
Beste lezer,  

 

Vanaf 10 december 2010 vereert de Zaanse bevolking de Rechten van de Mens met een 

nieuw monument aan de Zaan. 

m.b.t. de lokale mensenrechten. 

maar wat gebeurt er sinds 2007 

 

Aan de Zaan floreert, op pakweg tweeduizend meter van het nieuwe 

mensenrechtenmonument, een lucratieve industrie rondom de opsluiting van mensen. 

Buiten het zicht van de maatschappi

vijfhonderd mensen zijn op dit moment van hun vrijheid beroofd: ze zitten voor 

onbepaalde tijd achter tralies op de Zaanse bajesboten, in afwachting van mogelijke 

deportatie. Kritische rapporten van Amnesty

Nederland spreken boekdelen, maar zijn slechts het topje van een ophopende

ellende.  

 
Sinds 1 november 2007 worden er in de Achtersluispolder te Zaandam mensen 

opgesloten omdat ze geen geldige papieren 

mensen tot psychische klachten. Mensen die medische behandeling vragen worden 

standaard afgescheept met paracetamol (ook voor angstgevoelens, slapeloosheid, 

verkoudheid e.d). Verhalen van zelfmoordpogingen en psyc

brede publiek doordat Justitie deze misstanden in een doofpot stopt. Er wordt veelvuldig 

gebruik gemaakt van isoleercellen. De gevangenen wordt contact met de buitenwereld 

bemoeilijkt.  

 

De meeste Zaankanters vinden het schenden van mensenrechten schandalig. Toch wordt 

het wegmoffelen van mensen zonder geldige papieren doodleuk uitgevoerd. Bedrijven als 

Randstad en Group 4 Securicor verdienen grof geld aan het detentiewezen. 

Zaanstad ziet het opsluiten van mensen als een goede banenmotor, en heeft daarom een 

ligvergunning verleend voor de twee bajesboten. 

mensen zijn geen handelswaar

werkgelegenheid is een schande. Gemeente Zaanstad maakt met het omarmen van deze 

omstreden bedrijvigheid in de Achtersluipolder meer kapot dan haar lief is. 

 

Het is noodzaak om niet vanaf een pier in de verte te blijven staren, maar om 

daadwerkelijk te ageren tegen de mensenrechten

Zaanstad worden gepleegd. Kom in actie! Accepteer geen Zaanse Schande!

 

 

 

vvv   ooo   ooo   rrr         ccc   ooo   nnn

wwwwwwwww...ddd   eee   ZZZ   aaa

december 2010 vereert de Zaanse bevolking de Rechten van de Mens met een 

nt aan de Zaan. Graag informeren wij u over de huidige stand van zaken 

m.b.t. de lokale mensenrechten. Pronken met een monument is namelijk leuk en aardig, 

sinds 2007 in de Achtersluispolder?  

Aan de Zaan floreert, op pakweg tweeduizend meter van het nieuwe 

mensenrechtenmonument, een lucratieve industrie rondom de opsluiting van mensen. 

Buiten het zicht van de maatschappij worden vreemdelingen als grofvuil

mensen zijn op dit moment van hun vrijheid beroofd: ze zitten voor 

onbepaalde tijd achter tralies op de Zaanse bajesboten, in afwachting van mogelijke 

Kritische rapporten van Amnesty ten aanzien van vreemdelingendetentie in 

Nederland spreken boekdelen, maar zijn slechts het topje van een ophopende

Sinds 1 november 2007 worden er in de Achtersluispolder te Zaandam mensen 

opgesloten omdat ze geen geldige papieren hebben. Opsluiting leidt bij veel van deze 

mensen tot psychische klachten. Mensen die medische behandeling vragen worden 

standaard afgescheept met paracetamol (ook voor angstgevoelens, slapeloosheid, 

Verhalen van zelfmoordpogingen en psychoses bereiken nooit het 

brede publiek doordat Justitie deze misstanden in een doofpot stopt. Er wordt veelvuldig 

gebruik gemaakt van isoleercellen. De gevangenen wordt contact met de buitenwereld 

e meeste Zaankanters vinden het schenden van mensenrechten schandalig. Toch wordt 

mensen zonder geldige papieren doodleuk uitgevoerd. Bedrijven als 

Randstad en Group 4 Securicor verdienen grof geld aan het detentiewezen. 

ziet het opsluiten van mensen als een goede banenmotor, en heeft daarom een 

ligvergunning verleend voor de twee bajesboten. Maar een stad is geen bedrijf en 

mensen zijn geen handelswaar! Vreemdelingen opsluiten omwille van de 

n schande. Gemeente Zaanstad maakt met het omarmen van deze 

omstreden bedrijvigheid in de Achtersluipolder meer kapot dan haar lief is. 

Het is noodzaak om niet vanaf een pier in de verte te blijven staren, maar om 

daadwerkelijk te ageren tegen de mensenrechten-schendingen die in de 

worden gepleegd. Kom in actie! Accepteer geen Zaanse Schande!

 

nnn   ttt   aaa   ccc   ttt         eee   nnn         aaa   ccc   

aaa   aaa   nnn   sss   eee   SSS   ccc   hhh   aaa   nnn   

december 2010 vereert de Zaanse bevolking de Rechten van de Mens met een 

de huidige stand van zaken 

Pronken met een monument is namelijk leuk en aardig, 

mensenrechtenmonument, een lucratieve industrie rondom de opsluiting van mensen. 

vuil behandeld. Ruim 

mensen zijn op dit moment van hun vrijheid beroofd: ze zitten voor 

onbepaalde tijd achter tralies op de Zaanse bajesboten, in afwachting van mogelijke 

ten aanzien van vreemdelingendetentie in 

Nederland spreken boekdelen, maar zijn slechts het topje van een ophopende ijsberg aan 

Sinds 1 november 2007 worden er in de Achtersluispolder te Zaandam mensen 

hebben. Opsluiting leidt bij veel van deze 

mensen tot psychische klachten. Mensen die medische behandeling vragen worden 

standaard afgescheept met paracetamol (ook voor angstgevoelens, slapeloosheid, 

hoses bereiken nooit het 

brede publiek doordat Justitie deze misstanden in een doofpot stopt. Er wordt veelvuldig 

gebruik gemaakt van isoleercellen. De gevangenen wordt contact met de buitenwereld 

e meeste Zaankanters vinden het schenden van mensenrechten schandalig. Toch wordt 

mensen zonder geldige papieren doodleuk uitgevoerd. Bedrijven als 

Randstad en Group 4 Securicor verdienen grof geld aan het detentiewezen. Gemeente 

ziet het opsluiten van mensen als een goede banenmotor, en heeft daarom een 

Maar een stad is geen bedrijf en 

! Vreemdelingen opsluiten omwille van de 

n schande. Gemeente Zaanstad maakt met het omarmen van deze 

omstreden bedrijvigheid in de Achtersluipolder meer kapot dan haar lief is.  

Het is noodzaak om niet vanaf een pier in de verte te blijven staren, maar om 

de gemeente 

worden gepleegd. Kom in actie! Accepteer geen Zaanse Schande! 

 

   ttt   iii   eee   sss   :::   

   ddd   eee...nnnlll   
 



10 december is wereldwijd de dag van de mensenrechten. 
 

Wat zijn de Rechten v.d. Mens eigenlijk? Graag vestigen wij de aandacht op enkele artikelen:

 

 
Bovenstaande artikelen worden in Nederland aan de lopende band geschonden. De 
gemeente Zaanstad heeft geen monument voor de mensenrechten nodig. Wat Zaanstad 
wel nodig heeft is dat een bepaalde 
 
In de Achtersluispolder is een gevangenis voor geïllegaliseerden, de zgn. bajesboten. 
Deze gevangenis moet verdwijnen! Wanneer het mensenrechtenmonument in de 
Zaanstreek een fel protest zou zijn tegen de schendingen van mensenrechten in 
Nederland zou het zeker waarde hebben. Maar nu? 
 
Op de website van het mensenrechtenmonument worden de bajesboten in de Zaan niet 
eens genoemd. Sterker nog, mensen die zijn aangesloten bij politieke partijen die ervoor 
hebben gezorgd dat de bajesboten hier gebouwd zijn, sta
aanbeveling.  
 
De bevolking van Zaanstad heeft iets recht te zetten. In april 
vergunning van de ligplaats van de bajesboten. Het college van burgemeester en 
wethouders is in opdracht van de Dienst Justitiële
geslagen. Diezelfde burgemeester neemt 
ontvangst namens de ‘Zaanse bevolking’. Niet namens ons! En niet namens een flink 
deel van de Zaanse bevolking. En ook niet namens de mensen die voo
opgesloten zitten in de Zaanse bajesboten!
 
Mensenrechten zijn mensenrechten. 
de bajesboten er zijn. Het zou een klap in het gezicht zijn voor allen die de 
mensenrechten nastreven wannee
om een wit voetje te halen bij Den Haag. Want dat is wat ze 
een wit voetje halen. Hou ze tegen!
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