Amsterdam, 27 oktober 2020
Geachte Minister Blok,
Transparency International Nederland (TI-NL) maakt zich ernstig zorgen over recente berichtgeving
omtrent het ambassadekantoor van Eritrea in Nederland. Uit onderzoek van radioprogramma Argos blijkt
dat diplomaten van het Eritrese ambassadekantoor in Nederland zijn betrokken bij het inzamelen van geld
onder leden van de Eritrese gemeenschap in Nederland, onder wie asielzoekers. In april startte het kantoor
met een inzamelingsactie met minimale bijdrage van € 100 voor de “strijd tegen corona.” Tijdens de
lockdown ging ambassadepersoneel kennelijk langs de huizen van Eritreeërs in Nederland om geld in te
zamelen, waarbij mensen onder druk werden gezet om te betalen. Zo zouden Eritreeërs consulaire
diensten worden geweigerd als hun verwanten in Nederland niet betalen. Volgens een lijst met betalingen
die Argos heeft ingezien werd bij de collecte zeker € 155.000 opgehaald. Ook mensen die juist voor het
Eritrese regime gevlucht zijn en nog in asielzoekerscentra wonen staan op deze lijst.
Transparency International Nederland is bezorgd over deze berichten die kunnen wijzen op ernstig
misbruik van overheidsmacht ten koste van kwetsbare burgers. We zijn benieuwd naar de reactie van de
Nederlandse regering en vragen ons af welke stappen ondernomen worden om te zorgen dat dit niet
nogmaals kan gebeuren. Wij willen onder andere graag weten of:
-

U contact heeft opgenomen met het kantoor en/of uw collega in Eritrea om om opheldering te
vragen;
U contact heeft opgenomen met uw Europese ambtsgenoten om te kijken of dit ook in andere
landen speelt;
U van plan bent een sanctie op te leggen als het ambassadekantoor geen stappen onderneemt
tegen het personeel dat haar bevolking op deze wijze afperst.

TI-NL roept de Nederlandse regering op om gedegen onderzoek te doen naar deze misstanden en op basis
van de resultaten van dit onderzoek stappen te ondernemen tegen de acties van het Eritrese
ambassadekantoor. Door actie te ondernemen kan de regering laten zien dat voor dergelijke frauduleuze
praktijken in Nederland geen plaats is.

Hoogachtend,

Lousewies van der Laan
Directeur Transparency International Nederland

