
‘Amnesty International: de situatie in de Rif met de dag 
zorgwekkender’ 

Directeur van Amnesty International trekt aan de alarmbel: politiek moet in actie komen 

(UTRECHT) ‘De situatie in Marokko is op z’n minst zorgwekkend’, zegt Eduard Nazarski op een 

debatavond in Utrecht, georganiseerd door mensenrechtenorganisatie Rifproject. ‘Vooral op het 

gebied van de vrijheid van meningsuiting en samenkomst’. Hij verwijst naar schokkende bevindingen 

uit het Amnesty-rapport dat een paar maanden geleden werd uitgegeven. ‘Het ergste is dat er 

marteling wordt gebruikt om “bekentenissen” af te dwingen. Nasser Zafzafi is bijvoorbeeld 15 

maanden in een isoleercel geplaatst, dit is te kenmerken als marteling.’  

De Riffijnse volksopstand 

Het zijn roerige tijden in Marokko. Sinds oktober 2016 protesteren honderdduizenden mensen uit 

het Rifgebied, in het noorden van het land, tegen de slechte levensomstandigheden. Ze eisen meer 

werkgelegenheid, betere zorg, beter onderwijs en een einde aan de corruptie. De Marokkaanse 

autoriteiten pakken de demonstranten hard aan: duizenden verdwijnen achter de tralies. 

Protestleiders krijgen tot wel 20 jaar cel. Naarmate de maanden verstrijken, groeit de internationale 

kritiek op Marokko.  

Amnesty heeft meerdere malen de Tweede Kamer opgeroepen om stelling hiertegen te nemen 

en Marokko krachtig te veroordelen, verduidelijkt Nazarski. De woordvoerders van de 

verschillende partijen zouden op de hoogte zijn gesteld van de oneerlijke rechtsgang van de Hirak-

activisten.  

Nazarski uit ook duidelijke kritiek op Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok: ‘Minister Blok heeft 

het niet aangedurfd om Marokko te veroordelen maar heeft ervoor gekozen om de 

definitieve uitspraak van de rechter af te wachten. Blok had de ambassadeur van Marokko op het 

matje kunnen roepen’.  

Antropoloog Miriyam Aouragh haakt daarop in: ‘Men moet weten dat Nederland belangen heeft met 

Marokko, aangezien er bijna 400 duizend Marokkanen hier leven. Denk aan het getouwtrek 

rondom de toegang tot het kadaster in Marokko, het opnemen van gedeporteerde 

Marokkanen. Kortom: minister Blok wil afspraken kunnen blijven maken met Marokko, vandaar dat 

hij met een zachte stem richting Marokko praat.” 



Europarlementariër Kati Piri ziet het alsnog positief in: ‘Ik zeg niet dat ik tevreden ben met de reactie 

van minister Blok, maar van alle Europese ministers van Buitenlandse Zaken, moet ik hem toch 

nageven: hij is tot nu toe de luidste geweest. Ook al vinden wij allemaal dat het harder kan. Hij is de 

enige die überhaupt mensenrechten heeft aangekaart.’ 

Het Amnesty-rapport is hier te lezen: https://bit.ly/2UAESSd 

Een economisch wanbeleid 

‘Kern van het probleem zit in het feit dat Marokko geen onafhankelijk sociaal-economisch beleid kan 

voeren, verduidelijkt antropoloog Miriyam Aouragh. ‘De voorwaarde voor Marokko om 

onafhankelijkheid te krijgen, was het waarborgen van de economische belangen van Frankrijk en 

Spanje.’ 

‘De zaak Mohsin Fikri is hier een duidelijk voorbeeld van. Mohsin was een persoon die vis kocht en 

doorverkocht, in dit geval zwaardvis. Dit deed hij buiten het seizoen wat volgens de Marokkaanse 

wet niet mag. Maar wie heeft die Marokkaanse wet vormgegeven? Dat is vormgegeven door 

https://bit.ly/2UAESSd


verdragen die zijn afgesloten met Frankrijk en Spanje. Honderden jaren had de lokale bevolking 

toegang tot hun zeeën en grondstoffen maar daar is nu een eind aan gekomen. Maar er is geen 

alternatief hiervoor gekomen, men moest het maar uitzoeken.’  

Unfinished business 

‘De hirak is een antwoord op al die frustraties opgebouwd in een honderd jaar. Men ging massaal de 

straten op. Telkens opnieuw steekt het wantrouwen naar de staat en bitterheid de kop op’, 

concludeert Aouragh. Men lijkt geen vertrouwen meer in de staat te hebben om hun problemen op 

te lossen. 

Aouragh ziet een duidelijk politiek probleem in de Rifkwestie. ‘Het gaat om de toegang tot hun 

grondstoffen en zeeën. De verdragen die zijn afgesloten houden geen rekening met de behoeften 

van de lokale bevolkingen.’  

Marokko, een politiestaat 

Dat Marokko een politiestaat is, bleek duidelijk nadat journalist Gerbert van der Aa uit het land werd 

gezet. ‘Ik werd afgeluisterd, en fysiek achtervolgd. Constant in de gaten gehouden. Als buitenlandse 

journalist maak je geen kans op een werkvergunning, tenzij je daar gaat wonen. En eens je daar 

woont, krijg je een reisverbod naar Nador (stad in het Rifgebied). Ik geloof heel erg in zaken 

blootleggen en op die manier verandering in een situatie brengen.’ 

De rol van Europa 

Marokko ontvangt miljoenen euro’s aan ontwikkelingsgeld van de Europese Unie. De vraag is nog 

maar of dat te verantwoorden valt, gezien de mensenrechtenschendingen die er gaande zijn.  



Het antwoord daarop is nee, volgens Piri. Het valt niet te verantwoorden. Niet als EU-lid, en al 

helemaal niet als Nederlandse politicus. ‘Wij als Nederland hebben een extra verantwoordelijkheid 

als het om Marokko gaat. Ten eerste, omdat hier een op de vijftig Nederlanders familie of connecties 

heeft met het land. Dat kun je van nogal wat andere landen ter wereld niet zeggen. Maar ook omdat 

de Nederlandse regering 40 jaar geleden een heel actief beleid heeft gevoerd om ook vooral mensen 

uit te laten nodigen uit Marokko. De zogenaamde gastarbeiders, die hier het vieze en het zware werk 

mochten doen.’  

Ook als Europarlementariër voelt ze zich geroepen om de situatie aan te kaarten.  ‘Als je kijkt naar de 

handelsrelaties, allerlei akkoorden die worden afgesloten over migratie, voel ik in ieder geval als 

politicus een extra verantwoordelijkheid om deze situatie aan te spreken.’  

Ook van der Aa maakt zich er zorgen om. ‘Dit soort geldstromen gaat naar landen waar de 

democratie nauwelijks is ontwikkeld, waar geen onafhankelijke rechters zijn, waar de persvrijheid 

niet wordt gegarandeerd.’ 

Piri is tevreden over de verandering die ze het afgelopen jaar op Europees niveau kon zien. Het is nog 

maar 13 maanden geleden dat we voor het eerst op het Europees niveau een groot debat hadden 

over de situatie in de Rif.  



De grootste zaal van het Europese parlement afgevoerd en 500 mensen uit 7 verschillende Europese 

landen kwamen bijeen. Er is succesvol gelobbyd, denk maar aan de nominatie van protestleider 

Nasser Zefzafi, voor de Sacharovprijs.  

De aanhoudende migratiestroom, een crisis om u tegen te zeggen 

‘De situatie in de Rif is eigenlijk misschien wel slechter geworden’, merkt Piri op. ‘We zien honderden 

jonge mensen in de Rif - de op één na grootste groep mensen die nu met bootjes in Spanje aankomt, 

zijn Marokkanen. En wij weten allemaal dat dat met name mensen zijn uit de Rif. Wat ooit hoopvol 

voor hen was, lijkt na de massale gevangenneming van demonstranten volledig in elkaar te zijn 

gedrukt’.  

Piri houdt het tegelijkertijd nuchter. ‘Ik moet ook eerlijk zijn, ondanks dat we veel bereikt hebben qua 

het informeren van parlementariërs, het betrekken van het maatschappelijk middenveld, heeft de 

Europese Unie haar beleid nog niet veranderd ten opzichte van Marokko.  

Journalist van der Aa ziet niet dat de crisis in het rifgebied een grote oorzaak is van de toenemende 

vluchtelingenstroom. ‘Migratie is een heel groot onderwerp in Europa en Nederland.  



Dat eerst de route via Turkije belangrijk was, daarna de stroom verschoof naar Libië, maar dat nu 

eigenlijk de meeste illegale migranten via Marokko naar Europa reizen. Bovendien heerst er een 

‘smokkeltraditie’ in de Rif, wat dus niet betekent dat mensen vluchten van het regime.’ 



Hoe nu verder? 

Twee verschillende dingen, oppert Kati Piri. ‘Aandacht voor de situatie blijven vragen op lokaal én 

nationaal niveau. Op lokaal niveau door mensen te informeren, via de media, politici etc.’ Ook op 

nationaal niveau is er nog veel werk aan de winkel. ‘De druk opvoeren vanuit de Tweede Kamer, op 

de Nederlandse regering. Dat ze niet alleen zich zelf uitspreken, maar nu ook op zoek gaan naar 

allianties in Europa. Nederland alleen maakt niet de impact die nodig is om echt druk uit te oefenen 

op de Marokkaanse regering.’ 

‘Marokko is gevoelig voor druk, omdat het juist een buurland is van Europa, omdat Marokko zo’n 

grote diaspora heeft in de Europese Unie, omdat het ook belangrijk voor hun is, zo’n handelsakkoord 

met de Europese Unie. Omgekeerd betekent dat dus ook dat als de EU zich uitspreekt, dat 

waarschijnlijk ook veel meer effect kan hebben. ‘ 

Ook Miriyam Aouragh eist actie vanuit de Europese politiek. ‘Wat doe je met mensen die een 

dubbele nationaliteit hebben die deels geclaimd worden door een andere staat?’. Ten tweede: 

‘Normaliter gaat het om internationale mensenrechten, maar wat als een substantieel deel van je 

bevolking zich inzet voor mensenrechten van hun herkomstlanden. Dan wordt het internationale 

onderdeel van het nationale, hoe hiermee om te gaan?’ 
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