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Nr. 222 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 1 november 1996

1. Inleiding

De Wet van 1 december 1994 (veilig land van herkomst), Stb. 849, is in
werking getreden met ingang van 1 januari 1995.

Op 7 februari 1995 heb ik een Algemeen Overleg gehad met de vaste
commissie voor Justitie over de wijziging van het Voorschrift Vreemde-
lingen (veilige landen van herkomst). Het verslag van dit Algemeen
Overleg is door de vaste commissies vastgesteld op 23 februari 1995
(Tweede Kamer, vergaderjaar 1994–1995, 19 637, nr. 126).

Bij mijn regeling van 9 februari 1995, Stcrt. 1995, 34, in werking
getreden met ingang van 18 februari 1995, zijn de volgende landen
aangewezen als veilig land van herkomst: Bulgarije, Ghana, Hongarije,
Roemenië, Polen, Senegal, Slowakije en Tsjechië (art. 28c, Voorschrift
Vreemdelingen, alsmede bijlage 9 daarbij).

Tijdens bovengenoemd Algemeen Overleg heb ik onder meer
toegezegd dat de Tweede Kamer halfjaarlijks zal worden gerapporteerd
over de samenstelling van de lijst, alsmede over de situatie in de
Bondsrepubliek Duitsland.
Op 10 oktober 1995 zond ik U de eerste rapportage met betrekking tot

de lijst van veilige landen van herkomst (Tweede Kamer, vergaderjaar
1995–1996, 19 637, nr. 139), op 12 juli 1996 zond ik u de tweede rapportage
(Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 19 637, nr. 201).
Hiermee doe ik gaarne die toezegging gestand voor wat het derde

halfjaar betreft en leg ik de rapportage met betrekking tot de periode
februari 1996 tot en met juli 1996 aan U voor.
Voor wat de statistische gegevens betreft, gaat het om voorgenoemde

periode.
Uit praktisch oogpunt heb ik er, in overleg met de Minister van

Buitenlandse Zaken, voor gekozen om de ontwikkelingen in de betref-
fende landen tot medio oktober 1996 weer te geven.
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2. Cijfermatige gegevens

Uit de statistische gegevens die in bijlage 1 bij deze brief zijn
opgenomen, blijkt in de eerste plaats dat ook in het derde halfjaar na de
inwerkingtreding van de Wet veilige landen van herkomst ten aanzien van
de instroom van asielzoekers de dalende tendens die in het eerste halfjaar
is ingezet, zich voortzet. In het eerste halfjaar na de inwerkingtreding van
de Wet veilige landen van herkomst bedroeg de instroom 498, in het
tweede halfjaar 356, terwijl in het derde halfjaar een instroom van 223 is
geregistreerd. Ten opzichte van het eerste halfjaar gaat het om een daling
van meer dan 55 %.

Uit de statistische gegevens betreffende de beslissingen gedurende de
periode februari 1996 tot en met juli 1996 is voorts gebleken dat er geen
A-statussen zijn verleend aan personen afkomstig uit veilige landen van
herkomst.

Het aantal vergunningen tot verblijf (VTV’s) dat in het tweede halfjaar na
de inwerkingtreding van de Wet veilige landen van herkomst werd
verleend, daalde licht ten opzichte van het eerste halfjaar. In het derde
halfjaar zijn er daarentegen aanzienlijk meer VTV’s verleend. De verklaring
hiervoor ligt in de verhoogde produktie over deze periode als gevolg van
het inhalen van de achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND). De produktie in het derde halfjaar is, niettegenstaande de daling in
de instroom van asielzoekers uit de betrokken landen ten opzichte van de
instroom gedurende het eerste halfjaar met meer dan 55%, nagenoeg
hetzelfde als de produktie in het eerste halfjaar. In het eerste halfjaar
bedroeg de produktie herziening en bezwaar respectievelijk 123 en 445, in
het derde halfjaar respectievelijk 188 en 408.

3. Beoordeling situatie in de landen genoemd in bijlage 9 bij het
Voorschrift Vreemdelingen

Na overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken dienaangaande ben
ik van mening dat zich het afgelopen halfjaar geen dusdanige ontwikke-
lingen in de situatie in Bulgarije, Ghana, Hongarije, Polen, Roemenië,
Senegal, Slowakije en Tsjechië hebben voorgedaan dat er aanleiding is
hun aanwijzing als veilig land van herkomst te heroverwegen. Genoemde
landen kunnen daarom naar mijn mening onverminderd als veilig worden
beschouwd, hetgeen wil zeggen dat een asielzoeker afkomstig uit één van
deze landen gelet op de algehele situatie aldaar, geen vervolging heeft te
duchten in de zin van artikel 15 eerste lid van de Vreemdelingenwet.
De aanvraag om toelating als vluchteling van een asielzoeker uit een

dergelijk land wordt dan ook niet ingewilligd wegens kennelijke
ongegrondheid daarvan, tenzij de aanvraag is gebaseerd op bijzondere
omstandigheden die, in afwijking van de algehele situatie aldaar, het
vermoeden kunnen wekken dat de asielzoeker niettemin gegronde reden
voor vervolging te vrezen heeft.

In bijlage 2 bij deze brief wordt per land een beknopte nadere
toelichting op de situatie in hogergenoemde landen gegeven, waarin
recente ontwikkelingen zijn verwerkt. De belangrijkste ontwikkelingen
over de periode februari 1996 tot en met half oktober 1996 zijn:

– de ondertekening op 16 september jl. van het Basisverdrag tussen
Roemenië en Hongarije, waarbij onder meer afspraken zijn gemaakt
inzake de positie van de wederzijdse minderheden;
– het bereiken van overeenstemming in het Roemeense Parlement over

de herziening van het Wetboek van Strafrecht waarin bepalingen
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opgenomen zijn met betrekking tot het strafbaar zijn van homoseksuele
handelingen en het opkomen voor de belangen van homoseksuelen.

4. De lijst met sichere Herkunftsstaaten in de Bondsrepubliek
Duitsland

Tijdens eerdergenoemd Algemeen Overleg met de vaste kamercom-
missie voor Justitie op 7 februari 1995 heb ik eveneens toegezegd in de
halfjaarlijkse rapportage in te gaan op de situatie in de Bondsrepubliek
Duitsland. Over de situatie in de Bondsrepubliek Duitsland kan ik U het
volgende mededelen.

Op de huidige lijst van veilige landen van herkomst van de Bondsrepu-
bliek Duitsland worden Bulgarije, Ghana, Polen, Roemenië, Senegal,
Slowakije, Tsjechië en Hongarije als sichere Herkunftsstaaten beschouwd.

Duitsland besloot per 27 maart 1996 Senegal van de lijst van veilige
landen van herkomst af te voeren. Naar de opvatting van de Bondsrepu-
bliek was niet voldoende gewaarborgd dat in Senegal geen onmenselijke
of vernederende bestraffing plaats zou vinden. Zwitserland handhaafde
daarentegen op 10 juni jl.
Senegal op de aldaar eveneens gehanteerde lijst met veilige landen van

herkomst.

Sinds 4 oktober 1996 wordt Senegal door de Bondsrepubliek Duitsland
weer als een veilig land van herkomst aangemerkt. Naar de mening van
de Duitse regering toont de Senegalese regering zich de afgelopen
maanden daadwerkelijk bereid om martelingen actief te bestrijden en
strafvervolging in te stellen tegen overheidsfunctionarissen die hiervan
verdacht worden. Deze conclusie heeft mij en de Minister van Buiten-
landse Zaken gesterkt in de overtuiging dat de aanwijzing van Senegal als
veilig land van herkomst kan worden gehandhaafd.

In bijlage 1 bij deze brief zijn statistische gegevens opgenomen over de
toepassing van de sicherer Herkunftsstaat-regeling in de Bondsrepubliek
Duitsland (tabellen 5 en 6).

5. Tot slot

In het licht van de beoordeling van de actuele situatie in die landen die
in overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken heeft plaatsgevonden,
zie ik geen aanleiding voor een bijstelling van de lijst. Vooralsnog zie ik
evenmin aanleiding om nieuwe landen aan de lijst toe te voegen.

Ten behoeve van mijn volgende halfjaarlijkse rapportage zal de situatie
opnieuw in overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken worden
beoordeeld. Ook zal de samenstelling van de lijst bij die gelegenheid
opnieuw worden bezien. Ik zal U alsdan, of zoveel eerder als daartoe
aanleiding mocht rijzen, eveneens op de hoogte stellen van mogelijke
relevante ontwikkelingen in de Bondsrepubliek Duitsland.

De Staatssecretaris van Justitie,
E. M. A. Schmitz
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BIJLAGE 1 Statistische gegevens

Nederland

Tabel 1 Instroom veilige landen van herkomst

februari tot en
met juli ’95

februari tot en
met juli ’96

Procentueel
verschil

Roemenië 206 45 – 78%
Bulgarije 99 30 – 70%
Slowakije 76 72 – 5%
Ghana 51 33 – 35%
Polen 22 9 – 59%
Tsjechië 24* 26 8%
Hongarije 16 6 – 63%
Senegal 4 2 – 50%

Totaal 498 223 – 55%

* In de vorige rapportage is abusievelijk het aantal van 23 Tsjechische asielzoekers vermeld. Het
gaat om 24 personen.

Tabel 2 Produktie veilige landen van herkomst: eerste aanleg februari t/m juli 1996

VTV Afwij-
zing

Niet
Ontvan-

kelijk

Kenne-
lijk

onge-
grond

Overig Totaal

Roemenië 0 3 7 24 26 60
Bulgarije 0 6 8 68 10 92
Slowakije 3 8 10 37 12 70
Ghana 0 13 6 14 7 40
Polen 0 2 0 6 1 9
Tsjechië 0 4 0 14 2 20
Hongarije 3 0 0 10 2 15
Senegal 0 0 2 3 1 6

Totaal 6 36 33 176 61 312

Tabel 3 Produktie veilige landen van herkomst: herziening februari t/m juli 1996

VTV Afwij-
zing

Niet
Ontvan-

kelijk

Kenne-
lijk

onge-
grond

Overig Totaal

Roemenië 2 57 1 0 15 75
Bulgarije 10 34 0 0 10 54
Slowakije 0 5 0 0 1 6
Ghana 1 12 2 0 2 17
Polen 3 14 0 0 1 18
Tsjechië 0 11 0 0 0 11
Hongarije 1 3 0 0 2 6
Senegal 0 1 0 0 0 1

Totaal 17 137 3 0 31 188

Tabel 4 Produktie veilige landen van herkomst: bezwaar februari t/m juli 1996

VTV Afwij-
zing

Niet
Ontvan-

kelijk

Kenne-
lijk

onge-
grond

Overig Totaal

Roemenië 3 49 16 32 17 117
Bulgarije 0 42 8 40 28 118
Slowakije 6 15 6 20 30 77
Ghana 0 14 2 17 7 40
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VTV Afwij-
zing

Niet
Ontvan-

kelijk

Kenne-
lijk

onge-
grond

Overig Totaal

Polen 1 6 8 4 0 19
Tsjechië 0 2 3 3 12 20
Hongarije 0 2 0 0 3 5
Senegal 0 7 3 1 1 12

Totaal 10 137 46 117 98 408

Bondsrepubliek Duitsland

Tabel 5 Instroom personen*

1995
1 januari t/m 30 juni

’96

Roemenië 3 522 667
Bulgarije 1 152 442
Slowakije 367 51
Ghana 275 146
Polen 119 85
Tsjechie 54 16
Hongarije 12 48

Totaal 5 501 1 456

Tabel 6 Produktie 1995*

Totaal
aantal
beslis-
singen

Erken-
ningen

Afwij-
zingen

Kennelijk
onge-
grond

Overige
afdoening

Roemenië 10 274 3 128 3 330 6 813
Bulgarije 3 677 0 80 1 195 2 402
Slowakije 569 0 22 258 289
Ghana 1 110 6 49 283 772
Polen 237 0 5 105 127
Tsjechie 122 0 13 59 50
Hongarije 52 0 1 9 42

Totaal 16 041 9 298 5 239 10 495

Tabel 7 Produktie 1 januari t/m 30 juni 1996

Totaal
aantal
beslis-
singen

Erken-
ningen

Afwij-
zingen

Kennelijk
onge-
grond

Overige
afdoening

Roemenië 1 775 0 40 742 993
Bulgarije 1 118 0 30 456 632
Slowakije 141 1 1 59 80
Ghana 445 2 27 183 233
Polen 129 0 9 76 44
Tsjechië 36 0 0 13 23
Hongarije 66 0 0 27 38

Totaal 3 710 3 107 1 556 2 403

* Bron: Bundesamt für die Anerkunnung Ausländer Flüchtlinge.
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BIJLAGE 2 Toelichting op de lijst veilige landen van herkomst

1. Oost-Europa

1.1. Bulgarije

Bulgarije is lid van de Raad van Europa, is partij bij het EVRM en heeft
het individueel klachtrecht erkend.
De Grondwet voorziet in een onafhankelijke rechterlijke macht. Voorts is

er een Hooggerechtshof en een Constitutioneel Hof. In het strafproces-
recht is het uitgangspunt dat de verdachte onschuldig is tot het tegendeel
wordt bewezen. De verdachte heeft recht op bijstand van een advocaat,
die de staat verschaft, indien de verdachte er geen heeft.
De positie van zigeuners wordt in belangrijke mate bepaald door een

grote sociaal-economische achterstand. Voorts kunnen zij het slachtoffer
worden van discriminatoire bejegening met name in het sociaal-
economische verkeer.
Andere minderheden ondervinden dit in geringere mate of niet. De

regering heeft echter een voorzichtig begin gemaakt met het nemen van
maatregelen om de positie van zigeuners te verbeteren, zoals onderwijs in
de Roma-taal. Voorts besteedt de regering nu meer aandacht aan klachten
over onheuse bejegening door een aantal lokale politieautoriteiten. Van
een krachtdadig vervolgingsbeleid door het Openbaar Ministerie lijkt
echter niet gesproken te kunnen worden.
Godsdienstvrijheid is grondwettelijk gewaarborgd, doch op het niveau

van de lokale autoriteiten komt godsdienstige onverdraagzaamheid voor
ten aanzien van niet-Bulgaars-orthodoxe de nominaties.
De centrale autoriteiten tonen bereidheid dit aan te pakken.

1.2. Hongarije

Hongarije is lid van de Raad van Europa, is partij bij het EVRM en heeft
het individueel klachtrecht erkend.
Rechters zijn onafhankelijk en mogen geen lid zijn van een politieke

partij of politieke activiteiten ontplooien. Er is een Hooggerechtshof en
een Constitutioneel Hof. Een verdachte is onschuldig tot dat het tegendeel
bewezen is en heeft recht op een advocaat.
Hongarije heeft wetgeving die de positie en rechtszekerheid van

minderheden waarborgt. De nieuwe wet op de minderheden maakt lokaal
zelfbestuur in gebieden waar erkende etnische minderheden de
meerderheid vormen mogelijk.
De autoriteiten treden afdoende op tegen discriminatie en onheuse

bejegening van minderheden. De overheid is echter tot nu toe niet in staat
gebleken discriminatie van zigeuners door politie uit te bannen.
Tevens probeert de Hongaarse overheid door middel van wetgeving en

regulering Roma uit hun sociale achterstand te halen; de financiële
ondersteuning voor dit beleid is echter onvoldoende.
Op 19 maart 1995 is een Basisvriendschapsverdrag tussen Hongarije en

Slowakije ondertekend. Het Hongaarse parlement ratificeerde het verdrag
in juni 1995; het Slowaakse parlement in maart van dit jaar. Op 15 mei jl.
is het verdrag in werking getreden.
Eén van de belangrijkste artikelen is artikel 15 betreffende de weder-

zijdse minderheden. Aanbeveling 1201 van de Raad van Europa wordt
door het verdrag juridisch bindend verklaard. De essentie van deze
aanbeveling betreft een passage over lokaal zelfbestuur in gebieden waar
etnische minderheden een meerderheid vormen. Tevens heeft Hongarije
de Europese conventie voor de bescherming van etnische minderheden
geratificeerd.
Op 16 september 1996 is het Basisverdrag tussen Roemenië en

Hongarije ondertekend. Eén van de belangrijkste artikelen is artikel 15
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inzake de wederzijdse minderheden. Aanbeveling 1201 van de Raad van
Europa is in een annex bij het verdrag opgenomen met de expliciete
uitsluiting van collectieve rechten en territoriale autonomie op basis van
etnische criteria.

1.3. Polen

Polen is lid van de Raad van Europa, is partij bij het EVRM en heeft het
individueel klachtrecht erkend.
Polen heeft een Hooggerechtshof en een Constitutioneel Tribunaal.
Uitspraken van het Constitutionele Hof hebben het karakter van een

opinie. Een verdachte is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is.
Indien de verdachte geen advocaat heeft, wordt deze door de staat
verschaft. Polen heeft in verschillende wetten, zoals de Wet op het
onderwijssysteem, de positie en rechtszekerheid van minderheden
gewaarborgd. De minderheden in Polen verkeren niet in een achterstands-
positie. Evenmin is sprake van discriminatie of onheuse bejegening.

1.4. Roemenië

Roemenië is lid van de Raad van Europa, is partij bij het EVRM en heeft
het individueel klachtrecht erkend.
De wet op de reorganisatie van de rechterlijke macht uit 1992 voorziet in

een onafhankelijke rechterlijke macht. Voorts is er een Hooggerechtshof
en een Constitutioneel Hof. Rechters worden door de President voor het
leven benoemd op aanbeveling van een commissie van rechters en
officieren van justitie. In het strafprocesrecht is het uitgangspunt dat de
verdachte onschuldig is tot het tegendeel wordt bewezen. Indien de
verdachte geen advocaat heeft, krijgt hij er een toegewezen. De mensen-
rechten, in het bijzonder de onaantastbaarheid van de persoon, vormen
één van de hoekstenen van de grondwet.
De positie van zigeuners wordt in belangrijke mate bepaald door een

grote sociaal-economische achterstand. Voorts kunnen zij het slachtoffer
worden van discriminatie. Krachtens de Roemeense Grondwet zijn alle
nationale minderheden verzekerd van een zetel in het Parlement. Ook de
zigeuners (Roma) worden op deze wijze in de praktijk in het Parlement
vertegenwoordigd.
In oktober 1996 heeft het Roemeense parlement overeenstemming

bereikt over de herziening van het Wetboek van Strafrecht. Het nieuwe
Wetboek van Strafrecht bepaalt ten aanzien van homoseksualiteit in artikel
200 dat homoseksuele handelingen strafbaar zijn indien deze in het
openbaar plaatsvinden of aanleiding geven tot een publiek schandaal.
Voorts stelt dit artikel personen en verenigingen strafbaar die opkomen
voor de belangen van homoseksuelen.
Op 16 september 1996 is het Basisverdrag tussen Roemenië en

Hongarije ondertekend. Eén van de belangrijkste artikelen is artikel 15
inzake de wederzijdse minderheden. Aanbeveling 1201 van de Raad van
Europa is in een annex bij het verdrag opgenomen met de expliciete
uitsluiting van collectieve rechten en territoriale autonomie op basis van
etnische criteria.

1.5. Slowakije

Slowakije is lid van de Raad van Europa, is partij bij het EVRM en heeft
het individueel klachtrecht erkend.
De Grondwet voorziet in een onafhankelijke rechterlijke macht. De

rechters die voor het leven benoemd worden, zijn gebonden aan de wet
en internationale verdragen.
Een rechter kan alleen door het parlement uit zijn functie gezet worden.

Slowakije heeft een Hooggerechtshof en een Constitutioneel Hof. Een
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verdachte is onschuldig tot dat het tegendeel bewezen is en heeft het
recht te weigeren tegen zichzelf te getuigen. Indien een verdachte geen
advocaat heeft, wordt deze door de staat verschaft. Slowakije heeft
bepalingen in de Grondwet en wetgeving die de positie en rechtsze-
kerheid van minderheden waarborgen. In beginsel is de positie van
minderheden bevredigend. De regering heeft snel opgetreden tegen een
aantal incidenten met een discriminatoir karakter. Voorts zijn maatregelen
getroffen waarmee wordt getracht herhaling te voorkomen. De sociaal-
economische positie van zigeuners is echter zwak.
Op 19 maart 1995 is een Basisvriendschapsverdrag tussen Slowakije en

Hongarije ondertekend. Het Slowaakse parlement ratificeerde het verdrag
in maart van dit jaar. Op 15 mei jl. is het Verdrag in werking getreden. Eén
van de belangrijkste artikelen is artikel 15 betreffende de wederzijdse
minderheden. Aanbeveling 1201 van de Raad van Europa wordt door het
verdrag juridisch bindend verklaard. De essentie van deze aanbeveling
betreft een passage over lokaal zelfbestuur in gebieden waar etnische
minderheden een meerderheid vormen.

1.6. Tsjechië

Tsjechië is lid van de Raad van Europa, is partij bij het EVRM en heeft
het individueel klachtrecht erkend.
De rechterlijke macht is onafhankelijk. Er is een Hooggerechtshof en een

Constitutioneel Hof. Een verdachte is onschuldig tot het tegendeel
bewezen is. Indien een verdachte geen advocaat heeft, verschaft de staat
een advocaat. Tsjechië heeft wetgeving die de positie en rechtszekerheid
van minderheden waarborgt.
Verordeningen van lokale overheden die discriminatoir waren ten koste

van zigeuners zijn door de centrale autoriteiten buiten werking gesteld
wegens onverenigbaarheid met de nationale wetgeving. Een aantal
zigeuners dat in Tsjechië verblijft, en op grond van de geboorteplaats de
Slowaakse nationaliteit heeft, komt niet in aanmerking voor verkrijging
van de Tsjechische nationaliteit. Zij kunnen niet voldoen aan de vereisten
van een aantoonbaar verblijf in Tsjechië en een schoon strafblad over de
afgelopen vijf jaar. Doe Tsjechische autoriteiten hebben steeds verklaard
dat dit niet tot deportatie van grote groepen zigeuners naar Slowakije zou
leiden en vooralsnog is dit ook niet gebeurd. Recentelijk is een wetswij-
ziging aanvaard die als strekking heeft dat voor voormalig Tslecho-
Slowaakse burgers het criterium van hebben van een schoon strafblad
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken soepel zal worden gehan-
teerd. Naar aanleiding van de dood van een zigeuner als gevolg van
mishandeling door burgers in mei 1995, is door de Tsjechische autori-
teiten een aantal maatregelen genomen. Zo is door het Ministerie van
Justitie een wetsvoorstel ingediend om de strafmaat voor racistisch
gefundeerde misdaden te verhogen. Deze wet is inmiddels door het
Tsjechische parlement goedgekeurd en sedert 1 september jl. van kracht.

2. Afrika

2.1. Ghana

Ghana kent een parlementaire democratie. De Grondwet van 1992 gaat
uit van een scheiding tussen de uitvoerende, de wetgevende en de
rechterlijke macht. Verder kent Ghana op basis van de Grondwet een
onafhankelijke rechterlijke macht. De rechtsgang kent de gebruikelijke
rechtsgaranties. Deze zijn gebaseerd op Brits recht. Zittingen van de
rechtbanken zijn openbaar, beklaagden hebben recht op juridische
bijstand door een advocaat en er zijn mogelijkheden om in beroep te gaan
bij een hoger rechtscollege. De politieke situatie lijkt stabiel. In december
1996 vinden in Ghana parlement- en presidentsverkiezingen plaats.
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Mensenrechtenorganisaties en andere waarnemers maken de afgelopen
jaren geen melding meer van mensenrechtenschendingen die tot een
gegrond beroep op «vluchtelingschap» zouden kunnen leiden.

2.2. Senegal

Senegal kent een parlementaire democratie. De onafhankelijkheid van
de rechterlijke macht is in de Grondwet vastgelegd. Senegal kent een
traditie van respect voor mensenrechten, zij het dat er de afgelopen jaren
incidenteel mensenrechtenschendingen voorkwamen. Ten behoeve van
een betere bescherming van de mensenrechten heeft recent een
reorganisatie van het rechtssysteem plaatsgevonden. Op grond daarvan is
een Grondwettelijke Raad, een Staatsraad en een Hof van Cassatie
ingesteld. Eveneens werd een verkiezingscode aangenomen op grond
waarvan het mogelijk is open en betrouwbare verkiezingen te houden. In
de regio Casamance werd Senegal de afgelopen jaren geconfronteerd met
het streven van de Movement des Forces Démocratiques de Casamance
(MFDC) om met geweld afscheiding van dit gebied te bewerkstelligen. Op
8 juli 1993 werd een staakt-het-vuren overeengekomen. Veel gedetineerde
MFDC-aanhangers werden vervolgens vrijgelaten. Begin 1995 was er
sprake van gewelddadige confrontaties tussen het Senegalese leger en
relatief kleine facties van het MFDC, die de gewapende strijd wilden
voortzetten.
Sinds de wapenstilstandsoproep van het MFDC van begin december

1995 is het in de Casamance overwegend rustig geweest. De Senegalese
regering zet pogingen voort om door middel van de dialoog met de
rebellen een oplossing te vinden voor het geschil. MFDC-aanhangers
verdacht van betrokkenheid bij nieuwe gewelddadige incidenten in de
Casamanoce lopen het risico te worden gearresteerd.
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