
�ÉgÉÏc�ÍÁ@KÞÉÉ�É�ÏdÁÐð¹ÙÅ�ÎÉÊLpÌÁ?c�ÍÁ@µÏcgÊµ�ÀÐSgÐk�ÙG��i?ÉÐïÁ@G
�ÀÏcgÐGÐ¹�Ä?c�Ä@pÌOÙ_�Ð¹�Äch¶Ëg?doÐG�ÙG�ÃËÐµÏc�Ä@Ki?ÉÐïÁ@G�7�gÐG

�dÁÐð¹ÙÅ�Í½?cgÐKØög�Îg@o�Ð¹�N?hÁÐÔ�Ä@¡�mÁ?h�ÍË@}c?c�Íð¹ÙÅ 
�����������Á?dÁ@pÌOÙ_�ÍÁ?c�i@k�ÎÏi@TÌÔ�¸@w�ÎdÁÏÉ@Á��ÌÁÐËÐ}Ïc?ög�Ä@KjâËögÐG�ÐG������mÁ?h�ÍË@}c?c�Íð¹ÙÅ�ÀÏcgÐGÐ¹�Í

����������ÏÉÊKh}gÏÉ�ÎdÁÐð¹ÙÅ�Í½?cgÐKØög�Îg@o�Ð¹�N?hÁÐÔ�Ä@¡��\������Îg?ÉgÐG��ËÐÅ�ÎeØög�Ð¹��*�����hâÌ½fK@µ�������
��ÍÁ@ËÐGÐ¹gÐk��\����������N@µÏdâÌO�MkÏc�É?hGÉ@Á�ÍË@}c?c� ?cÐK@µ�ÉÐ¹�Ðµ��+�������ÎÐkØhO�Ð¹� �Îg?doÐG�ÃËÐµÏdâÌ¹�Ä@K?É?c

������� ÄÐ¶G� Ïg@HÁ?É@K� ÀÐÔ�ÍË@}c?c��+@�ÐO�����������������@K� ÉÏg@µ�Î@KÏgÐk� Ð½ÐÔ� Ðµ�Ä@ÌÌÁ@GgÊ±�Îg@µ� É�nÐµ� ÐG� ÃËÏcÏc�Ä
���������������������������ÍÁdÁ@ËÐ}� ÍË@}c?c� ÐG� Ð¹� �GÏc� À?ÉÏcgÐG� cgÊµ� Í¹Ð}� ÍÁchµdË@kÙÂÌS� ÍÁ?g@HÁ?É@K� ÀÐSgÐk� ÍË@}c?c

�Ä?g@HÁ?É@K�\�MâËhµ@Á�ÏÊâÌÔ�Îg@µÉ@Å�âÍG�rÐkgÊ±�ÐµgÐÔ�ÀÐÔ+�

�ÐµÏÉÐÁÊGÙµ�ÍË@}c?c��âËÊo�ÍkÏgc@Ô�+  

rechtbank rotterdam, de  
beveiligde zaal, Posthumalaan 74, te Rotterdam 

g?ÉgÐG�7��*��hâÌ½fK@µ��������ØögÏÊÌÁ�qâÌO�Î  

���������������������� � Ä@µÐÌË�HÂoØög� É� Ík@Ìk� ÐÁÐËÚ� É� Ä@ÌKÞÉ@Å� ÉÊ½ÐÅ� ÎÐÁ@µÚ@w� Îg?doÐG� Î?ÊÌÅ� ÐG��+��Ä@LÁÊGÏc@½@Ô� ÐG
O�ÐµÐkØhO�É�ÄÐµÏc�ÏdÁÐð¹ÙÅ�ÎÉ@ÌÌ¾Ìµ�Í¹Ð¥�ÍË@}c?c�Ð¹�Î�ïLpO�ÄÐ_�ÐpâÌ+�

 
www.chak.info   ÎdÁÏÊËÐO7  

 
�����������    �»âÌK7  

����������  cÊ_@Ë7  

 
cgÊµ�ÎdË@kÙÂÌS�É�¼@®ÁÐÔ�ÐG�ec�Ð~Ðð¹ÐÅ�ÎdÁÏÉ@Á*�¸@w  

 
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰  

Van Velzen bij historisch proces tegen chemicaliënhandelaar  
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Tweede-Kamerlid Krista van Velzen van de SP is door het Halabja Comité Nederland 
uitgenodigd om de rechtszaak bij te wonen tegen Frans van Anraat. Vrijdag begint het proces 
tegen de Nederlandse chemicaliënhandelaar die is aangeklaagd wegens medeplichtigheid aan 
volkerenmoord.  

Van Velzen: �Het is vandaag 17 jaar geleden dat het regime van Saddam Hussein een 
mosterdgasaanval uitvoerde op de bevolking van Halabja. Ongeveer 5000 mensen vonden op 

verschrikkelijke wijze de dood. Hier was niet alleen Saddam Hussein verantwoordelijk voor, de 

leveranciers van de ingrediënten voor het mosterdgas zijn medeverantwoordelijk. Vandaag wachten de 

nabestaanden en slachtoffers nog steeds op gerechtheid. Ik ben verheugd dat de hoofdverdachte van de 

aanvoer van grondstoffen vrijdag voor de rechter staat.� 

Van Velzen heeft in de Tweede Kamer langdurig aangedrongen op vervolging van Van Anraat. Ook 

wilde zij opheldering over de tegenwerking die het ministerie van Justitie ondervond van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken. Van Anraat heeft bij zijn terugkeer uit Irak, waar hij zat ondergedoken om 

aan Amerikaanse vervolging te ontkomen, op een schuiladres van de AIVD gezeten. En dat terwijl het 

Openbaar Ministerie juist probeerde om hem voor de rechter krijgt. De beide ministers weigeren om in 

de openbaarheid hierover verantwoording af te leggen.  

Het Halabja Comité organiseert voor de deuren van de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam een 

manifestatie en herdenking van de gifgasaanval van Saddam Hoessein op de Koerdische bevolking van 

Halabja.  

Meer informatie:  
Krista van Velzen: 06-18305866  

Halabja Comité Nederland, woordvoerder Amir Khadir: 06-47812652  

De pro forma zitting begint aanstaande vrijdag om 9.30 bij de Rotterdamse rechtbank op het 

Wilhelminaplein in Rotterdam 

 


