron.
70 www.hractionplan.gov.lk, geraadpleegd 5 juni 2014.
71 Dit is mogelijk op basis van artikel 126, lid 2 en 3, van de grondwet: www.priu.gov.lk, geraadpleegd 5 juni 2014.
72 Vertrouwelijke bron.
73 www.ngosecretariat.gov.lk, geraadpleegd 17 juli 2014.
74 Special Gazette, bericht van de president op 30 april 2010: www.documents.gov.lk, geraadpleegd 17 juli 2014.
75 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014: www.state.gov; vertrouwelijke

bronnen. N.B.: O.a. UNHCR, UNICEF en Save the Children hebben momenteel vrije toegang tot het noorden en

oosten.
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houden, persberichten uit te geven en workshops voor journalisten te geven, die

buiten het mandaat van de ngo vallen.76

Het wantrouwen tussen veel ngo’s en de overheid is niet bevorderlijk voor de

samenwerking. Onder andere de bemoeienis van het leger, de Presidential Task

Force (PTF) en het ministerie van Economische Zaken bij de coördinatie en

goedkeuring van hulpprojecten voedt dit wantrouwen.77

Niet-Sri Lankaanse medewerkers van ngo’s en internationale organisaties

ondervonden in de verslagperiode problemen bij het vernieuwen van hun

werkvergunning en het verkrijgen van een visum voor Sri Lanka. Een aantal ngo’s

moest vertrekken, waaronder de Friedrich Ebert Stiftung in de tweede helft van

2013, en de Friedrich Naumann Stiftung. Van de meeste ngo’s en hulporganisaties

wordt door de autoriteiten het mailverkeer gelezen en het telefoonverkeer

afgetapt.78

Ngo’s worden met steeds meer wantrouwen benaderd door de regering omdat deze

veel ngo’s verdenkt van activiteiten die de oppositie zouden versterken en het

huidige regime kunnen verzwakken. De lokale medewerkers van ngo’s en burgers

die contact met hen hebben worden steeds vaker geïntimideerd. Dit geldt met name

in het noorden en oosten en voor ngo’s die aktief zijn op het gebied van

mensenrechten en vrouwenorganisaties. Sinds de VN MRR-resolutie van maart

2014, maar ook rond de Gemenebest Top najaar 2013, is de manoeuvreerruimte

voor het maatschappelijk middenveld en de vrijheid van meningsuiting verminderd.

De intimidatie bestaat uit –ook nachtelijke- telefoontjes van politie, militair en

burgers, agenten die langskomen en dreigementen. Door de ondervragingen en

intimidatie heerst een angstcultuur, vindt meer zelfcensuur plaats, ontvangen ngo’s

minder informatie van de basis en durft een deel van de beoogde doelgroep niet

meer deel te nemen aan door ngo’s georganiseerde workshops.79

De meeste internationale hulporganisaties hebben geen reisbeperkingen in Sri Lanka

en derhalve ook vrije toegang tot het noorden en oosten. Minstens één

internationale ngo moest gedurende de verslagperiode voor toegang tot Trincomalee

en Batticaloa goedkeuring aanvragen.80

Internationale instanties die toezicht houden: Zie ‘politieke ontwikkelingen’.

Met betrekking tot het EU-General Scheme of Preferences (GSP) zijn geen nieuwe

ontwikkelingen bekend geworden.

76 www.reuters.com: Sri Lanka bans activist groups from contact with media, 9 juli 2014; National Peace Council of

Sri Lanka, Media Release, Government needs to withdraw ngo circular, 11 juli 2014; Asian Human Rights

Commission, SriLanka: The Defence Ministry’s Warning to all Non-Governmental Organisations, 8 juli 2014;

vertrouwelijke bron.
77 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014: www.state.gov; Norwegian

Refugee Council/Internal Displacement Monitoring Centre, Global Overview 2014: people internally displaced by

conflict and violence-Sri Lanka, 14 mei 2014; ICRC, Annual Report 2013-Sri Lanka, 14 mei 2014; UN Human

Rights Council, “Constructing a development based strategy for durable solutions for internally displaced persons

(IDPs) in Sri Lanka in the aftermath of conflict is now essential”, UN rights expert says, 11 december 2013,

www.ohchr.org.
78 DailyFT, Friedrich Ebert Stiftung closes SL office temporarily; expresses deep concern: www.ft.lk, 13 juli 2013;

Friedrich Ebert Stiftung-Internationale Arbeit-Asien: Die Aktivitäten der Friedrich-Ebert-Stiftung in Sri Lanka,

geraadpleegd 31 oktober 2013; vertrouwelijke bronnen.
79 HRW, World Report 2014, events of 2013 Sri Lanka: www.hrw.org; UK FCO, Sri Lanka-Country of Concern, 10

april 2014; Sri Lanka: IBAHRI calls for increased vigilance from international community following UN Resolution:

www.ibanet.org, 1 april 2014; vertrouwelijke bronnen.
80 Vertrouwelijke bron.
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3.3 Naleving en schendingen

3.3.1 Vrijheid van meningsuiting

De wet voorziet in de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, maar deze kan om

diverse redenen worden ingeperkt, bijvoorbeeld zodra de nationale veiligheid in het

geding komt.81 Gedurende de verslagperiode verminderde de vrijheid van

meningsuiting.82

In juni 2013 kwam de regering met een voorstel voor een mediacode die

berichtgeving aan banden zou moeten leggen, waaronder verslaggeving die de

reputatie van Sri Lanka schaadt. Na een storm van protest in de media trok de

minister voor Media het voorstel in.83

Op 1 juli 2014 heeft het nationale secretariaat voor ngo’s een circulaire verspreid

onder alle ngo’s. Daarmee werd het ngo’s en maatschappelijke groeperingen

verboden persconferenties te houden, persberichten uit te geven en workshops voor

journalisten te geven, die buiten het mandaat van de ngo vallen.84

Overheidsfunctionarissen bekritiseerden de media, zetten deze onder druk en

intimideerden hen, wat bijdroeg aan een gevoel van onveiligheid voor journalisten

die kritische artikelen publiceerden over de regering. Workshops voor journalisten

werden verstoord, zowel in het noorden als in het zuiden. Journalisten en media

werden bedreigd, aangevallen of kregen met lastercampagnes te maken. De

autoriteiten hebben tot nog toe niemand hiervoor vervolgd. Met name journalisten in

het noorden maakten melding van intimidatie, maar ook buitenlandse journalisten

en bronnen die met hen of internationale rapporteurs spraken werden hiermee

geconfronteerd. Dit ervoeren zowel de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten,

Pillay, de Britse premier Cameron als producer Macrae.85

Uthayan, een krant die in Jaffna wordt uitgegeven, stopte na een lastercampagne

tegen de krant met haar Engelstalige online versie.86 In juli 2013 werd een uitgave

81 Zie ook www.lawnet.lk; US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
82 Human Rights Watch, World Report 2014-Sri Lanka, 21 januari 2014; Asian Human Rights Commission, Asia

Report 2013, Sri Lanka ‘End the Authoritarian Project’, 1 januari 2014; IPI, IPI concerned by declining press

freedom in Sri Lanka, 5 september 2013.
83 HRW, World Report 2014, events of 2013 Sri Lanka: www.hrw.org; UK FCO, Sri Lanka-Country of Concern, 10

april 2014; Committee to Protect Journalists, Media ethics code could restrict free press in Sri Lanka, 19 juni

2013.
84 www.reuters.com: Sri Lanka bans activist groups from contact with media, 9 juli 2014; National Peace Council of

Sri Lanka, Media Release, Government needs to withdraw ngo circular, 11 juli 2014.
85 UK FCO, Sri Lanka-Country of Concern, 10 april 2014; Schweizerische Eidgenossenschaft/Département fédéral de

justice et police/Office fédéral des migrations, Focus Sri Lanka, Liberté d’opinion et d’expression et liberté de

réunion et d’association pacifiques, 28 april 2014; Reporters Without Borders, Soldiers attack journalists covering

environmental protests, 5 augustus 2013; Detention of IFJ Directors reflects dreadful state of media freedom in

Sri Lanka, 4 november 2013 en Tamil journalist attacked, 18 april 2014; The New York Times, Sri Lanka’s

Climate of Fear, 13 november 2013; Inform, Human Rights Documentation Centre, Repression of Dissent in Sri

Lanka, januari-maart 2014; Lankanewsweb: Transparancy International Media workshop threatened for the third

time-FMM, 10 juni 2014; Lankanewsweb.net: Media group protest against SL military’s shadow war, 1 augustus

2014; HRW, World Report 2014, events of 2013 Sri Lanka: www.hrw.org; UN in Sri Lanka, Opening remarks by

the UN High Commissioner for Human Rights, 31 augustus 2013: un.lk/news; Committee to Protect Journalists,

Attacks on the Press in 2013-Sri Lanka, maart 2014; Reporters Without Borders, Tamil journalist attacked, 18

april 2014; Freedom of the Press 2014, Press Freedom in 2013: Media Freedom Hits Decade Low; IFJ, The

Campaign for Justice: Press Freedom in South Asia 2013-2014, 13 mei 2014; Reporters Without Borders, Army

surrounds Tamil daily’s headquarters in Jaffna, 19 mei 2014; IFJ, Journalists In Sri Lanka Petition Human Rights

Commission, 29 augustus 2013; www.srilankabrief.org: RSF Calls on UNHCR, 31 oktober 2013; Reporters

Without Borders, Sectarian violence in south declared off-limits for media, 17 juni 2014; Committee to Protect

Journalists, Getting Away with Murder, 2014 Global Impunity Index, 16 april 2014; Reuters, Sri Lanka escapes

Commonwealth censure after fractious summit, 17 november 2013: www.reuters.com; vertrouwelijke bronnen.
86 Vertrouwelijke bron.
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van het Time Magazine door de douane geconfisceerd in verband met een

omslagartikel over geweld tussen boeddhisten en moslims in Myanmar.87

Door de druk op de media passen de meeste journalisten een grote mate van

zelfcensuur toe.88

Nationale en internationale voorstanders van mediavrijheid spraken hun

bezorgdheid uit over de situatie.89

Er waren tijdens de verslagperiode geen berichten over vermoorde90 of verdwenen

journalisten. Het komt voor dat journalisten gearresteerd en gedetineerd worden.91

De regering heeft tijdens de verslagperiode nauwelijks onderzoek gedaan in eerdere

zaken betreffende moord en/of verdwijningen van journalisten en andere personen

werkzaam in de media. Zaken van in het verleden vermoorde of verdwenen

journalisten bleven onopgelost.92

Enkele journalisten verlieten wegens intimidatie van de overheid het land,

waaronder Mandana Ismail Abeywickrema.93

De regering is eigenaar van één van de grootste krantenconcerns, twee belangrijke

televisiestations en een radiostation. Daarnaast zijn er particulieren die eigenaar zijn

van een aantal onafhankelijke kranten en tijdschriften, en van radio- en

televisiestations. Steeds meer mediabedrijven komen echter onder regeringscontrole

te staan. De overheid legde in het noorden uitzendingen aan banden.94

In de World Press Freedom Index 2014 van Reporters Without Borders, zakte Sri

Lanka verder en staat het nu op de 165e plaats van een lijst met 180 landen.95

In de verslagperiode legde de overheid de internetvrijheid beperkingen op. De

autoriteiten blokkeerden meerdere websites, die kritisch berichtten ten aanzien van

de overheid.96 Freedom on the Net meldt dat achttien procent van de bevolking

gebruik maakt van het internet.97

87 The New York Times, Sri Lanka: Time Magazine Is Banned, 3 juli 2013.
88 Vertrouwelijke bron; The Economist, Sri Lanka, The centre wants to hold, 9 november 2013:

www.economist.com; The Sunday Leader, Media Group Concerned, 1 juli 2014.
89 International Press Institute: IPI concerned by declining press freedom in Sri Lanka, 5 september 2013 en IPI

calls for Sri Lanka to allow access to news websites, 25 maart 2014; Reporters Without Borders, Call to UNHCHR,

27 augustus 2013.
90 Reporters Without Borders, Press Freedom Barometer 2014, geraadpleegd 31 juli 2014.
91 Vertrouwelijke bron; Reporters Without Borders, Detention of IFJ Directors reflects dreadful state of media

freedom in Sri Lanka, 4 november 2013; IFJ, The Campaign for Justice: Press Freedom in South Asia 2013-2014,

13 mei 2014; AI, Sri Lanka: suppressing calls for justice, februari 2014.
92 HRW, World Report 2014, events of 2013 Sri Lanka: www.hrw.org; UK FCO, Sri Lanka-Country of Concern, 10

april 2014.
93 IFJ, The Campaign for Justice: Press Freedom in South Asia 2013-2014, Sri Lanka Breakdown of Accountability,

13 mei 2014; Asian Human Rights Commmission, Asia Report 2013, Sri Lanka, 1 januari 2014; BBC News Asia,

Sri Lanka Sunday Leader’s Mandana Ismail Abeywickrema flees, 18 september 2013; UK FCO, Sri Lanka-Country

of Concern, 10 april 2014; Trouw, Journaliste ontvlucht Sri Lanka na bedreiging, 20 september 2013; Committee

to Protect Journalists, Critical Sri Lankan newspaper editor held at knifepoint, 26 augustus 2013; US Department

of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
94 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
95 Reporters Without Borders, World Press Freedom Index 2014, geraadpleegd 12 februari 2014, en Reporters

Without Borders releases 2014 Press Freedom Index, 12 februari 2014, www.en.rsf.org.
96 EIN Presswire, Sri Lanka Blocks Two More Tamil Websites, 12 februari 2014: www.einpresswire.com;

www.colombotelegraph.com: Colombo Telegraph Has Every Right To Raise Dhanapala’s Conflict of Interest;

Friday Forum Member Speaks Out, 25 maart 2014; International Press Institute: IPI calls for Sri Lanka to allow

access to news websites, 25 maart 2014; HRW, World Report 2014-Sri Lanka, 21 januari 2014; vertrouwelijke

bron.
97 Freedom House, Freedom on the Net 2013, 3 oktober 2013.
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Mensenrechtenverdedigers

Mensenrechtenverdedigers werden geïntimideerd, gecontroleerd en gevolgd. Dit

geldt met name voor het noorden en oosten en ook voor burgers die contact met

hen hebben.98 Bekende mensenrechtenactivisten werden door de staatsmedia

neergezet als verraders en door regeringsleden publiekelijk bekritiseerd.99 Sinds de

MRR in Genève in maart 2014 maar ook reeds rond de Gemenebest Top in het

najaar van 2013, verslechterde de situatie, vooral in het noorden en oosten.100

Activisten werden gearresteerd en verhoord. Zo werd onder andere de bekende

mensenrechtenactivist Rukee Fernando samen met Father Praveen maart 2014 op

basis van de PTA gearresteerd. Zij moesten hun laptops en mobiele telefoons

inleveren. Onder internationale druk werden zij na 48 uur zonder aanklacht

vrijgelaten. Na hun vrijlating mochten zij niet spreken over hetgeen was gebeurd.101

3.3.2 Vrijheid van vereniging en vergadering

De wet voorziet in vrijheid van vereniging en vergadering. In de praktijk werden

deze vrijheden niet gerespecteerd door de overheid.

Wat betreft de vrijheid van vergadering waren er beperkingen. De overheid eiste dat

er militairen aanwezig waren bij openbare samenkomsten in het noorden.102

Ten aanzien van de vrijheid van vereniging bestonden er eveneens restricties, onder

andere op grond van de PTA. De overheid maakte vaak gebruik van informanten om

personen te kunnen arresteren en ondervragen over hun samenkomst.103

Volgens het State Department konden politieke partijen niet vrij functioneren en

organiseren, dit gold vooral voor evenementen van de oppositiepartijen in de

Northern Province waar veiligheidsdiensten in burger alom tegenwoordig zijn.104

Demonstraties

Het is in Sri Lanka volgens de wet toegestaan demonstraties te houden, mits vooraf

toestemming aan de autoriteiten is gevraagd. In verscheidene gevallen perkten de

ordestrijdkrachten deelname aan demonstraties in.105 Een bron geeft aan dat vaak

geen vergunning wordt verkregen voor demonstraties op grond van ‘het verstoren

van de openbare orde’. Steeds meer zou worden gedemonstreerd zonder

vergunning.106 Een andere bron stelt dat de politie door informanten, het meelezen

van mail en het afluisteren van telefoongesprekken toch op de hoogte is en deze

betogingen middels een gerechtelijk bevel verbiedt.107 In het hele land kwam het

voor dat demonstraties tegen het regeringsbeleid –soms gewelddadig- werden

onderbroken en beëindigd.108

Met name rond de Gemenebest Top heerste een restrictief beleid. Van 15 tot 17

november 2013 mocht in Colombo niet gedemonstreerd worden. Gezinsleden van

vermiste personen mochten niet naar Colombo reizen om aan een

98 HRW, World Report 2014-Sri Lanka, 21 januari 2014; IFJ, The Campaign for Justice: Press Freedom in South Asia

2013-2014, 13 mei 2014
99 UK FCO, Sri Lanka-Country of Concern, 10 april 2014.
100 Vertrouwelijke bronnen.
101 IFJ, The Campaign for Justice: Press Freedom in South Asia 2013-2014, 13 mei 2014; vertrouwelijke bronnen.
102 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
103 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
104 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
105 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
106 Vertrouwelijke bron.
107 Vertrouwelijke bron.
108 Schweizerische Eidgenossenschaft/Département fédéral de justice et police/Office fédéral des migrations, Focus

Sri Lanka, Liberté d’opinion et d’expression et liberté de réunion et d’association pacifiques, 28 april 2014.
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mensenrechtenfestival deel te nemen.109 In het bijzonder onafhankelijke

journalisten, mensenrechtenactivisten en bepaalde groepen, zoals studenten,

advocaten en universitaire docenten, lopen gevaar indien zij bij protestakties

betrokken zijn.110 In het noorden wilden betogers het bezoek van de Britse premier

Cameron gebruiken om aandacht te vragen voor inbeslagname van land door het

leger en de onopgeloste vermissingen van personen. Zij werden nauw in het oog

gehouden door veiligheidstroepen of geïntimideerd voorafgaand aan de

demonstratie.111

Een aantal moeders wist toch in de buurt van Cameron te komen, waaronder

Balenderan Jayakumari. Zij voerde een campagne om helderheid te krijgen in de

zaak van haar vermiste zoon en zou zijn gevolgd en geïntimideerd totdat zij medio

maart 2014 samen met haar minderjarige dochter werd gearresteerd op grond van

de PTA. De twee vrouwen zouden onderdak hebben verleend aan iemand die

verdacht wordt een politieagent te hebben neergeschoten. Sindsdien zijn beide

vrouwen gedetineerd.112

Er vonden diverse incidenten rond demonstraties plaats. Hieronder wordt een aantal

daarvan genoemd.

Op 1 augustus 2013 protesteerden circa 6.000 bewoners van een voorstad van

Colombo, Weliweriya, naar aanleiding van vervuild drinkwater. Het leger -dat werd

ingezet om de politie te helpen- zou buitensporig geweld hebben toegepast om de

situatie onder controle te krijgen. Daarbij zijn drie doden gevallen en raakten

meerdere personen zwaar gewond. Het militair gerechtshof heeft een onderzoek

ingesteld maar de resultaten daarvan zijn niet bekend gemaakt. Vier officieren

werden disciplinair bestraft en van hun taken ontheven zonder dat sprake was van

een rechtszaak.113

In december 2013 werd een demonstratie van gezinsleden van verdwenen personen

in Trincomalee aangevallen door gemaskerde mannen.114 Dorpsbewoners van

Thunnane in Hanwella (District Colombo) die protesteerden tegen vervuild

drinkwater werden bedreigd, met traangas aangevallen en een aantal van hen werd

gearresteerd door de politie. Er zouden agenten van 25 politiestations zijn ingezet.

Sommige dorpsbewoners zochten bescherming in een boeddhistische tempel in de

buurt. De politie forceerde de toegang tot de tempel, joeg betrokkenen weg maar

bedreigde tegelijkertijd ook boeddhistische monniken en personen die hun geloof

beleden.

Mahesh Sanjeewa Bandara, voormalig voorzitter van een studentenvereniging werd

aangeklaagd voor verstoring van de openbare orde wegens deelname aan openbare

protestacties.

109 UK FCO, Sri Lanka-Country of Concern, 10 april 2014; US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights

Report, 27 februari 2014.
110 Vertrouwelijke bronnen.
111 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
112 Channel 4 News, Callum Macrae, Sri Lanka arrest for missing son’s campaigning mother, 14 maart 2014;

vertrouwelijke bronnen.
113 Human Rights Council, Promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka, A/hrc/25/23, 24 februari 2014;

Centre for Policy Alternatives, Democracy in Post War Sri Lanka, november 2013: www.cpalanka.org; US

Department of State, Sri Lanka 2013 International Religious Freedom Report, 30 juli 2014: www.state.gov;

Human Rights Watch, Sri Lanka: Investigate ‘Clean Water’Protest Deaths, 9 augustus 2013; Amnesty

International, Sri Lanka: Investigators of alleged army killings of protesters should be truly independent, 5

augustus 2013.
114 UK FCO, Sri Lanka-Country of Concern, 10 april 2014; Groundviews.org: Enforced Disappearance in Sri Lanka

(2006-2013), Rights of the Families of the Disappeared, watchdog, 9 januari 2014.
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Tegen studenten die betoogden tegen de schorsing van 27 studenten activisten

werd een gerechtelijk bevel uitgevaardigd omdat protesteren voor de universiteit

illegaal zou zijn.115

Zie voor politieke participatie het algemeen ambtsbericht van juni 2013.

3.3.3 Vrijheid van godsdienst

In theorie garandeert de grondwet van Sri Lanka vrijheid van religie, hoewel het

boeddhisme op de eerste plaats komt.116

Bekeringen zijn niet verboden bij de wet. Het door de boeddhistische partij Jathika

Hela Urumaya (JHU) geïnitieerde wetsvoorstel tot strafbaarstelling van bekeringen

werd nog niet goedgekeurd door het parlement.117

In de praktijk nam het aantal incidenten gericht tegen christenen en hindoes maar

vooral moslims, hun aktiviteiten en heiligdommen toe. Doorgaans zijn

boeddhistische hardliners, waaronder de militante groep Bodu Bala Sena (BBS), de

aanstichters en zou het vuile werk worden opgeknapt door gewelddadige

boeddhistisch nationalistische groeperingen die zouden samenwerken met de

extremistische organisatie Ravana Balay. Bij de incidenten ging het onder meer om

vandalisme, intimidatie, inbeslagneming van eigendom en opruiende toespraken. De

BBS zou tot op het hoogste politieke niveau steun krijgen.118

De religieuze spanningen bereikten een voorlopig hoogtepunt toen boeddhisten op

zondag 15 juni 2014 in het zuidwesten van het land huizen en winkels van moslims

vernielden en in brand staken. Er vielen minstens drie doden en meer dan zeventig

gewonden. De politie stelde een uitgaansverbod in. De president veroordeelde de

incidenten niet en beloofde de moslims geen bescherming, waardoor de angst onder

de moslims toenam.119

115 Inform, Human Rights Documentation Centre, Repression of dissent in Sri Lanka, januari-maart 2014.
116 Hoofdstuk 2 en 3 van de grondwet; in de grondwet wordt het boeddhisme echter niet als een staatsgodsdienst

erkend: www.priu.gov.lk, geraadpleegd 23 juli 2014.
117 Vertrouwelijke bronnen.
118 Vertrouwelijke bronnen. NB: De BBS zou worden gesteund door een broer van de president, de secretaris-

generaal van Defensie, Gothabaya Rajapaksa. Deze ontkent dit publiekelijk; NB: Ravana Balaya bestaat uit

geestelijken en leken: US State Department, Sri Lanka 2013 International Religious Freedom Report, 30 juli

2014; Human Rights Council, Promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka, A/hrc/25/23, 24 februari

2014; HRW, World Report 2014-Sri Lanka, 21 januari 2014; Minority Rights Group International, State of the

World’s Minorities and Indigenous Peoples 2014-Sri Lanka, 3 juli 2014; Sri Lanka Brief, Sri Lanka: Christians

protest after attacks by Buddhist extremists, 30 januari 2014; Toronto Star, In Sri Lanka, Muslims replacing

Tamils as perceived enemy, 13 januari 2014: www.thestar.com; www.colombopage.com: Sri Lanka police

identify 24 suspects in the attack on Christian prayer center, 13 januari 2014; ANP, Boeddhisten en moslims Sri

Lanka slaags, 11 augustus 2013: www.elsevier.nl; Colombo Telegraph, 30 Year Old Dambulla Badhrakaali

Amman Kovil Completely Demolished Last Night, 29 oktober 2013; Tamil Guardian, Hindu temple in Dambulla

demolished, 29 oktober 2013; Christian Today, Sri Lankan pastor beaten unconscious by mob, 20 september

2013: au.christiantoday.com; www.persecution.org: Christian Persecution in Sri Lanka Rises as Buddhist Radicals

Gain Influence, 30 september 2013; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Informationszentrum Asyl und

Migration, Briefing Notes, 12 augustus 2013; Schweizerische Eidgenossenschaft/DFJP/ODM, Focus Sri Lanka,

Démographie, Religion et Terres, 28 april 2014; The New York Times, Sri Lanka: Catholic Church Says Army

Killed Unarmed Protesters, 7 augustus 2013 en Mosque Attack Causes Unease in Sri Lanka, 11 augustus 2013:

www.nytimes.com; Trouw, Moslims doelwit in Sri Lanka, 13 augustus 2013; Colombo Telegraph, Hate Incidents

against Muslims: September-December 2013, 9 februari 2014: www.colombotelegraph.com; BBC News Asia, Sri

Lanka mosque closes after attach by Buddhist mob, 12 augustus 2013: www.bbc.co.uk;
119 Minority Rights Group International, State of the World’s Miorities and Indigenous People 2014, Events of 2013, 3

juli 2014; Asian Human Rights Commission, Sri Lanka: BBS leads riots and mayhem in Aluthgama, 16 juni 2014;

BBC Asia News, Sri Lanka charges moderate monk critical of anti-Muslim violence, 25 juni 2014; Forum for

Peaceful Coexistence, Sri Lanka, Attacks against Muslim community in Sri Lanka, 8 februari 2014; Aljazeera,

Dalai Lama urges end to anti-Muslim violence, 6 juli 2014; Neue Zürcher Zeitung, Drei Tote bei Angriff radikaler

Buddhisten auf Muslime, 16 juni 2014; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Gruppe 22-Informationszentrum

Asyl und Migration, Briefing Notes, 23 juni 2014; Associated Press, The Big Story, Sri Lanka accused of turning

blind eye to violence: bigstory.ap.org, 5 juli 2014; Spiegel Online, Unruhen in Urlaubsland, Radikale Buddhisten
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Autoriteiten op zowel lokaal als landelijk niveau grijpen niet of nauwelijks in bij

dergelijke incidenten en zelden volgt een onderzoek of wordt een dader veroordeeld.

Een toespraak van de secretaris-generaal van Defensie, Gotabaya Rajapaksa, waarin

hij het moslimextremisme noemde als één van de grote uitdagingen voor Sri Lanka

en met geen woord over de aanvallen gericht tegen moslims sprak, wekt volgens

bronnen de indruk dat de BBS de steun van de regering heeft en de overheid

Singalese kiezers gunstig probeert te stemmen.120

3.4 Documenten en bewegingsvrijheid

3.4.1 Documenten

De documenten die als identiteits- en reisdocument kunnen worden gebruikt zijn

respectievelijk de nationale identiteitskaart (NIC) en het nationale paspoort.

Nationale identiteitskaart121

De afgifte van de National Identity Card (NIC) behoort tot de verantwoordelijkheid

van het Registration of Persons Department (RPD), dat onder het ministerie van

Binnenlandse Zaken valt. De registratie van personen is gebaseerd op de

Registration of Persons Act van 1968 (en amendementen: Act no. 28 en 37 van

1971 en Act no. 11 van 1981).122 Het DRP zorgt voor uitgifte van een nieuwe NIC,

duplicaten (bijvoorbeeld bij verlies, diefstal, als het document onleesbaar is

geworden, de foto verouderd is of een vrouw na het huwelijk de naam van haar

echtgenoot wil laten toevoegen), en voert wijzigingen door in een NIC.123

Elke Sri Lankaanse staatsburger die in Sri Lanka woont, is vanaf de leeftijd van 16

jaar verplicht een NIC te hebben om zijn of haar identiteit als staatsburger van Sri

Lanka te kunnen aantonen. Dit identiteitsbewijs is feitelijk ook een bewijs van

nationaliteit. De NIC is voor Sri Lankaanse staatsburgers onder meer nodig om een

reisdocument te kunnen verkrijgen, een rijbewijs aan te vragen, te kunnen

stemmen, een bankrekening te kunnen openen en bij checkpoints te kunnen tonen.

Als legitimatie bij checkpoints zou een paspoort of rijbewijs of werkgeverspasje ook

voldoen, aldus een bron.124

Een NIC kan worden aangevraagd bij één van de administratieve eenheden

(Divisional Secretariats –DS-) in het land via de Grama Niladhari (Sevaka). 125 Het

in Sri Lanka greifen Muslime an, 17 juni 2014; IRIN, Sri Lanka’s anti-Muslim riots signal deeper malaise, 24 juni

2014; Vertrouwelijke bronnen.
120 UK FCO, Sri Lanka, Country of Concern, 10 april 2014: www.gov.uk; International Crisis Group, Sri Lanka’s

Potemkin Peace: Democracy under Fire, Asia Report No. 253, 13 november 2013; USCIRF, Annual Report 2014-

Other Countries/Regions Monitored: Sri Lanka, 30 april 2014; HRW, World Report 2014, events of 2013, Sri

Lanka: www.hrw.org; Freedom House, Freedom in the World 2014: www.freedomhouse.org, juli 2014; US

Department of State, Sri Lanka 2013 International Religious Freedom Report, 30 juli 2014: www.state.gov;

vertrouwelijke bron.
121 www.gic.gov.lk, geraadpleegd 9 juli 2014.
122 www.commonlii.org/lk/legis, geraadpleegd 9 juli 2014.
123 Vertrouwelijke bron.
124 Vertrouwelijke bron.
125 Grama Niladhari, Grama Sevaka of Grama Sevaka Niladhari, vaak vertaald met dorpshoofd, is het laagste

overheidsniveau in Sri Lanka. Een van de belangrijke taken van Grama Niladhari is om het kiesregister te

actualiseren en elke geboorte en elk overlijdensgeval in zijn jurisdictie te registeren. Er zijn meer dan 14.000

Grama Niladharis in Sri Lanka.
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RPD in Colombo is de enige plek waar NIC’s worden uitgegeven.126 Een aanvraag

dient door betrokkene persoonlijk te worden ingediend. Een NIC kan niet via een Sri

Lankaanse ambassade in het buitenland worden aangevraagd. Sinds begin 2014 zijn

er twee nieuwe kantoren waar men een aanvraag kan indienen, in Vavuniya en

Batticaloa. Ook zijn er mobiele kantoren.127 Aan een vrouw kan een zelfstandig

identiteitsdocument worden verstrekt. Zij kan dit zelfstandig aanvragen en heeft

geen goedkeuring of begeleiding van een echtgenoot of mannelijk familielid nodig.128

Er is sinds het vorige ambtsbericht van juni 2013 geen nieuwe informatie bekend

omtrent de vereisten voor het aanvragen van een NIC.129

De aanvraagcriteria voor een NIC gelden ook voor Tamils en uit het buitenland

(vrijwillig of gedwongen) teruggekeerde Tamils. In principe kunnen alle Sri

Lankanen, ook Tamils, vrij reizen, ook om een NIC aan te vragen.130

Er bestaat een speciale regeling voor twee groepen: plantagearbeiders en

studenten. Deze personen kunnen, zodra zij de 16-jarige leeftijd hebben bereikt,

hun aanvraag indienen bij de plantage-eigenaar of het schoolhoofd.131

Een NIC hoeft niet persoonlijk door de aanvrager te worden opgehaald. Een derde

kan de NIC afhalen indien hij/zij een machtiging kan overleggen.132

Informatie op de identiteitskaart

Op de NIC staat de Sri Lankaanse nationaliteit, de geboorteplaats en de woonplaats

ten tijde van afgifte vermeld. Men behoudt zijn hele leven hetzelfde NIC-nummer.

De huidige identiteitskaart heeft geen vervaldatum en men is niet verplicht de

identiteitskaart aan te laten passen wanneer de woonplaats wijzigt of de foto geen

gelijkenis meer vertoont.

Sinds 28 februari 2014 worden alle identiteitskaarten in het Singalees en Tamil

afgegeven. Het DRP werkt aan een nieuwe identiteitskaart. Deze zal biometrische

gegevens bevatten. De pasfoto zal in een geautomatiseerd systeem worden

opgeslagen. De kaart zal drietalig zijn (Engels wordt toegevoegd), krijgt

vermoedelijk een vervaldatum en is kleiner dan de huidige NIC, namelijk zo groot

als een bankpasje. Tot dit project is geïmplementeerd worden er geen biometrische

gegevens, vingerafdrukken en pasfoto’s in een centrale database opgeslagen.133

Paspoort

Een Sri Lankaanse staatsburger (door geboorte of registratie) kan een Sri Lankaans

paspoort verkrijgen. De afgifte van het paspoort is de verantwoordelijkheid van het

Department of Immigration and Emigration (DIE). DIE heeft naast het hoofdkantoor

in Colombo drie regionale kantoren in Kandy, Matara en Vavuniya.134

Paspoortaanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij één van de vier kantoren, een Sri

Lankaanse ambassade in het buitenland, het kantoor van de administratieve

126 Het RPD is van plan om met behulp van UNDP ook in Vavuniya en Batticaloa een RPD kantoor te openen:

vertrouwelijke bron.
127 Daily FT, Deyata Kirula Mobile Service Phase 2 begins in Kegalle Jan. 17, 4 januari 2014: www.ft.lk;

www.news.lk: Deyata Kirula Mobile Service Phase 2 continues today in 31 electorates, 10 januari 2014;

vertrouwelijke bron.
128 Vertrouwelijke bronnen.
129 www.gic.gov.lk, geraadpleegd 9 juli 2014.
130 Vertrouwelijke bron.
131 Vertrouwelijke bron.
132 www.gic.gov.lk, geraadpleegd 9 juli 2014; vertrouwelijke bron.
133 Vertrouwelijke bronnen. N.B.: Voorheen was de tekst op een identiteitskaart in het Singalees en konden Tamils

een NIC in het Singalees/Tamil krijgen. Zie ook het algemeen ambtsbericht van juni 2013.
134 Department of Immigration and Emigration Sri Lanka: www.immigration.gov.lk: geraadpleegd 17 april 2014.
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eenheid (Divisional Secretariat) waar men woonachtig is in Sri Lanka of via internet.

De paspoortaanvraag dient in eigen persoon te worden gedaan bij één van de vier

kantoren of een Sri Lankaanse ambassade in het buitenland.135

Volgens een bron hoeft een paspoort niet door de paspoorthouder zelf opgehaald te

worden maar kan bijvoorbeeld een echtgenoot of familielid met een machtiging het

paspoort ophalen. Ook zou het mogelijk zijn een paspoort aangetekend per post

naar de paspoorthouder te laten opsturen.136

Voor het aanvragen van een normaal paspoort (dus niet een diplomatiek of

dienstpaspoort) moet men de volgende documenten -in origineel en in kopie- met

het aanvraagformulier overleggen: huidige paspoort indien aanwezig en uit de M- of

N-serie, geboortecertificaat, NIC, eventueel een trouwakte om de achternaam na

een huwelijk te kunnen aantonen en een brief of ander document waaruit het

beroep van betrokkene blijkt.137 Men is niet verplicht bijvoorbeeld een adreswijziging

of naamsverandering (bijvoorbeeld door een huwelijk) door te geven.138

Vanaf de leeftijd van zestien jaar kan men zelfstandig een aanvraag voor een eigen

paspoort indienen. Personen onder de zestien jaar kunnen worden bijgeschreven in

het paspoort van één van beide ouders maar kunnen ook een eigen reisdocument

aanvragen. Minderjarige aanvragers tot zestien jaar moeten worden begeleid door

beide ouders of hun voogd en samen met het ingevulde aanvraagformulier dient een

schriftelijke toestemming van de ouders of voogd te worden ingeleverd.139

Aan een vrouw kan een zelfstandig paspoort worden verstrekt. Zij kan dit

zelfstandig aanvragen en heeft geen goedkeuring of begeleiding van een echtgenoot

of mannelijk familid nodig. In de praktijk zal zij doorgaans geen paspoort aanvragen

als de echtgenoot daarmee niet instemt.140

Over de geldigheidsduur en verlenging is geen nieuwe informatie bekend sinds het

vorige ambtsbericht. Vanaf augustus 2014 zou een nieuw paspoort met een chip

worden afgegeven.141

Documentfraude

Bij het Registration of Persons Department werden alle gegevens handmatig

geregistreerd. Zo kon het gebeuren dat drie identiteitsdocumenten hetzelfde

nummer hebben, aldus een welingelichte bron. Momenteel is het DRP bezig alle data

in een centrale database in te voeren, dit zou najaar 2014 klaar moeten zijn. Nieuwe

aanvragen worden al daarin ingevoerd door het DRP. Daarna wil het DRP een

electronische NIC kunnen afgeven. Zie ook ‘informatie op de identiteitskaart’.142

Het is mogelijk om vervalste documenten, stempels, stickers en formulieren te

kopen in Sri Lanka. Ook worden registratienummers van andere personen gebruikt

bij geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes. Daarnaast geldt een wijdverbreide

cultuur van corruptie en verouderde registratie- en archiveringsprocedures hetgeen

het risico op onnauwkeurigheid en fraude bij registratie en afgifte van documenten

verhoogt.143

135 www.immigration.gov.lk: geraadpleegd 17 april 2014.
136 Vertrouwelijke bron.
137 www.immigration.gov.lk: geraadpleegd 17 april 2014: zie ook voor informatie over aanvraag diplomatiek

paspoort en dienstpaspoort.
138 Vertrouwelijke bron.
139 www.immigration.gov.lk, geraadpleegd 9 juli 2014.
140 Vertrouwelijke bronnen.
141 Vertrouwelijke bron.
142 Vertrouwelijke bron.
143 Vertrouwelijke bronnen; US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; In de

Corruption Perceptions Index 2013 van Transparency International staat Sri Lanka op de 91e plaats van 177
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Er is geen informatie over eventuele documentfraude ten behoeve van

asielaanvragen in het buitenland bekend.

Corruptie

Hoewel corrupte ambtenaren volgens de wet strafbaar zijn, bleven zij doorgaans

ongestraft. Corruptie is in veel overheidsinstellingen en staatsbedrijven gewoon en

vindt plaats tot in de hoogste regionen van de regering. Men is doorgaans

terughoudend met het indienen van een klacht met betrekking tot corruptie omdat

er geen wettelijke bescherming voor klokkenluiders of getuigen bestaat.144

3.4.2 Bewegingsvrijheid

De grondwet garandeert iedere staatsburger bewegingsvrijheid en vrije vestiging in

Sri Lanka evenals de vrijheid om naar het land terug te keren145. Burgers konden

het land verlaten tenzij zij van wetsovertredingen werden beschuldigd. Een aantal

buitenlanders werd het land uitgezet omdat zij volgens de autoriteiten op basis van

het verstrekte visum niet het recht hadden politieke of aan mensenrechten

gerelateerde activiteiten te ontplooien.146

Registratie

Men is in Sri Lanka niet verplicht een adreswijziging aan de autoriteiten door te

geven maar van Tamils wordt dit wel verwacht. Het lijkt een ongeschreven wet te

zijn dat Tamils in het hele land zich bij de plaatselijke politie moeten laten

registreren. Volgens een bron moet men indien men Tamils thuis in dienst heeft hen

-als member of the household -bij de plaatselijke politie laten registreren, dit zou

niet voor ander huishoudelijk personeel gelden.

Daarnaast zouden het leger en de politie in het noorden en oosten van huis tot huis

gaan om mensen te registreren, ook bezoekers. Volgens een bron vindt in Colombo

alleen registratie van Tamils plaats. Een andere bron stelt dat registratie alleen in

bepaalde gebieden in het noorden gebeurt, bijvoorbeeld in Kilinochchi.

Bij registratie zouden naam, vorig adres, huidig adres, namen van familieleden en

het nummer van de identiteitskaart worden genoteerd. Er zou geen foto worden

gemaakt.147

Tamils die niet geregistreerd staan zouden op grond van de PTA in hechtenis kunnen

worden genomen, aldus een bron.148

Het is niet bekend wat de houding van de autoriteiten is ten aanzien van Tamils die

oorspronkelijk afkomstig zijn uit gebieden die onder controle stonden van de LTTE.

Bij checkpoints (zie ‘veiligheidssituatie’) wordt doorgaans de identiteit gecontroleerd

en zouden behalve identiteitskaarten ook paspoorten, rijbewijzen of een

werkvergunning of bewijs van de werkgever worden geaccepteerd. Ook een

landen: www.transparency.org, geraadpleegd 9 juli 2014; US State Department, Trafficking in Persons Report

2014, juni 2014: www.state.gov; DFAT Country Information Report Sri Lanka, 31 juli 2013.
144 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; vertrouwelijke bronnen.
145 Zie hoofdstuk 3 Fundamental Rights, artikel 14 van de Sri Lankaanse grondwet: www.priu.gov.lk en

www.lawnet.lk, geraadpleegd 23 juli 2014.
146 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; AI, Sri Lanka: suppressing calls

for justice, februari 2014; BBC News, Buddha tattoo woman flies from Sri Lanka ‘with apology’, 24 april 2014;

vertrouwelijke bron.
147 Vertrouwelijke bronnen.
148 Vertrouwelijke bron.
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temporary travel document voldoet, echter geen laissez passez. Er zijn geen

geautomatiseerde of online systemen bij checkpoints. Meestal zouden de gegevens

van passanten door militairen in een boek geschreven worden. Soms zou een

formulier ingevuld moeten worden. Voertuigbestuurders zouden naar

kentekenbewijs en rijbewijs gevraagd kunnen worden. Als een Tamil zich niet kan

identificeren zou dat problemen met het leger kunnen geven.149

Het is niet bekend of consequent elke passant gecontroleerd wordt of dat het om

steekproeven gaat. Noch is bekend of lopende strafzaken, criminele antecedenten

en eventuele (voormalige) LTTE-betrokkenheid worden gecontroleerd. Tamils

zouden het bij controles moeilijker kunnen hebben.150

Bij in- en uitreis via het vliegveld van Colombo wijken de controles niet af van

andere internationale luchthavens. Bij aankomst wordt het paspoort gecontroleerd

en krijgt men een stempel in het paspoort. Bij uitreis worden paspoort en ticket

gecontroleerd en de handbagage gescreend. Sri Lankaanse paspoorthouders krijgen

bij uitreis een stempel in het paspoort. Het paspoort zou niet alleen handmatig maar

volgens een bron ook via een geautomatiseerd systeem worden gecontroleerd. Het

is onduidelijk of consequent iedereen op dezelfde wijze wordt gecontroleerd.151

3.4.3 Rechtsgang

Sinds het aantreden van Peiris, de nieuwe –regeringsgetrouwe- opperrechter, die als

voorzitter van de Judicial Services Commission de rechters van lagere rechtbanken

benoemt, is de onafhankelijkheid van de rechtspraak nog meer in het geding

gekomen. De rechtspraak is gepolitiseerd en wordt belemmerd door inmenging van

de uitvoerende macht. Straffeloosheid komt steeds vaker voor.152

Door achterstanden in het afhandelen van zaken komt het nog steeds voor dat

mensen worden veroordeeld die twintig jaar geleden zijn gearresteerd.153

De wet biedt de mogelijkheid om gerechtelijke procedures in het Engels, Singalees

of Tamil te voeren. Een tekort aan Tamil sprekende gerechtstolken belemmerde in

veel plaatsen het recht van Tamil sprekende verdachten op een eerlijk proces.

Volgens een bron zijn er in de verslagperiode geen maatregelen getroffen om dit

probleem op te lossen. Maar in het noorden en oosten vonden processen en

hoorzittingen plaats in het Tamil en Engels.154

3.4.4 Arrestaties en detenties

Arrestaties geschieden op basis van de Criminal Procedure Code (CPC, wetboek van

Strafvordering). Voor sommige misdrijven heeft de politie geen arrestatiebevel

nodig, zoals bij vermoeden van moord, diefstal en verkrachting of wanneer de dader

op heterdaad is betrapt. In alle andere gevallen is een arrestatiebevel noodzakelijk

en dienen arrestanten binnen 48 uur voor de rechter-commissaris te worden geleid.

In de praktijk kwam het veelvuldig voor dat arrestanten pas na enkele dagen en

soms weken of maanden werden voorgeleid. Na voorgeleiding kan de rechter

iemand op borg vrijlaten of vijftien dagen voorlopige hechtenis gelasten voor nader

onderzoek, te verlengen tot drie maanden. Verdere verlenging kan plaatsvinden op

149 Vertrouwelijke bronnen.
150 Vertrouwelijke bronnen.
151 Vertrouwelijke bronnen.
152 Vertrouwelijke bronnen; Human Rights Council, Promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka,

A/hrc/25/23, 24 februari 2014; IPI, In Sri Lanka, it’s a long way to justice, 21 november 2013.
153 Vertrouwelijke bron; US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
154 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; vertrouwelijke bron.
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aanwijzing van de rechter. Verdachten hebben recht op juridische bijstand. De wet

voorziet echter niet in juridische bijstand aan een verdachte tijdens een verhoor op

een politiebureau of in een detentiecentrum.155

Willekeurige arrestaties en detentie komen regelmatig voor. Ook werden personen

gearresteerd en gedetineerd zonder gegronde aanklacht. Vooral personen met

vermeende LTTE-banden, maar ook Singalezen en moslims zijn hiervan het

slachtoffer.156 De arrestaties lijken te worden ingezet tegen iedereen die door de

overheid als bedreigend wordt ervaren, alsmede familieleden en collega’s. Een

onbekend aantal mensen zou gedetineerd zijn op politiebureaus, bij de CID, TID, in

legerkampen en informele detentiecentra wegens vermeende terroristische

aktiviteiten. Veel van deze gedetineerden zouden vast zitten zonder tenlastelegging

of gerechtelijk onderzoek en geen contact hebben met advocaten of familie.157 Het

komt voor dat mensen onder verdachte omstandigheden in voorarrest overlijden.158

Volgens gegevens van de politie werden tussen maart en april 2014 65 personen

gearresteerd, die de LTTE wilden doen opleven. Medio april 2014 werden dertien van

hen vrijgelaten. Tijdens de 25e Mensenrechtenraad maart 2014 werden in het

Noorden drie mensenrechtenactivisten gearresteerd. Twee van hen werden na

(inter-) nationale druk vrijgelaten.

Twee mensenrechtenactivisten, Rukee Fernando en Father Praveen Maheshan

werden in maart 2014 op grond van de PTA gearresteerd toen zij op weg waren naar

een demonstratie.159

Voorjaar 2014 werden ook Balenderan Jayakumari en haar dochter gearresteerd op

basis van de PTA. Zij zouden onderdak hebben verleend aan iemand die verdacht

wordt een politieagent te hebben neergeschoten. Moeder en dochter namen deel

aan demonstraties tegen verdwijningen.160

Arrestaties op basis van de noodregelgeving en de PTA161

Ook deze verslagperiode kwam het voor dat op basis van de PTA mensen werden

gearresteerd zonder gerechtelijk bevel of aanklacht, en dat de detentieperiode werd

verlengd zonder dat er een gerechtelijk onderzoek of proces aan vooraf ging.162 Zie

ook ‘overige nationale wetgeving’/’pta’.

Rehabilitatiecentra

Ook wel Protective Accommodation and Rehabilitation Centres (PARC) genaamd.

Het Rode Kruis heeft toegang tot de centra.163

De huidige rehabilitatiecentra zijn geen oude schoolgebouwen en/of militaire

kampen, aldus een goed ingevoerde bron.164

155 Sri Lanka kent geen verplichte vertegenwoordiging door een advocaat. Onvermogende verdachten krijgen een

raadsman toegewezen in geval het High Court of Hof van Beroep de strafzaak behandelt. US Department of

State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; www.lawnet.lk, geraadpleegd 24 juli 2014.
156 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; vertrouwelijke bronnen.
157 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; vertrouwelijke bron.
158 Vertrouwelijke bron.
159 Human Rights Commission Sri Lanka, HRCSL vigilant over the conditions of two human rights defenders: hrcsl.lk,

19 maart 2014; World Organization Against Torture (OMCT), Sri Lanka: Arbitrary arrest of human rights

defenders Mr. Ruki Fernando and Rev. Praveen Mahesan, 17 maart 2014; Front Line Defenders, SriLanka:

Update-Two human rights defenders banned from speaking to international media, 21 maart 2014.
160 N.B.: Zie ook onder 3.3.2 ‘demonstraties’; The Economist, Sri Lanka and human rights, Never a good time, 21

maart 2014: www.economist.com.
161 Voor meer informatie over arrestaties op basis van de noodregelgeving, zie het algemeen ambtsbericht Sri Lanka

van augustus 2009.
162 HRW, World Report 2014, events of 2013 Sri Lanka: www.hrw.org; vertrouwelijke bronnen.
163 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; ICRC, Annual Report 2013-Sri

Lanka, 14 mei 2014.
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In juni 2014 waren er nog twee rehabilitatiecentra over. Volgens een overheidssite

bevindt één zich in Kandakadu.165

Er verbleven in juni 2014 nog circa 200 voormalige LTTE-strijders in

rehabilitatiecentra. Exacte cijfers zijn niet bekend, omdat de gevangenen niet in

categorieën worden ingedeeld, mensen vaak worden overgeplaatst, ook naar

andersoortige centra, en doordat de overheid de centra ook voor anderen,

waaronder drugscriminelen, gebruikt.166

Detentiecentra c.q. formele centra

Het Rode Kruis heeft toegang tot deze centra.

In de detentiecentra en rehabilitatiecentra zouden in totaal nog circa 960 mensen

vastzitten naar aanleiding van het conflict, tijdelijk of permanent.167

De huidige detentiecentra zijn geen oude schoolgebouwen en/of militaire kampen,

aldus een welingelichte bron.

Geheime detentiecentra c.q. informele centra

Het is bij onderzoek niet gebleken of er momenteel geheime detentiecentra zijn. Eén

bron maakt melding van een illegaal detentiecentrum van de marine een jaar

geleden en na het conflict zouden er meer dan tien zijn geweest waar voormalige

LTTE-strijders werden vastgehouden.168

Het is niet bekend of er naast de Sri Lankaanse autoriteiten andere al of niet met de

overheid verbonden groeperingen zijn die over formele of informele detentiecentra

beschikken.

Gevangenissen

Het Rode Kruis heeft toegang tot gevangenissen.

De situatie in gevangenissen is slecht en voldoet niet aan de internationale

maatstaven. De vaak meer dan honderd jaar oude gevangenissen zijn overvol en

vervallen. Gevangenen zouden op betonnen vloeren slapen en er zou onvoldoende

natuurlijk licht en ventilatie zijn. Gevangenen die in voorarrest zitten, worden in de

praktijk vaak niet gescheiden van veroordeelde gevangenen. Vrouwen worden wel

gescheiden gedetineerd van mannen. Kinderen en volwassenen worden niet altijd

gescheiden gevangen gehouden. Verdachten van kleine vergrijpen, seksuele

misdrijven en zware criminelen worden vaak samen opgesloten. De autoriteiten

erkennen de slechte omstandigheden in de gevangenissen maar wijten deze aan

ruimtetekort en geldgebrek. Samen met het ICRC werkt de overheid aan een

modernisering van het gevangeniswezen. Ook zijn er plannen om gevangenissen te

verplaatsen en uit te breiden. Zo is de Bogambara gevangenis verhuisd van het

centrum van Kandy naar een nieuw gebouw in Pallekele, buiten Kandy.169

164 Vertrouwelijke bron.
165 Vetrouwelijke bron; Bureau of the Commissioner general of Rehabilitation, Ministry of Rehabilitation and Prison

Reforms, Establishment of coordinating offices and centers: bcgr.gov.lk/establishment.php#, geraadpleegd 24

juli 2014; Yasmin Sooka, An Unfinished War: Torture and Sexual Violence in Sri Lanka 2009-2014, maart 2014.
166 Vertrouwelijke bron; US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014: Zo

werden een aantal hardliners aan het strafrechtsysteem overgedragen en kan men van een detentiecentrum naar

een rehabilitatiecentrum gaan; HRW, World Report 2014, events of 2013, Sri Lanka: www.hrw.org; Human

Rights Council, Oral update of the High Commissioner for Human rights on promoting reconciliation and

accountability in Sri Lanka, A/hrc/24/crp.3/Rev.1, 25 september 2013; Schweizerische

Eidgenossenschaft/DFJP/ODM, Focus Sri Lanka, Les anciens membres de Liberation Tigers of Tamil Eelam et les

camps de réhabilitation, 30 april 2014: www.ffm.admin.ch/themen/weltweite migration

analysen/herkunftsländer/sri lanka.
167 Vertrouwelijke bron.
168 Vertrouwelijke bron.
169 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; vertrouwelijke bronnen.
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Tijdens de verslagperiode overleden in de gevangenissen meerdere personen onder

verdachte omstandigheden.170

3.4.5 Mishandeling en foltering

Volgens de wet staat op foltering minimaal zeven jaar gevangenisstraf en zijn

bekentenissen door foltering verkregen in rechtszaken niet geoorloofd op grond van

de Evidence Ordinance (artikelen 24 en 27). Daarnaast is het wettelijk niet

toegestaan bekentenissen die in hechtenis zijn afgelegd tegenover een politieagent

of ander persoon te gebruiken in rechtszaken. Slachtoffers moeten echter zelf

bewijzen dat hun bekentenis onder dwang werd verkregen.171

De afgelopen periode verschenen berichten en rapporten over foltering en

verkrachting zowel tijdens als sinds het conflict. Vaak gaat het om zaken die meer

dan een jaar oud zijn en leggen slachtoffers pas getuigenis af als zij buiten Sri Lanka

wonen. Met name ordestrijdkrachten zouden zich schuldig maken aan foltering en

verkrachting van personen in hechtenis die verdacht worden van vermeend LTTE-

lidmaatschap of aanhang. Het vermoeden bestaat dat deze methoden worden

ingezet om de angst onder de Tamil bevolking te voeden en zo betrokkenheid bij de

LTTE te ontmoedigen. De autoriteiten ontkennen dat er –straffeloos- gefolterd

wordt, en stellen dat er geen achterstand is in onderzoeken met betrekking tot

klachten over mishandeling of foltering. Zij beroepen zich op een aantal afgeronde

rechtszaken waarbij daders bestraft werden, en 15 lopende zaken met betrekking

tot foltering bij de High Courts.172

Het is niet bekend hoeveel gevallen van foltering, mishandeling en verkrachting in

de verslagperiode plaatsvonden, noch hoeveel klachten daarover werden ingediend.

Zie ook ‘vrouwen’ en ‘Tamils’.

Sri Lanka kent geen Witness Protection Programme. De Draft Bill for the Assistance

and Protection of Victims of Crime and Witnesses werd in oktober 2013 door de

ministerraad goedgekeurd en ligt ter goedkeuring aan het parlement voor. In de

praktijk worden getuigen en zij die getuigen ondervragen, bijvoorbeeld journalisten

of internationale rapporteurs, geïntimideerd. Agenten die betrokken zijn bij het

onder verdachte omstandigheden overlijden van verdachten worden niet

vervolgd.173

170 Asian Human Rights Commission, Sri Lanka: An addiction to torture, 26 juni 2014; BBC News Asia, UK Citizen

Visvalingam Gobithas dies in Sri Lanka jail, 25 februari 2014.
171 Committee against Torture, Information received from Sri Lanka on follow-up to the concluding observations,

CAT/c/lka/co/3-4/Add. 1, 9 september 2013.
172 Reuters, Torture claims cast shadow over Sri Lanka’s Commonwealth summit, 12 november 2013; AI, Torture in

2014, 30 years of broken promises, 13 mei 2014: www.amnesty.org; HRW, World Report 2014, events of 2013,

Sri Lanka: www.hrw.org; UK FCO, Sri Lanka-Country of Concern, 14 april 2014; Freedom from Torture, Sri Lanka

becomes Freedom from Torture’s top country of origin for referrals, 5 september 2013; CAT, Information

received from Sri Lanka on follow-up to the concluding observations, CAT/c/lka/co/3-4/Add. 1, 9 september

2013; Human Rights Council, Twenty-fifth session, agenda item 2, Promoting reconciliation, accountability and

human rights in Sri Lanka, A/hrc/25/L.1/Rev.1, 26 maart 2014; Colombo Page, Sri Lanka cabinet approves

Witness and Victim Protection Bill, 24 oktober 2013 en Witness protection bill in Sri Lanka parliament early next

year, 8 december 2013; Asian Human Rights Commission, Asia Report 2013, 1 januari 2014; US Department of

State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; Freedom from Torture, Evidence of ongoing

torture in Sri Lanka hangs over CHOGM, 1 november 2013; Sri Lanka Campaign for Peace&Justice, Crimes

Against Humanity in Sri Lanka’s Northern Province, 4 maart 2014; Yasmin Sooka, BHRC and The International

Truth&Justice Project, Sri Lanka, An Unfinished War: Torture and Sexual Violence in Sri Lanka 2009-2014, maart

2014; The Guardian, Sri Lanka accused of ill-treating women it suspects of Tamil Tiger links, 9 april 2014 en

William Hague to investigate claims of Tamil rape victims being deported, 10 juni 2014 en One Sri Lankan Tamil’s

testimony: beaten, branded, suffocated and raped, 10 juni 2014; BBC News Asia, Tamils still being raped and

tortured in Sri Lanka, 9 november 2013; vertrouwelijke bron.
173 HRW, World Report 2014, events of 2013, Sri Lanka: www.hrw.org; UK FCO, Sri Lanka-Country of Concern, 14

april 2014; Freedom from Torture, Sri Lanka becomes Freedom from Torture’s top country of origin for referrals,

5 september 2013; CAT, Information received from Sri Lanka on follow-up to the concluding observations,
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3.4.6 Ontvoeringen en verdwijningen

Er vonden zowel ontvoeringen als verdwijningen plaats tijdens de verslagperiode.

Door een gebrek aan officiële cijfers en de angst van burgers om hiervan aangifte te

doen, ontbreken betrouwbare cijfers. In januari 2014 waren er tenminste 200

onopgeloste zaken.174 Vaak zouden hierbij het leger en paramilitaire groeperingen

betrokken zijn. Activisten die hiertegen in het geweer komen en slachtoffers die bij

de politie aangifte doen krijgen doorgaans met intimidatie te maken.175

Een rapport van Yasmin Sooka concludeert op basis van getuigenissen van 40

personen, waarvan sommigen meermaals werden ontvoerd, dat veiligheidstroepen

nog steeds mensen ontvoeren. Meer dan de helft van de door Sooka

gedocumenteerde verdwijningen in het rapport, dat de post-conflict periode 2009-

2014 omvat, vond in 2013 en 2014 plaats. Hoofdzakelijk Tamils, waaronder

repatrianten, zouden het slachtoffer zijn. De meeste ontvoeringen vonden plaats in

en om Colombo en in het noorden en oosten.176

3.4.7 Buitengerechtelijke executies en moorden

Tijdens de verslagperiode vonden buitengerechtelijke executies en moorden plaats

maar het zou om minder zaken gaan dan in de voorgaande periode. Exacte

aantallen zijn niet bekend, mede omdat sommige families te bang waren voor

repercussies om een aanklacht in te dienen. Een aantal mensen overleed onder

verdachte omstandigheden in gevangenschap.177 Onduidelijk is op welke schaal en

in welke delen van het land een en ander voorkomt, en of de slachtoffers met name

tot één bepaalde groep behoren.

3.4.8 Doodstraf

De doodstraf is opgenomen in de wet en wordt nog steeds opgelegd. Sri Lanka

handhaaft echter een moratorium op de uitvoering van de doodstraf. De doodstraf is

sinds 1977 niet meer uitgevoerd. In 2013 zouden minstens dertien mensen tot de

doodstraf zijn veroordeeld en werd aan vijftien personen amnestie verleend. Begin

2014 waren minimaal 486 gevangenen ter dood veroordeeld. De minister van

Justitie benoemde een speciale commissie om het strafwetboek te herzien en de

doodstraf af te schaffen.178

3.5 Positie van specifieke groepen

CAT/c/lka/co/3-4/Add. 1, 9 september 2013; Human Rights Council, Twenty-fifth session, agenda item 2,

Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, A/hrc/25/L.1/Rev.1, 26 maart 2014;

Colombo Page, Sri Lanka cabinet approves Witness and Victim Protection Bill, 24 oktober 2013 en Witness

protection bill in Sri Lanka parliament early next year, 8 december 2013; vertrouwelijke bron.
174 Groundviews.org: Enforced Disappearance in Sri Lanka (2006-2013), Rights of the Families of the Disappeared-

Watchdog, 9 januari 2014; US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; UN

General Assembly, Report of the working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, A/hrc/wgeid/102/1,

7 mei 2014; Asian Human Rights Commission, Asia Report 2013, Sri Lanka, 1 januari 2014; vertrouwelijke

bronnen.
175 AI, Sri Lanka: Suppressing calls for justice, februari 2014; vertrouwelijke bron.
176 Yasmin Sooka, BHRC and The International Truth&Justice Project, Sri Lanka, An Unfinished War: Torture and

Sexual Violence in Sri Lanka, 2009-2014, maart 2014. N.B.: Sooka is Director of the Foundation for Human

Rights in South Africa en o.a. mensenrechtenadvocaat en co-auteur van het Panel of Experts report over Sri

Lanka dat in 2011 op verzoek van de SGVN werd geschreven.
177 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; Human Rights Council,

Promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka, A/hrc/25/23, 24 februari 2014; vertrouwelijke bron.
178 UK FCO, Sri Lanka- Country of Concern, 10 april 2014: www.gov.uk; AI, Death sentences and executions in

2013, 27 maart 2014.
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3.5.1 (Vermeende) opposanten

Personen die kritische vragen stellen of in het buitenland asiel zoeken lopen in

toenemende mate het risico dat zij als landverraders worden beschouwd. Vooral

verdedigers van mensenrechten, onafhankelijke journalisten, vermeende LTTE-

aanhangers, en zij die (via internationale fora) aandacht vragen voor deze thema’s,

zoals familieleden van vermiste personen, staan in de negatieve aandacht van de

autoriteiten. Zij worden onder druk gezet en geïntimideerd.179

Het kan niet worden uitgesloten dat de autoriteiten in het hele land actief

voormalige of vermeende LTTE-strijders opsporen. Er zijn geen exacte cijfers

bekend over het aantal (voormalige) LTTE-sympathisanten dat tot dusverre is

opgepakt.180

Voormalige LTTE-leden werden in het hele land nauwlettend in de gaten gehouden

door de autoriteiten. Dit geldt voor iedereen die als een bedreiging van de nationale

veiligheid wordt gezien. Sinds maart 2014 zou met name het voormalig kader nog

meer gecontroleerd worden. Er zijn berichten dat voormalige LTTE-leden worden

gediscrimineerd, gestigmatiseerd en gecontroleerd. Zo moeten zij zich melden bij de

autoriteiten en aan hen rapporteren. Militairen bezochten hen regelmatig thuis. Hoe

vaak zij zich moeten melden, bij wie precies en hoe lang na hun vrijlating is niet

bekend. Zij hebben een werkvergunning nodig en moeten toestemming vragen als

zij hun woongebied willen verlaten. Zij lopen het risico op pesterijen van het

Criminal Investigation Department (CID) en/of militairen, bedreigingen, verdwijning

en ontvoering. Registratie bij het politiebureau en een verbod om te emigreren of

binnensland te verhuizen worden ook genoemd als beperkingen waarmee

voormalige LTTE-leden geconfronteerd zouden kunnen zijn. Het kwam voor dat zij

door militairen werden bedreigd, en onder druk gezet om als informant op te

treden.181 Militairen bezochten regelmatig voormalige LTTE-leden thuis, zowel

mannen als vrouwen, en gebruikten hen als informant. Dit geldt eveneens voor

alleenstaande vrouwelijke voormalige LTTE-strijders en weduwes van voormalige

LTTE-strijders, die onder zware bewaking zouden staan. Organisaties en mensen die

contact met hen hebben worden door de autoriteiten aan een nauwkeurig onderzoek

onderworpen. Omdat contact met hen problemen oplevert worden zij doorgaans

gemeden en blijven zij vooral onder elkaar. Dit alles bemoeilijkt hun reïntegratie in

de maatschappij.182

3.5.2 Tamils

Zie ook, onder andere ‘het noorden en oosten’, ‘documenten en registratie’,

‘mishandeling en foltering’, ‘ontvoeringen en verdwijningen’, ‘vrouwen’ en

‘(vermeende) opposanten’.

Volgens bronnen zouden Tamils vaak worden gediscrimineerd. Er zijn geen

aanwijzingen dat dit per regio of stad verschilt.183

179 Vertrouwelijke bronnen; Human Rights Council, Twenty-fifth session, promoting reconciliation and accountability

in Sri Lanka, Report of the OHCHR, A/hrc/25/23, 24 februari 2014; Sri Lanka Campaign for Peace&Justice,

Crimes against humanity in Sri Lanka’s Northern Province, 4 maart 2014;
180 Yasmin Sooka, BHRC and The International Truth&Justice Project, An Unfinished War: Torture and Sexual

Violence in Sri Lanka 2009-2014, maart 2014.
181 Yasmin Sooka, BHRC and The International Truth&Justice Project, Sri Lanka, An Unfinished War: Torture and

Sexual Violence in Sri Lanka 2009-2014, maart 2014; IRIN, Sri Lanka’s rehabilitated ex-combatants struggle to

adjust, 4 juli 2014; vertrouwelijke bronnen.
182 Schweizerische Eidgenossenschaft/DFJP/ODM, Focus Sri Lanka, Les anciens membres des Liberation Tigers of

Tamil Eelam et les camps de réhabilitation, 30 april 2014; vertrouwelijke bronnen.
183 Vertrouwelijke bronnen.
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De wet schrijft voor dat wetgeving en procedures in Engels, Singalees en Tamil

beschikbaar moeten zijn. In de praktijk blijken de meeste rechtbanken buiten het

noorden en oosten met Engels of Singalees te werken. Hoewel de wet het recht op

privacy voorschrijft zou de overheid deze regel met name bij afzettingen en

huiszoekingen hebben overtreden.184 De politie zou ondertussen wel meer Tamils in

dienst nemen, aldus een bron.185

Het is niet bekend wat de houding van de autoriteiten is ten aanzien van Tamils die

oorspronkelijk afkomstig zijn uit gebieden die onder controle stonden van de LTTE.

In de verslagperiode verscheen het rapport ‘Crimes Against Humanity in Sri Lanka’s

Northern Province’ van de Sri Lanka Campaign for Peace and Justice. Dit rapport

zegt geloofwaardige bewijzen te hebben dat sinds de beëindiging van het conflict

door en namens de overheid systematisch mensenrechtenschendingen plaatsvinden

waarvan Tamils in het noorden het slachtoffer zijn. Het zou gaan om onder meer

verkrachting, marteling, detentie en ontvoeringen. Slachtoffer van verkrachting

zouden vooral personen zijn met vermeende LTTE-banden en mensen die het

nationalistische Tamil gedachtegoed omarmen.

Het rapport van Yasmin Sooka, ‘An Unfinished War: Torture and Sexual Violence in

Sri Lanka 2009-2014’ heeft een gelijke strekking: Sinds 2009 zouden

veiligheidstroepen systematisch onder andere ontvoeringen, willekeurige detentie,

verkrachtingen en martelingen uitvoeren, waarvan vooral vermeende LTTE-

aanhangers het slachtoffer zijn.

Zie voor christenen en moslims ‘godsdienst’.

3.5.3 Vrouwen

In Sri Lanka verschilt het personen- en familierecht per gemeenschap (Tamil,

Singalees en moslim). Niet in alle gevallen zijn de rechten van vrouwen gelijk aan

die van mannen. Zo verschilt bijvoorbeeld het erfrecht en heeft een weduwe soms

toestemming van de schoonfamilie nodig alvorens zij bezittingen van haar overleden

echtgenoot kan verkopen.186 Voor vrouwen wier echtgenoot wordt vermist zou het

daardoor moeilijk zijn bezittingen te verkopen. Een overeenkomst tussen twee

huwelijkspartners die de vermogensrechtelijke aspecten van het huwelijk regelt, zou

volgens een bron niet bestaan. Wel zou er soms (bij moslims) een contract tussen

de bruidegom en de vader van de bruid worden opgemaakt om financiële zaken,

zoals de verdeling van familiebezit te regelen.187

In theorie zijn vrouwen handelingsbekwaam en maakt het geen verschil of zij

gehuwd, ongehuwd, gescheiden of weduwe zijn. In de praktijk blijven alleenstaande

vrouwen een verantwoordelijkheid van hun ouders als het om financiën en

bezittingen gaat, de politie kan een weduwe onder voogdij van de ouders brengen.

Alleenstaande vrouwen lopen een groot risicio te worden verstoten door de

gemeenschap. Met name weduwes dragen een stigma. Zij zouden volgens het

volksgeloof ongeluk brengen, en zijn doorgaans verstoken van elke hulp.

Alleenstaande vrouwen en weduwes in het noorden zouden volgens een bron

moeilijk huisvesting krijgen omdat zij onderaan de lijst komen van personen die een

woning nodig hebben.188

184 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
185 Vertrouwelijke bron.
186 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
187 Vertrouwelijke bronnen.
188 Vertrouwelijke bronnen.
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Sri Lanka heeft de belangrijkste internationale verdragen met betrekking tot de

rechten van de vrouw geratificeerd en volgens de wet moeten mannen en vrouwen

gelijke kansen krijgen om te werken in de publieke sector. Er is echter geen

wettelijke bescherming tegen discriminatie van vrouwen in de private sector.

Vrouwen worden vaak gediscrimineerd en er is sprake van een patriarchale

samenleving, met name in het noorden en oosten onder de Tamilbevolking.189

Sri Lanka zakte van de 39e plaats in 2012 naar de 55e plaats in 2013 op de World

Economic Forum Global Gender Gap Index. Het land had dertien vrouwelijke

parlementariërs (vijf procent van het totaal).190

In het noorden en oosten is het leven voor alleenstaande vrouwen, waaronder de

circa 40.000 die gezinshoofd zijn in het noorden, in een gemilitariseerde omgeving

vaak moeilijk. Zij zijn kwetsbaar, ook voor sexueel geweld en intimidatie, onder

meer van de aanwezige militairen in het gebied.191

Geweld

Verkrachting, ander seksueel geweld en huiselijk geweld is strafbaar gesteld in de

wet, maar er wordt niet op de naleving toegezien en de daders worden zelden

bestraft. Seksueel geweld binnen het huwelijk is wettelijk niet strafbaar, behalve bij

scheiding van tafel en bed.192 In de praktijk komen in het gehele land misbruik,

sexueel geweld en verkrachting zowel binnens- als buitenshuis veel voor, ook bij

kinderen. Het oorlogstrauma, alcoholisme en werkeloosheid zouden hieraan mede

debet zijn. In het noorden en oosten zouden steeds vaker militairen bij seksueel

geweld betrokken zijn en steeds meer vrouwen zich prostitueren. Het laatste lijkt

ook een overlevensstrategie te zijn voor sommige vrouwen die vaak al lang alleen

zijn, moeite hebben als kostwinner in hun levensonderhoud te voorzien en zich

onveilig voelen in het gemilitariseerde gebied.193

Theoretisch kunnen vrouwen, ook Tamilvrouwen, aangifte doen van misbruik of

geweld. In de praktijk doen vrouwen dit zelden. Redenen hiervoor zijn het feit dat

gemelde zaken zelden of slecht worden onderzocht, en angst voor verkrachting of

seksuele intimidatie op het politiebureau of intimidatie achteraf door bijvoorbeeld

TID of CID in burgerkleding. Bovendien worden misbruikte vrouwen gestigmatiseerd

wanneer het misbruik bekend wordt. Daarom zou opvang bij familie elders geen

mogelijkheid zijn zodra een en ander bekend is. Wanneer vrouwen door autoriteiten

zijn misbruikt en zij hiervan aangifte doen zouden ook haar familieleden worden

lastig gevallen en in de gaten gehouden, aldus een bron. Doordat vrouwen vaak

geen aangifte deden, was de daadwerkelijke omvang van het probleem onbekend.194

In het bijzonder alleenstaande vrouwelijke voormalige LTTE-strijders maar ook

weduwes van voormalige LTTE-strijders worden nauwlettend gevolgd door de

autoriteiten. Zij hebben een vergunning nodig indien zij hun woongebied willen

verlaten of willen werken, de CID komt maandelijks bij hen langs en ze moeten

soms naar de CID toe. Zij worden om die reden door de gemeenschap, die

189 Vertrouwelijke bronnen.
190 The Global Gender Gap Report 2013, Sri Lanka: www.weforum.org, geraadpleegd 8 augustus 2014.
191 HRW, World Report 2014, events of 2013 Sri Lanka: www.hrw.org; UK FCO, Sri Lanka-Country of Concern, 14

april 2014; Minority Rights Group International, Report Living with insecurity: Marginalization and sexual violence

against women in north and east Sri Lanka, 16 oktober 2013.
192 Vertrouwelijke bronnen.
193 IRIN, Abuse, marginalization of war affected women in Sri Lanka’s north, 22 oktober 2013; BBC News Asia, Sri

Lanka steps up fight against scourge of child abuse, 7 augustus 2013; IRIN, Turning to sex work in Sri Lanka’s

north, 10 oktober 2013; vertrouwelijke bronnen.
194 UNDP, UNFPA, UNW, UNV, Why do some men use violence against women and how can we prevent it?:

september 2013; FCO, Sri Lanka-Country of Concern, 10 april 2014; Schweizerische

Eidgenossenschaft/DFJP/ODM, Focus Sri Lanka, La condition des femmes au Sri Lanka, 1 mei 2014;

vertrouwelijke bronnen.
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problemen liever mijdt, verstoten. Deze vrouwen zouden een hoger risico op

verkrachting en geweld lopen. Militairen zouden deze groep bedreigen en onder druk

zetten. Het komt voor dat vrouwen die hen geen sexuele gunsten verlenen valselijk

worden beschuldigd. Indien een lokale hulporganisatie contacten met deze vrouwen

heeft, zouden de autoriteiten de organisatie meer dan gebruikelijk in de gaten

houden.195

Andere groepen die een verhoogd risicio op verkrachting lopen zijn jonge vrouwen

uit de lagere kastes, etnische minderheden en dochters van vrouwen die naar het

buitenland gaan om te werken.196

Het Bureau for the Protection of Women and Children (BPWC) zou volgens een bron

niet effectief zijn. Het BPWC valt onder verantwoordelijkheid van de minister van

Vrouwenzaken. Deze minister zou sexistische uitlatingen doen en heeft een

conceptwet voorbereid die minderjarige meisjes in de gelegenheid stelt met hun

verkrachter te trouwen.

In het noorden zijn een paar politiebureaus met ‘Children and Women’s Bureau’

loketten, bezet door vrouwelijke agenten. Doch slechts enkele agenten zouden Tamil

spreken.197

Opvang en begeleiding van vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting of huiselijk

geweld, zoals crisiscentra of opvangtehuizen, en juridische hulp en professionele

hulpverlening zijn beperkt aanwezig. Momenteel wordt een safe house gebouwd in

Colombo, dat bedoeld is voor mishandelde vrouwen en kinderen. Slachtoffers

kunnen er drie maanden verblijven, krijgen psychosociale hulp en moeten daarna

terug naar familie of een pleeggezin. In Mullaitivu en Badula zijn soortgelijke

counselling centers gepland.198 Volgens een bron zullen Tamilvrouwen geen gebruik

maken van overheidscentra omdat zij de overheid wantrouwen en bang zijn voor de

(Singalese) autoriteiten.199

Andere opvangtehuizen zijn onder andere The Haven, dat beheert wordt door het

Leger des Heils, een opvangtehuis voor alleenstaande zwangere vrouwen, moeders

en kinderen. En in Moratuwa is een Mother Teresa’s Home voor alleenstaande

zwangere vrouwen. In juli 2014 verbleven daar 35 vrouwen. Ongehuwde moeders

worden vaak gestigmatiseerd.200

Ngo Women in Need beheert een shelter voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk

geweld en verkrachting. De shelter zou slechts enkele plaatsen hebben.

Stichting Sarvodaya steunt een opvanghuis voor tienermoeders en hun kinderen, Ma

Savena in Lunawe bij Colombo. De tienermoeders krijgen er onder andere medische

begeleiding, juridische assistentie en hulp bij hun beroepskeuze.201

Zie ook ‘minderjarigen’.

3.5.4 Minderjarigen

In Sri Lanka is men volgens de wet vanaf de leeftijd van achttien jaar wettelijk

meerderjarig en volledig handelingsbekwaam. Vanaf de leeftijd van zestien jaar

dienen Sri Lankanen te beschikken over een identiteitskaart. Kinderen zijn van hun

195 Vertrouwelijke bron.
196 Schweizerische Eidgenossenschaft/DFJP/ODM, Focus Sri Lanka, La condition des femmes au Sri Lanka, 1 mei

2014.
197 Vertrouwelijke bron.
198 Vertrouwelijke bron.
199 www.1.salvationarmy.org, geraadpleegd 30 juli 2014; US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights

Report, 27 februari 2014; vertrouwelijke bronnen.
200 Vertrouwelijke bronnen.
201 www.sarvodaya.nl, geraadpleegd 29 september 2014.
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vijfde tot hun veertiende jaar leerplichtig.202 Op zestienjarige leeftijd bereikt men de

age of consent.203 Het algemeen stemrecht geldt vanaf achttien jaar.204 Achttien jaar

is tevens de wettelijke minimumleeftijd om te kunnen trouwen. Vrouwen mogen

echter vanaf zestien jaar trouwen indien de ouders daarvoor toestemming geven.205

Kindhuwelijken vinden nog plaats, vaak als maatschappelijke consequentie van een

verkrachting of samenwonen.206 Vanaf veertien jaar mag men werken, in bepaalde

gevallen ook op jongere leeftijd.207 Het is niet bekend of er andere specifieke

bepalingen gelden ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van zestien jaar

bereiken.

Sri Lanka heeft het Verdrag voor de Rechten van het Kind getekend en maakt goede

vorderingen met betrekking tot de Millenium Development Goals, zoals kindersterfte

en hiv/aids.208

Het misbruik van kinderen nam in de verslagperiode toe. Kinderen werden niet

alleen verkracht door personen die formeel de zorg voor hen hebben, zoals ouders

en docenten, maar ook door ambtenaren en politici. Slechts een deel van de

misbruikzaken zou bij de politie bekend zijn.

Het misbruik probleem zou deels voortkomen uit het feit dat de bestaande

wetgeving niet voldoende wordt toegepast. Daarnaast draagt de snelle groei van het

toerisme bij aan het sexueel uitbuiten van kinderen. Dochters van vrouwen die in

het Midden Oosten gaan werken zijn extra kwetsbaar voor sexueel geweld. Uit

voorzorg wordt door de National Child Protection Authority op alle scholen een

bewustwordingscampagne uitgevoerd.209

Kindsoldaten

Over kindsoldaten zijn sinds het vorige ambtsbericht geen nieuwe feiten bekend.

Sinds een amnestie voor kindsoldaten werd afgekondigd is strafrechtelijke

vervolging en veroordeling niet aan de orde. Om dezelfde reden is er geen specifieke

hulpverlening of opvangkamp voor hen. Zij zijn naar hun families teruggegaan.

Volgens een bron worden deze kinderen nauwlettend in het oog gehouden door de

autoriteiten en de meesten zouden worden bedreigd.210

Opvang minderjarigen

De overheid streeft ernaar het aantal kindertehuizen te verminderen. Momenteel

zijn er nog ongeveer vierhonderd. Als minderjarigen niet bij hun ouders kunnen

wonen omdat deze zijn overleden, de moeder niet getrouwd is, of de ouders

financieel niet draagkrachtig zijn, wordt tegenwoordig eerst gekeken of zij niet bij

familieleden, buren of in een pleeggezin opgevangen kunnen worden. Een

kindertehuis wordt door het Department of Probation and Child Care Services als

slechtste van alle oplossingen beschouwd maar vaak zijn familieleden en buren ook

te arm om een kind op te nemen. Kindertehuizen vallen onder het Department of

Probation and Child Care Services. De National Child Protection Authority (NCPA) is

toezichthouder van de tehuizen. Zowel de NCPA als het Department of Probation and

202 US State Department, 2010 Human Rights Report Sri Lanka, april 2011; www.edcal.com: Education in Sri Lanka,

geraadpleegd 18 juli 2014.
203 Vertrouwelijke bron. N.B.: Age of consent is de wettelijke minimumleeftijd voor seksueel contact.
204 The World Factbook Sri Lanka, 27 maart 2014: www.cia.gov.
205 US State Department, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
206 UNICEF Sri Lanka, Emerging concerns and case studies on child marriage in Sri Lanka, juli 2013.
207 US State Department, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; South Asian Alliance of

Grassroots, Eliminating Child Labour in Gem Mines in Sri Lanka, 19 oktober 2013: www.saagn.org.
208 UK FCO, Sri Lanka-Country of Concern: www.gov.uk, 10 april 2014.
209 UK FCO, Sri Lanka-Country of Concern, 10 april 2014; US State Department, Sri Lanka 2013 Human Rights

Report, 27 februari 2014; SAAGN, Sri Lanka: Childhood being robbed in Sri Lanka, 31 oktober 2013;

vertrouwelijke bronnen.
210 Vertrouwelijke bron.
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Child Care Services vallen onder het Ministry of Child Development and Women’s

Affairs. Het ministerie van Justitie bepaalt of een kind in een tehuis wordt geplaatst.

Het aantal beschikbare plaatsen varieert per regio en stad. Maar in totaal zijn er

teveel plaatsen, mede omdat getracht wordt eerst een andere oplossing te vinden

voor kinderen die niet thuis kunnen wonen. De tehuizen zijn voor kinderen tot

zestien jaar, daarna moeten de kinderen zelfstandig gaan wonen en zichzelf redden.

Schoolgaande kinderen die in een tehuis verblijven, bezoeken doorgaans een school

in de nabijheid van het tehuis. In de tehuizen wonen niet alleen wezen maar ook

kinderen van alleenstaande moeders, die hun pasgeboren kind doorgaans afstaan,

en uit arme gezinnen. De NCPA werkt samen met onder andere de Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en Save the Children. Door middel van

kleinschalige projecten probeert men gezinnen aan een dusdanig inkomen te helpen,

dat de kinderen bij hun familie kunnen blijven. Save the Children geeft onder andere

trainingen aan het personeel dat de kinderen begeleidt, en monitort samen met het

Department of Probation and Child Care Services meer dan 35 kindertehuizen. Het

monitoren bestaat uit het ongeveer eens per kwartaal de kindertehuizen

bezoeken.211

Niet alle tehuizen staan geregistreerd of hebben een vergunning. Een deel is van de

staat en een deel is particulier maar alle tehuizen leunen op liefdadigheidswerk. Niet

alle tehuizen voldoen aan de door de overheid voorgeschreven minimumstandaard.

Het voornemen bestaat deze te sluiten.212

Er zijn kindertehuizen voor verlaten kinderen, wezen, geestelijk gehandicapten,

behoeftige en misbruikte kinderen, gesteund door de overheid, opgericht door ngo’s,

vrijwilligers en bijvoorbeeld de katholieke kerk.213 Voor zwerfkinderen zonder vaste

verblijfplaats is er opvang in Halpatota bij Hikkaduwa. Kinderen in dit centrum, Lava

Sevan genaamd, krijgen les en worden voorbereid op werk.214

Momenteel wordt een safe house gebouwd in Colombo, dat bedoeld is voor

mishandelde vrouwen en kinderen. Slachtoffers kunnen er drie maanden verblijven,

krijgen psycho-sociale hulp en moeten daarna terug naar familie of een pleeggezin.

Soortgelijke counselling centers zijn in Mullaitivu en Badula.215

Eén van de kindertehuizen is het Ruhumu childcare center in Kithulampitiya

(provincie Galle). Het krijgt van overheidswege financiële hulp maar ook geldelijke

en andere steun van onder andere de Duitse gemeenten Bochum en Wattenscheid

en van UNICEF en vrijwilligers. In juni 2014 verbleven en overnachtten er 57

kinderen tot 5 jaar. Er werkten 26 vaste medewerkers en een aantal schoonmakers.

Op hetzelfde grondstuk is een kantoor van het Department of Probation and Child

Care Services. In het tehuis is een ruimte waar regelmatig een arts spreekuur

houdt. Alle babies overnachtten in één ruimte en voor de peuters en kleuters was er

een tweede slaapzaal. Een aantal ledikantjes stond leeg. De kinderen beschikten

over enkele knuffels en speeltoestellen.216 Zowel het gebouw als de kinderen oogden

211 N.B.: Alleenstaande moeders worden vaak verstoten en dragen een stigma; Sexuele contacten buiten het

huwelijk, ook met wederzijdse instemming, zijn maatschappelijk niet geaccepteerd; www.childwomenmin.gov.lk,

geraadpleegd 10 juli 2014; vertrouwelijke bronnen.
212 Vertrouwelijke bronnen. N.B.: De NCPA heeft minimumstandaarden ontwopen, een concept ligt klaar en zal

vermoedelijk in 2014 met de ‘working with children act’ aan het parlement worden voorgelegd. Daarmee wordt

de opvang van en hulp aan minderjarigen gebaseerd op het Australische systeem.
213 Zie voor kindertehuizen onder andere: www.worldfamilies.org.au: Sri Lanka en directory.ucanews.com/activities

en www.probation.gov.lk/counselling centre en services, geraadpleegd 14 juli 2014.
214 Department of Probation and Child Care Services: www.probation.gov.lk, geraadpleegd 10 april 2014.
215 Vertrouwelijke bron.
216 Vertrouwelijke bronnen.
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schoon. De sanitaire en kookfaciliteiten waren ‘basic’. Het is niet bekend hoe de

situatie in andere kindertehuizen is.

Ngo’s die zich bezighouden met de opvang van minderjarigen zijn bijvoorbeeld: Sos

Children’s Villages of Sri Lanka en Sunil’s Friends Kinderhilfe Sri Lanka e.V.217

3.5.5 Homoseksuelen:

Seksuele activiteiten tussen personen van hetzelfde geslacht zijn in Sri Lanka

verboden (artikel 365 wetboek van Strafrecht), er geldt een maximumstraf van tien

jaar. In de praktijk wordt echter zelden toegezien op naleving.218 Daarnaast is op

grond van artikel 365A het verrichten van obscene handelingen met iemand van

hetzelfde geslacht, zowel in publieke als privéruimtes, verboden met een maximum

gevangenisstraf van twee jaar, een geldboete of beide. Als een persoon boven de

achttien jaar obscene handelingen verricht met een persoon die jonger is dan

zestien jaar, dan geldt een gevangenisstraf van minimaal tien tot maximaal twintig

jaar en een geldboete, aangevuld met betaling van een schadevergoeding aan het

slachtoffer.219

Voor zover bekend voerden de autoriteiten geen actief vervolgingsbeleid tegen

homoseksuelen. Het is niet bekend of de (toegeschreven) homoseksuele geaardheid

van een persoon in de praktijk heeft geleid tot onevenredige of discriminatoire

bestraffing of tenuitvoerlegging van een straf die werd opgelegd bij (strafrechtelijke)

vervolging wegens een commuun delict. De politie zou homoseksuelen niet hebben

gearresteerd of vervolgd. Wel zouden agenten ongestraft homoseksuelen treiteren

en met geweld geld of seksuele diensten afpersen en bedreigen.220

Er heerst een stigma jegens homoseksuelen. De samenleving beschouwt

homoseksualiteit doorgaans als vreemd en onnatuurlijk. Homoseksuelen leven veelal

sociaal geïsoleerd en worden vaak tot heteroseksuele huwelijken gedwongen.

Misdrijven en treiterijen jegens homoseksuelen vormen een probleem. Vaak wordt

hiervan geen aangifte gedaan. De politie zou homoseksuelen alleen met rust laten

als zij steekpenningen betalen of seksuele gunsten aanbieden. Personen die een

geslachtsverandering ondergaan zouden problemen ondervinden wanneer zij op

overheidsdocumenten de wijziging willen laten aangeven.

Ordehandhavers zouden hun afkeuring voor homoseksuelen tonen door hen valselijk

van andere misdrijven te beschuldigen. Wanneer een misdrijf is gebaseerd op

homophobie of vooroordelen en de politie wordt ingelicht trachten slachtoffers vaak

hun identiteit te verbergen om stigmatisering en discriminatie te voorkomen. Als

hun seksuele geaardheid bekend wordt, zouden zaken belachelijk worden gemaakt

of genegeerd worden.221 Met name homoseksuelen op het platteland en in de lagere

klassen, die zich generen, krijgen vaak met pesterijen te maken en moeten

steekpenningen aan de politie betalen omdat zij anders valselijk beschuldigd

worden.222

217 Zie voor meer informatie o.a.: cngs.erd.gov.lk; www.childrensvillages.lk en www.friends-kinderhilfe.de,

geraadpleegd 14 juli 2014.
218 US State Department, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; UK FCO, Sri Lanka-Country of

Concern, 10 april 2014: www.gov.uk.
219 ILGA, State-sponsored homophobia, Report 2013: A world survey of laws: Criminalisation, protection and

recognition of same-sex love, mei 2013: old.ilga.org.
220 US State Department, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014.
221 Vertrouwelijke bronnen; US State Department, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014;

Delegation of the EU to Sri lanka and the Maldives, LGBTI Country Profile Sri Lanka, mei 2014.
222 Vertrouwelijke bron.
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4 Migratieproblematiek

4.1 Migratiestromen

Vluchtelingen

Sri Lanka is geen partij bij het VN-Vluchtelingenverdrag. De wetgeving voorziet niet

in het verlenen van de vluchtelingen- of asielzoekersstatus, Het aantal asielzoekers

en vluchtelingen, met name uit Pakistan (veelal Ahmadi’s maar ook Christenen) en

Myanmar, steeg gedurende de verslagperiode. De eerste helft van juni 2014

arresteerde de politie 142 Pakistanen. Deze groep werd zonder aanklacht in de

Boosa gevangenis vastgezet in het zuidwesten van het land. Zij en circa 1.500

andere asielzoekers van wie de aanvraag nog bij UNHCR in behandeling is, lopen het

risico Sri Lanka uitgezet te worden. Veel Pakistanen komen met een toeristenvisum

en vragen daarna asiel aan. Zowel ICRC als UNHCR hebben inmiddels toegang tot de

groep die momenteel gevangen zit. Medio augustus 2014 had de overheid

daadwerkelijk 88 Pakistanen naar Pakistan uitgezet. Ook een aantal Afghaanse

asielzoekers werden aangehouden, gedetineerd en uitgezet.223

Ontheemden

De Sri Lankaanse autoreiten spreken van nul tot 24.000 overgebleven ontheemden.

Buitenlandse bronnen spreken van circa 90.000 personen.224

Het ontbreekt aan duurzame oplossingen voor de ontheemden. Voortgang werd

geboekt op het gebied van infrastructuur, reconstructie, ontmijning en hervestiging.

Maar ontheemden worden nog steeds geconfronteerd met militarisering,

psychosociale en huisvestingsproblemen, onduidelijkheid over grondbezit, en

problemen bij het voorzien in hun dagelijkse levensonderhoud. De VN-Speciale

Rapporteur voor Mensenrechten van Ontheemden bezocht in oktober 2013 Sri

Lanka. Hij concludeerde dat de infrastructuur aanzienlijk was verbeterd. Daarnaast

benadrukte hij onder andere het belang om oplossingen te vinden met betrekking

tot landrechten, informatieverstrekking over vermiste gezinsleden, bescherming van

huishoudens met een vrouw aan het hoofd en de werkomstandigheden voor

ngo’s.225

Het Ministry of Resettlement is verantwoordelijk voor de opvangkampen voor

ontheemden.226

Volgens een betrouwbare bron zijn er geen opvangkampen voor ontheemden meer

maar is nu sprake van welfare centres. De overheid spreekt van 32 welfare centers,

223 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014: www.state.gov; UNHCR, 2014

UNHCR regional operations profile-South Asia, Sri Lanka: www.unhcr.org, geraadpleegd 23 mei 2014; The

Economist, Asylum-seekers in Sri Lanka Uncertain haven, 3 mei 2014: www.economist.com; HRW, Sri Lanka:

Don’t Summarily Deport Pakistani Minorities, 2 juli 2014; The Economist, Asylum-seekers in Sri Lanka, Paradise

lost, 4 juli 2014; UN News Centre, UN Refugee Agency alarmed as Sri Lanka deports families seeking asylum, 12

augustus 2014; UNHCR, UNHCR urges Sri Lanka to stop deportations and provide protection to refugees and

asylumseekers, 12 september 2014; vertrouwelijke bronnen.
224 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014: www.state.gov; IDMC, Sri

Lanka, Almost five years of peace but tens of thousands of war-displaced still without solution, 4 februari 2014.
225 UK FCO, Sri Lanka-Country of Concern, 14 april 2014; HRC, Report of the Special Rapporteur on the human

rights of internally displaced persons, Chaloka Beyani, A/hrc/26/33/Add. 4, 5 juni 2014; United Nations Human

Rights News, Constructing a development based strategy for durable solutions for internally displaces persons

(IDPs) in Sri Lanka in the aftermath of conflict is now essential, UN rights expert says, 11 december 2013:

www.ohchr.org; IDMC, Sri Lanka, almost five years of peace but tens of thousands of war-displaced still without

solution, 4 februari 2014; vertrouwelijke bron.
226 Ministry of Resettlement: www.resettlementmin.gov.lk, geraadpleegd 23 mei 2014.
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waar 1.185 families, 4.303 ontheemden in totaal, verblijven. De ontheemden die in

deze centres wonen zouden allen uit HSZs rond het vliegveld Palaly en HSZs rond de

marinebasis Kankesanthurai komen.

Enkele van de welfare centres staan in het district Jaffna en twee in Vavuniya.

UNHCR en andere hulporganisaties hebben toegang tot deze centres. De centres zijn

overbevolkt, er is geen riolering of afwatering en de overheid verleent geen hulp aan

de welfare centres, ook niet meer aan langdurig ontheemden. Sinds april 2011

wordt er geen gratis gedroogd voedsel meer verstrekt van overheidswege. De lokale

overheid voert sinds vier jaar geen onderhoudswerkzaamheden meer uit en verleent

ook geen andere hulp meer. Sinds drie jaar worden hulporganisaties niet meer om

hulp voor de ontheemden in de centres gevraagd. De regering zou druk uitoefenen

om de welfare centres te sluiten.227

Ontheemden kunnen zich in principe vrij bewegen. Zij kunnen echter niet altijd

terug naar hun oorspronkelijke woongebieden. Dertigduizend ontheemden waren

eind 2013 nog niet teruggekeerd omdat hun land door de overheid is opgeëist en nu

bijvoorbeeld een High Security Zone of Exclusive Economic Zone (EEZ) is. Volgens

internationale organisaties leven zevenduizend van hen in welfare centres en een

paar duizend werden –niet altijd vrijwillig- gehervestigd door de overheid. Van de

ontheemden leeft een aantal bij gastgezinnen, in doorgangskampen in Trincomalee

of in welfare centres in Jaffna en omgeving. Sommige langdurig ontheemde

moslims, die al jaren bij gastgezinnen in Puttalam verbleven hadden te kennen

gegeven niet naar hun land van herkomst in Mannar terug te willen. Zij werden

desondanks door de autoriteiten uit de registers in Puttalam verwijderd en moesten

zich alsnog in Mannar hervestigen. Daar zijn nog steeds spanningen tussen moslims

en Tamils over de beperkte middelen die ter beschikking staan.228

Terugkeer is ook afhankelijk van ontmijning. Die zal vermoedelijk nog twee tot drie

jaar duren. Was oorspronkelijk een gebied drie keer zo groot als Luxemburg bedekt

met landmijnen, eind 2013 moest nog iets meer dan tachtig vierkante kilometer in

het noorden ontmijnd worden. Dit terrein is grotendeels bedekt met jungle of

mangrove, waardoor de ontmijning handmatig moet gebeuren.229

Volgens een onderzoek van UNHCR in 2013 heeft in het noorden slechts 32 procent

van de huishoudens permanente huisvesting. Voor de bouw van meer dan 60.000

huizen wordt nog financiering gezocht.230 Een aantal ontheemden die terugkeerden

leven onder moeilijke omstandigheden. Werk is schaars en het voorzien in basale

levensbehoeften niet altijd eenvoudig.231 Zie ook ‘Het noorden en oosten’, en

‘vrouwen’.

Sommigen kregen weliswaar nieuwe huisvesting maar ontvingen niet het daarbij

behorende eigendomsbewijs. Compensatie voor het verlies van land of andere

bezittingen ontvangt men doorgaans niet.232 Procedures rond landonteigening en

227 Vertrouwelijke bron.
228 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; Norwegian Refugee Council/

Internal Displacement Monitoring Centre (NRC/IDMC), Global Overview 2014: people internally displaced by

conflict and violence-Sri Lanka, 14 mei 2014; vertrouwelijke bron.
229 Integrated Regional Information Networks (IRIN), Final phase of Sri Lanka demining will take longer, 5 februari

2014.
230 IRIN, Sri Lanka’s northern house-funding gap, 25 februari 2014: www.irinnews.org.
231 Norwegian Refugee Council/Internal Displacement Monitoring Centre, Global Overview 2014: people internally

displaced by conflict and violence-Sri Lanka, 14 mei 2014; UNHCR, 2014 UNHCR regional operations profile-

South Asia, Sri Lanka: www.unhcr.org, geraadpleegd 23 mei 2014; US Department of State, Sri Lanka 2013

Human Rights Report, 27 februari 2014: www.state.gov; Inter Press Service (IPS), Onderwijs krabbelt op in

noorden Sri Lanka, 12 februari 2014: www.ipsnews.be; Human Rights Council, Oral update of the High

Commissioner for Human Rights on promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka,

A/hrc/24/crp.3/Rev.1, 25 september 2013.
232 Norwegian Refugee Council/Internal Displacement Monitoring Centre, Global Overview 2014: people internally

displaced by conflict and violence-Sri Lanka, 14 mei 2014.
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grondbezit zijn vaak onduidelijk in het noorden en oosten. Door de staat onteigend

land werd voor legerkampen en militaire bases gebruikt maar ook om een hotel,

fabriek en een boerderij te vestigen.233

De internationale hulp en de coördinatie tussen de lokale overheid en

hulporganisaties met betrekking tot de terugkeer van ontheemden verminderde.

Donoren trekken zich terug nu Sri Lanka een ‘middle income country’ is. Veel

hulporganisaties bezuinigen en een aantal ngo’s moest van de overheid het land

verlaten. De overheid werkt echter samen met hulporganisaties en donoren aan een

Joint Needs Assessment om onder andere aantallen, verblijfplaatsen en de eerste

behoeften van ontheemden en terugkeerders te inventariseren.234

4.2 Terugkeer

Repatrianten

Repatrianten worden op het vliegveld net als alle passagiers behandeld volgens een

bron. Iedereen moet dezelfde vereiste documenten bij inreis bezitten. Een vrijwillig

of gedwongen repatriant kan ten behoeve van zijn terugkeer een temporary travel

document (ttd) aanvragen. De ttd-aanvraag gaat electronisch naar het Department

of Immigration and Emigration (Return and Readmission Unit) in Colombo en

gelijktijdig naar de luchthavenautoriteiten, senior immigration officer en state

intelligence service (SIS). Hierdoor zijn alle gegevens en de identiteit van

betrokkene bij aankomst op het vliegveld al bekend en zouden ondervragingen van

de SIS, in het kader van beveiliging en om mensenhandel te voorkomen, nu sneller

gaan. Een ttd is een tijdelijk identiteitsdocument, waarmee men bijvoorbeeld een

NIC kan aanvragen en een checkpoint kan passeren. Met een laissez-passer kan dit

niet. Wel kan iemand die gedwongen terugkeert zich met een laissez passer laten

registreren.235 Volgens een bron worden repatrianten bij aankomst eerst door de

CID en daarna eventueel nog door de SIS ondervraagd. Ook de TID heeft een

vertegenwoordiging op de luchthaven. Voor vrijwillige en gedwongen repatrianten

geldt hetzelfde proces bij terugkeer. 236

Naar verluidt kunnen de ondervragingen hardhandig zijn, zo zouden er klappen

kunnen vallen, hetgeen in de Sri Lankaanse cultuur niet ongewoon zou zijn. De

overheid zou van repatrianten informatie willen over de diaspora en het westen

volgens een bron.237

Eenmaal terug in hun dorpen zouden de autoriteiten hen in het oog houden.238

Personen die kritische vragen stellen of het land verlaten (zoals asielzoekers die

zeggen voor misstanden in land van herkomst te vluchten) zouden steeds vaker als

niet-vaderlandslievend worden betiteld, zowel door de regering als in de schrijvende

pers.239 Mede daarom zou het voorkomen dat teruggekeerde asielzoekers in een

kwaad daglicht staan en sommige repatrianten worden behandeld alsof zij

landverraders zijn en een potentieel gevaar vormen. Deze behandeling zou

willekeurig zijn.240

233 US Department of State, Sri Lanka 2013 Human Rights Report, 27 februari 2014; IRIN, Analysis: Greater

investment needed in Sri Lanka’s north, 14 oktober 2013; vertrouwelijke bron.
234 OCHA, Humanitarian Bulletin Sri Lanka, Issue 02/juni 2013; vertrouwelijke bron.
235 Vertrouwelijke bron.
236 Vertrouwelijke bronnen.
237 Vertrouwelijke bron.
238 Vertrouwelijke bron.
239 Vertrouwelijke bron.
240 Vertrouwelijke bronnen; Emily Howie, Australia dangerously close to the abuse of fleeing Sri Lankans, 14 januari

2014: the conversation.com.
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Berichten van mishandeling na terugkeer

Er waren tijdens de verslagperiode meldingen van mishandeling van repatrianten.

Zo werden twee afgewezen asielzoekers uit Zwitserland bij aankomst op het

vliegveld op basis van de PTA gearresteerd, één van hen werd in een gevangenis in

Colombo vastgehouden en één in een inrichting in het zuiden van Sri Lanka.

Minstens één van hen werd ernstig mishandeld, de ander zou ook verwondingen

hebben gehad volgens zijn advocaat. Het gaat om Tamil mannen die van LTTE-

aktiviteiten worden beschuldigd. Inmiddels verblijven beide repatrianten in een

rehabilitatiecentrum. De publiciteit en verhoogde aandacht zou een positieve

uitwerking op deze zaken hebben gehad.241

Er is geen verdere informatie bekend over mishandeling na terugkeer sinds het

vorige algemeen ambtsbericht. Mede daardoor kon niet worden vastgesteld hoeveel

teruggekeerde Tamils in de verslagperiode werden mishandeld, door wie, waar en

om welke reden.

Zie ook ‘repatrianten’.

4.3 Opvang in de regio

Sri Lankaanse vluchtelingen in India

In India leven zo’n 100.000 Sri Lankaanse vluchtelingen. Daarvan leven meer dan

60.000 personen in vluchtelingenkampen en circa 30.000 bij particulieren. India is

evenals Sri Lanka geen partij bij het VN-Vluchtelingenverdrag.242 UNHCR faciliteerde

in 2013 meer dan 700 vluchtelingen bij vrijwillige terugkeer naar Sri Lanka en in de

eerste helft van 2014 ongeveer 700 personen. UNHCR heeft geen reguliere toegang

tot de vluchtelingenkampen in India. In Tamil Nadu vinden vluchtelingen relatief

gemakkelijk werk, hetgeen mede een reden zou kunnen zijn waarom deze

vluchtelingen doorgaans niet naar Sri Lanka terugkomen.243

Het Ministry of Resettlement is verantwoordelijk voor de terugkeer van ontheemden

en de terugkeer van vluchtelingen uit de kampen in Tamil Nadu maar niet voor

repatrianten uit andere landen. Het Department of Immigration and Emigration

verzorgt identificatie en afgifte van reisdocumenten voor terugkeerders.

Alleenstaande minderjarigen die gedwongen terugkeren vallen onder de

verantwoordelijkheid van de National Child Protection Authority (NCPA).

Kindertehuizen vallen onder het Department of Probation and Child Care Services.

De NCPA is toezichthouder van de tehuizen. Zowel de NCPA als het Department of

Probation vallen onder het Ministry of Child Development and Women’s Affairs. Het

ministerie van Justitie beslist of een kind in een tehuis wordt geplaatst.244

241 Vertrouwelijke bronnen; NZZ, Bund suspendiert Rückschaffungen nach Sri Lanka, 2 september 2013, Uno-

Hochkommissariat überprüft die Asyl-Dossiers, 4 oktober 2013, Ausgeschaffte Tamilin und ihre Kinder sind

zurück, 16 oktober 2013, Hunderte von tamilischen Asylbewerbern auf der Wartebank, 31 januari 2014, Schweiz

soll Misshandlung eines Tamilen in Kauf genommen haben, 25 februari 2014, Die Schweizer Behörden haben

versagt, 26 mei 2014; Schweizerische Eidgenossenschaft/FOM, Federal Office for Migration temporarily suspends

repatriation to Sri Lanka, 4 september 2013, Sri Lanka announces reason for detention of two former asylum

seekers, 3 oktober 2013, Arrest of two asylum seekers in Sri Lanka: results of review process is now available,

26 mei 2014, Wir trugen der Situation in Sri Lanka zu wenig Rechnung, 27 mei 2014; TagesAnzeiger,

Asylbewerber belasten sich selber, 19 november 2013.
242 UN Treaty Collection: www.treaties.un.org, geraadpleegd 10 juli 2014; IRIN, Sri Lanka minister promises to

prioritize Tamil repatriation in 2014, 20 augustus 2013.
243 UNHCR, India Fact Sheet, maart 2014, geraadpleegd 23 mei 2014: www.unhcr.org; UNHCR Eligibility Guidelines

for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from SriLanka, HCR/EG/LKA/12/04, 21

december 2012; vertrouwelijke bron.
244 The European Council on Refugees and Exiles in strategic partnership with Save the Children (EU Office):

Comparative Study on Practices in the Field of Return of Minors, final report, december 2011;

www.childwomenmin.gov.lk, geraadpleegd 10 juli 2014; vertrouwelijke bronnen.
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Arbeidsmigratie

Circa 1,8 miljoen Sri Lankanen werken in het buitenland. Vooral jonge mannen

afkomstig uit het voormalig conflictgebied zoeken hun geluk elders. Een derde van

de Sri Lankaanse bevolking is afhankelijk van geld dat de diaspora overmaakt naar

het thuisfront.245 De laatste jaren is steeds vaker sprake van ‘mothermigration’:

Veel vrouwen uit het noorden en oosten emigreren om geld te verdienen. Daardoor

groeien veel kinderen zonder moeder op en zijn zij extra kwetsbaar, met name de

dochters voor bijvoorbeeld verkrachtingen. Een aantal recruitmentbureaus maakt

misbruik van de zwakke positie van mensen door hen bijvoorbeeld eerst geld te

lenen, waardoor betrokkenen daarna min of meer gedwongen een baan in het

buitenland moeten accepteren.246

In mei 2014 bracht de Special Rapporteur van de VN voor de Rechten van

Migranten, Francois Crépeau, een bezoek aan Sri Lanka. Hij concludeerde dat de Sri

Lankaanse regering het migratieproces van het begin tot het einde vooral wettelijk

beter moet beschermen om uitbuiting en misbruik van migranten te voorkomen.247

In 2013 was het aantal Sri Lankaanse asielzoekers in Australië een derde van het

jaar daarvoor. Dit zou een gevolg kunnen zijn van van eerder gemaakte afspraken

tussen beide landen. 248

4.4 Activiteiten van internationale organisaties

UNHCR

UNHCR herziet haar hulpbeleid momenteel.249

UNHCR assisteert vluchtelingen en ontheemden bij vrijwillige terugkeer. De

terugkeerder wordt bij aankomst op het vliegveld door UNHCR opgevangen en

begeleid naar het UNHCR-kantoor op het vliegveld. Hij ontvangt praktische hulp in

de vorm van een nieuwe bankrekening bij de Bank of Ceylon met een toelage ten

behoeve van re-integratie, zodat betrokkene vervoer naar plaats van herkomst kan

betalen. Daarnaast verstrekt UNHCR een pakket basisbenodigdheden voor het

huishouden en advies met betrekking tot juridische zaken en re-integratie. Ook

monitort UNHCR terugkeerders en worden ontheemden in het noorden en oosten

geholpen. UNHCR werkt o.a. samen met de Sri Lankaanse overheid en ngo’s.

Doordat het aantal ontheemden afneemt zal het zwaartepunt van de

werkzaamheden steeds meer bij de terugkerende vluchtelingen komen te liggen.250

Standpunt UNHCR:

De guidelines van 2012 zijn ongewijzigd.

Volgens UNHCR dienen asielaanvragen op hun individuele merites te worden

beoordeeld. Wel vraagt UNHCR bijzondere aandacht voor de risico’s die personen

245 UNHR, UN Special Rapporteur on the human rights of migrants concludes country visit to Sri Lanka, 26 mei 2014:

www.ohchr.org; UN News Service, UN expert urges better protections for Sri Lankans migrating abroad for work,

27 mei 2014.
246 Vertrouwelijke bronnen; US State Department, Trafficking in Persons Report 2014, juni 2014: www.state.gov;

Save the Children Sri Lanka, Sri Lanka’s Missing Mothers, november 2013; Asian Human Rights Commission, Asia

Report 2013.
247 UNHR, UN Special Rapporteur on the human rights of migrants concludes country visit to Sri Lanka, 26 mei 2014:

www.ohchr.org; UN News Service, UN expert urges better protections for Sri Lankans migrating abroad for work,

27 mei 2014; www.colombopage.com: Sri Lanka, Saudi Arabia sign landmark deal on migrant workers, 14

januari 2014.
248 IRIN, Tough Australian policy fails to discourage Sri Lankan asylum seekers, 29 november 2013.
249 UNHCR, 2014 UNHCR regional operations profile-South Asia-Sri Lanka uit UNHCR Global Appeal 2014-2015:

www.unhcr.org; UNHCR, 2013 UNHCR regional operations profile-South Asia-Sri Lanka.
250 UNHCR, 2012 UNHCR country operations profile - Sri Lanka, zie: www.unhcr.org en UNHCR Sri Lanka’s Facilitated

Refugee Repatriation Programme.
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met een bepaald profiel lopen. Asielzoekers met een dergelijk profiel (onderstaande

lijst is niet volledig) zouden internationale bescherming nodig kunnen hebben, al

naar gelang de persoonlijke omstandigheden van de asielaanvrager. :

 personen die ervan verdacht worden banden te hebben (gehad) met de LTTE,

hun familieleden en personen die van hen afhankelijk zijn of op een andere

manier nauwe banden met hen hebben;

 journalisten, en andere personen die werkzaam zijn voor de media;

 politieke opposanten en aktivisten;

 mensenrechtenactivisten;

 getuigen en slachtoffers van mensenrechtenschendingen die rechtvaardigheid

verlangen;

 vrouwen en kinderen in bepaalde omstandigheden;

 lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender of interseksuele personen in

bepaalde omstandigheden.251

UNHCR heeft vrije toegang tot het noorden en oosten.

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

De Internationale Organisatie voor Migratie assisteert onder andere bij de terugkeer

van afgewezen Sri Lankaanse asielzoekers en vluchtelingen uit derde landen. Zo

kunnen vrijwillig of gedwongen repatrianten assistentie krijgen op het vliegveld en

bij de reis naar hun verblijfsadres. Ook beroepsopleidingen, en hulp bij het starten

of uitbreiden van een eigen bedrijfje horen tot de mogelijkheden.

 Re-integratie van terugkeerders. IOM promoot een goede voorbereiding. Het

heeft adviseurs in dienst om vragen van afgewezen asielzoekers te

beantwoorden. IOM biedt sociale en medische begeleiding van het vliegveld

naar het verblijfsadres. Tevens verstrekt IOM een hulppakket ter waarde

van 3.000 US dollar aan terugkeerders. Dit bedrag wordt in de vorm van

diensten verstrekt.

Ook gemeenschappen en groepen terugkeerders worden geholpen middels diverse

activiteiten die vaak sectoroverschrijdend zijn.252

IOM heeft vrije toegang tot het noorden en oosten.

Internationale Rode Kruis

Het ICRC zal vermoedelijk in 2014 een nieuw needs assessment publiceren.

De aktiviteiten van ICRC zijn onder andere gericht op:

 toezicht op de behandeling van gevangenen (De focus ligt daarbij op de

gevangenen die vastzitten onder de PTA.), oorzaken en gevolgen van de

overbevolking in de gevangenissen, het faciliteren bij familiebezoek en het

bemiddelen tussen gevangenen en bijvoorbeeld politie en de leiding van de

gevangenissen.

 traceren van vermiste personen (er is noch een nationaal programma, noch

een NGO die de belangen van families van vermiste personen behartigt)

 geven van training, bijvoorbeeld aan de politie

 geven van juridische training.

Het doel van ICRC is om in contact te blijven met overheidsinstellingen.253

Het ICRC hield in 2013 toezicht op de behandeling en leefomstandigheden van

gevangenen in gevangenissen en rehabilitatiecentra, die onder verantwoordelijkheid

251 UNHCR, UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri

Lanka, HRC/EG/LKA/12/04, 21 december 2012.
252 IOM, Sri Lanka and Maldives, Programme Areas: www.iomsrilanka.org, geraadpleegd 23 mei 2014; IOM, National

Migration Health Policy launched in Sri Lanka, 8 oktober 2013.
253 ICRC, Sri Lanka: helping integrate humanitarian principles into police training, doctrine and practices, 30 juli

2013.
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vallen van het Ministry of Rehabilitation and Prison Reforms (MoPR). ICRC heeft

toegang tot detentiecentra, gevangenissen en sinds 2013 ook weer tot

rehabilitatiecentra.

Ook bezoekt zij mensen die worden vastgehouden op politiebureaus, door het

Terrorism Investigation Department (TID) en de Criminal Investigation Division

(CID), hieronder vallen ook personen die vastzitten naar aanleiding van het conflict

of op basis van de PTA (Prevention of Terrorism Act).254

Daarnaast werden een aantal aktiviteiten hervat met betrekking tot het traceren van

door het conflict vermiste personen in het noorden. Mensen die uit

rehabilitatiecentra werden ontslagen en huishoudens met een vrouw of een

gehandicapte aan het hoofd kregen financiële hulp om structureel beter in hun

levensonderhoud te kunnen voorzien. En zowel in het noorden als oosten kregen

meer mensen toegang tot drinkwater en sanitair.255

Het ICRC is niet betrokken bij het onderzoek dat door de Commission of Inquiry on

the Disappeared in the Northern en Eastern Province wordt uitgevoerd.256

Het ICRC heeft vrije toegang tot het noorden en oosten.

254 ICRC, Annual Report 2013-Sri Lanka, 14 mei 2014; vertrouwelijke bron.
255 ICRC, Annual Report 2013-Sri Lanka, 14 mei 2014.
256 Vertrouwelijke bron.
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-UNHCR, Sri Lanka, 2014 UNHCR regional operations profile-South Asia
-UNHCR, Durable Solutions, A Protection Assessment of Sri Lankan Internally
Displaced Persons who have Returned, Relocated or are Locally Integrating (“Tool
Three”) Data and Analysis, juni 2013
-Human Rights Council, twenty-fourth session, Oral update of the High
Commissioner for Human Rights on promoting reconciliation and
accountability in Sri Lanka, A/hrc/24/crp.3/Rev.1, 25 september 2013
-Human Rights Council, twenty-fifth session, Promoting reconciliation and
accountability in Sri Lanka, Report of the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights, A/HRC/25/23, 24 februari 2014
-Human Rights Council, twenty-fifth session, Comments received from the
Permanent Mission of Sri Lanka on the draft report of the Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights on promoting
reconciliation and accountability in Sri Lanka, A/hrc/25/g/9,
24 februari 2014.
-Human Rights Council, twenty-sixth session, Report of the Special
Rapporteur on the human rights of internally displaced persons, Chaloka
Beyani, A/hrc/26/33/Add.4, 5 juni 2014

-Human Rights Council, Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances,
A/HRC/WGEID/100/1, 27 september 2013

-Human Rights Council, Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances,
A/HRC/WGEID/101/1, 28 januari 2014

-Human Rights Council, A/HRC/WGEI/102/1, 7 mei 2014

United States Commission on International Religious Freedom
-Annual Report 2014-Other Countries/Regions Monitored: Sri Lanka, 30 april 2014

United States Department of State

-International Religious Freedom Report 2013 – Sri Lanka, 30 juli 2014

-Country Report on Human Rights Practices for 2013 - Sri Lanka, 27 februari 2014

-Trafficking in persons report 2014, juni 2014

-Foreign Terrorist Organizations: Liberation Tigers of Tamil Eelam, 30 april 2014

-Country Reports on Terrorism 2013-Sri Lanka, 30 april 2014

World Food Programme and Hector Kobbakaduwa Agrarian Research Institute

-Drought, food security and livelihoods affected by erratic weather, Sri

Lanka-april 2014



Pagina 52 van 57

5.2 Websites

www.youtube.com/watch: BBC Frontline Club, Sri Lanka’s Unfinished War, 28

november 2013

www.zeit.de/video/2014: SriLanka, Sexuelle Gewalt gegen tamilische Witwen, 20

januari 2014

Sri Lanka, het geschonden paradijs: zo 11 mei 2014, 14:00 - Uitzending Gemist

http://advocacynet.org

http://au.christiantoday.com

http://berkleycenter.georgetown.edu/resources/classroom

http://bigstory.ap.org

http://ec.europa.eu
http://elections.news.lk
http://en.rsf.org
http://freedomhouse.org

http://geneva.usmission.gov

http://gokulam.lk

http://groundviews.org

http://hrcsl.lk

http://internationalnytimes.com

http://lankanewsweb.net

http://legalaidcommission.com

http://mffcoexist.wordpress.com
http://nceasl.org

http://reliefweb.int

http://rsf.org

http://saagn.org

http://srilanka.usembassy.gov

http:theconversation.com

http://treaties.un.org

http://www.actionagainsthunger.org.uk

http://www.aljazeera.com

http://www.alrc.net

http://www.amnesty.org

http://www.anp.nl

http://www.articles.times

http://www.asianews.it

http://www.avert.org

http://www.barhumanrights.org.uk

http://www.bbc.com

http://www.bfm.admin.ch
http://www.bfm.admin.ch/data/bfm/internationales/herkunftsländer

http://www.channel4.com
http://www.childrendandarmedconflict.org
http://www.child-soldiers.org
http://www.christiantoday.com

http://www.cia.gov

http://www.ciaboc.gov.lk
http://www.cmc.lk

http://www.colombopage.com

http://www.colombotelegraph.com

http://www.commonlii.org

http://www.youtube.com/watch
http://www.zeit.de/video/2014
https://www.google.com/url?q=http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1416338&ct=ga&cd=CAEYACoUMTczNDEzNzA0OTY4NzE4MDY1MDUyGjRiY2FkYTMwOTM1NjY0NWQ6Y29tOm5sOlVT&usg=AFQjCNFXFKTpCIzqpihIRCoEAJi0Umgiag
http://advocacynet.org/
http://berkleycenter.georgetown.edu/resources/classroom
http://ec.europa.eu/
http://elections.news.lk/
http://freedomhouse.org/
http://geneva.usmission.gov/
http://gokulam.lk/
http://groundviews.org/
http://hrcsl.lk/
http://internationalnytimes.com/
http://legalaidcommission.com/
http://nceasl.org/
http://reliefweb.int/
http://rsf.org/
http://treaties.un.org/
http://www.actionagainsthunger.org.uk/
http://www.aljazeera.com/
http://www.amnesty.org/
http://www.articles.times/
http://www.avert.org/
http://www.bbc.com/
http://www.bfm.admin.ch/
http://www.bfm.admin.ch/
http://www.channel4.com/
http://www.childrendandarmedconflict.org/
http://www.child-soldiers.org/
http://www.cia.gov/
http://www.ciaboc.gov.lk/
http://www.cmc.lk/
http://www.colombopage.com/
http://www.colombotelegraph.com/
http://www.commonlii.org/
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http://www.consilium.europa.eu

http://www.countrystudies.us

http://www.cpalanka.org

http://www.cttajournal.org

http:www.dailynews.lk

http://www.defence.lk

http://www.disastermin.gov.lk

http://www.dw.de

http://www.ecd.org

http://www.economist.com

http:www.ecre.org

http://www.edcal.com
http://www.einpresswire.com
http://www.elsevier.nl

http://www.europol.europa.eu

http://www.ethnologue.com

http://www.everyculture.com

http://www.faz.net
http://www.fco.gov.uk
http://www.fes.de
http://www.freedomfromtorture.org
http://www.freemedia.at
http://www.frontlinedefenders.org
http://www.ft.lk
http://www.gic.gov.lk

http://www.globaltimes.cn

http://www.hrlc.org.au

http://www.humanrights.asia

http://www.hrw.org
http://www.ibanet.org
http://www.icrc.org
http://www.idea.int
http://www.ifj.org
http://www.immi.gov.au
http://www.immigration.gov.lk

http://www.india.indiatimes.com

http://www.infolanka.nl

http://www.internal.displacement.org

http://www.interpol.int

http://www.iom.int

http://www.iomsrilanka.org

http://www.ipsnews.be

http://www.irinnews.org

http://www.issuu.com/ifjasiapacific

http://www.jeevajyothi.org
http://www.justiceministry.gov.lk

http://www.lawnet.lk

http://www6.lexisnexis.com

http://www.media.gov.lk
http://www.metronieuws.nl

http://www.migrationhealth.lk
http://www.minbuza.nl
http://www.minorityrights.org

http://www.newindianexpress.com

http://www.news.lk
http://www.ngosecretariat.gov.lk
http://www.nytimes.com

http://www.consilium.europa.eu/
http://www.countrystudies.us/
http://www.cpalanka.org/
http://www.defence.lk/
http://www.disastermin.gov.lk/
http://www.ecd.org/
http://www.economist.com/
http://www.edcal.com/
http://www.einpresswire.com/
http://www.ethnologue.com/
http://www.everyculture.com/
http://www.fco.gov.uk/
http://www.freedomfromtorture.org/
http://www.ft.lk/
http://www.globaltimes.cn/
http://www.hrlc.org.au/
http://www.humanrights.asia/
http://www.ibanet.org/
http://www.icrc.org/
http://www.idea.int/
http://www.ifj.org/
http://www.immigration.gov.lk/
http://www.india.indiatimes.com/
http://www.infolanka.nl/
http://www.interpol.int/
http://www.iom.int/
http://www.iomsrilanka.org/
http://www.irinnews.org/
http://www.jeevajyothi.org/
http://www.justiceministry.gov.lk/
http://www.lawnet.lk/
http://www.media.gov.lk/
http://www.metronieuws.nl/
http://www.minbuza.nl/
http://www.news.lk/
http://www.ngosecretariat.gov.lk/
http://www.nytimes.com/
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http://www.nzz.ch

http://www.oecd.org

http://www.ohchr.org

http://www.omct.org

http://www.oxan.com

http://www.peace-srilanka.org

http://www.persecution.org

http://www.politie.nl

http://www.presidentsoffice.gov.lk

http://www.priu.gov.lk

http://www.probation.gov.lk

http://www.pubad.gov.lk

http://www.refworld.org

http://www.reproductiverights.org

http://www.resettlementmin.gov.lk

http://www.reuters.com

http://www.rnw.nl

http://www.rpd.gov.lk

http://www.sarvodaya.nl

http://www.scoop.co.nz

http:www.slelections.gov.lk

http://www.spiegel.de

http://www.srilankabrief.org

http://www.state.gov

http://www.sundayobserver.lk

http://www.tagesanzeiger.ch

http://www.tamilguardian.com

http://www.tamilnet.com

http://www.theage.com.au

http://www.theguardian.com

http://www.thehindu.com

http://www.thesundayleader.lk
http://www.transparancy.org

http://www.treaties.un.org

http://www.trouw.nl

http:www.ucanews.com

http://www.un.org

http://www.unicef.org

http://www.ukba.homeofice.gov.uk

http://www.umn.edu

http://www.un.org

http://www.undp.org

http://www.unhcr.org
http://www.vng.nl

http://www.wfp.org

https://cpj.org

https://www.gov.uk

5.3 Tijdschriftartikelen, krantenartikelen en persberichten

BBC News, CNN, Colombo Page, Colombo Telegraph, Der Spiegel, Die Süddeutsche,

Die Zeit, Elsevier, Financial Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Global Times,

Indiatimes, IRIN,

http://www.oecd.org/
http://www.ohchr.org/
http://www.oxan.com/
http://www.priu.gov.lk/
http://www.probation.gov.lk/
http://www.pubad.gov.lk/
http://www.reproductiverights.org/
http://www.resettlementmin.gov.lk/
http://www.reuters.co/
http://www.rnw.nl/
http://www.rpd.gov.lk/
http://www.state.gov/
http://www.tagesanzeiger.ch/
http://www.tamilnet.com/
http://www.theage.com.au/
http://www.thehindu.com/
http://www.transparancy.org/
http://www.treaties.un.org/
http://www.trouw.nl/
http://www.ukba.homeofice.gov.uk/
http://www.umn.edu/
http://www.un.org/
http://www.unhcr.org/
http://www.vng.nl/
http://www.wfp.org/
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Lanka Standard, Metro, Neue Zuercher Zeitung, NOS, Reuters, Special Gazette,

Sri Lanka Guardian, Tagesanzeiger, The Daily Mirror Colombo, The Economist, The

Hindu, The Huffington Post, The International New York Times, The New York Times,

The Island, The New Indian Express, Sunday Observer, Top News, Toronto Star,

Trouw.

5.4 Lijst met gebruikte afkortingen

AHRC Asian Human Rights Commission

BPWC Bureau for the Prevention of Abuse of Women and Childeren

CAT Committee against Torture

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against

Women

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination

CESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

CHRD Centre for Human Rights and Development

CIA Central Intelligence Agency

CID Criminal Investigation Department

CMC Colombo Municipal Council

CMW Committee on Migrant Workers

CPA Centre for Policy Alternatives

CPC Criminal Procedure Code

CRC Convention on the Rights of the Child

DIE Department of Immigration and Emigration

EIU Economist Intelligence Unit

EPDP Eelam People’s Democratic Party

EUROPOL European Police Office

FRA Fundamental Rights Application

GIC Government Information Centre

GSP General Scheme of Preferences

HCHR High Commissioner for Human Rights

HCRM Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens

HHR Home for Human Rights

HRC Human Rights Committee

HSZ High Security Zone

IBAHRI International Bar Association’s Human Rights Institute

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights

ICG International Crisis Group

ICJ International Commission of Jurists

ICRC International Committee of the Red Cross

IDMC Internal Displacement Monitoring Centre

IGP Inspector General of Police

ILGA International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association

IOM Internationale Organisatie voor Migratie

IRIN Integrated Regional Information Networks

JHU Jathika Hele Urumaya

JSC Judicial Service Commission

JVP Janata Vimukthi Peramuna (=People’s Liberation Front)

LTTE Liberation Tigers of Tamil Eelam
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LGBT Lesbian, Gay, Bisexual or Transgender

LLRC Lessons Learnt and Reconciliation Commission

LST Law and Society Trust

MIC Military Intelligence Corps

NGO Niet-gouvernementele organisatie

NHRAP National Action Plan for the Promotion and Protection of Human Rights

NIC National Identity Card

NPC National Police Commission

OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

OHCHR Office of the High Commissioner for Human Rights

PSC Parliamentary Select Committee

PTA Prevention of Terrorism Act

PTF Presidential Task Force

RPD Registration of Persons Department

SFH Schweizerische FlüchtlingsHilfe

SLBFE Sri Lanka Bureau of Foreign Employment

STF Special Task Force

TAG Tamil Against Genocide

TCC Tamil Coordinating Committee

TID Terrorist Investigation Department

TMVP Thamil Makkal Viduthalai Pulikal

TNA Tamil National Alliance

UKFCO United Kingdom Foreign & Commonwealth Office

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNP United National Party

UPFA United People’s Freedom Alliance

UPR Universal Periodic Review

USCIRF United States Commission on International Religious Freedom

VN Verenigde Naties

WFP World Food Programme

5.5 Kaart van Sri Lanka

De weergave van grenzen en namen op deze kaart en de gebruikte benamingen dienen niet te

worden opgevat als een bevestiging of aanvaarding daarvan door het Koninkrijk der

Nederlanden.
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