Waarom doet het TIM deze zaken?
Oorlogsmisdaden zijn misdaden van de meest ernstige soort. Wij vinden
dat de schuldigen aan oorlogsmisdaden zoveel mogelijk gestraft moeten
worden, waar diegene zich ook bevindt. Nederland wil geen veilige haven
zijn voor oorlogsmisdadigers. De overheid wil ook voorkomen dat mensen
die uit een oorlogssituatie naar Nederland gevlucht zijn, hier worden
geconfronteerd met de misdadigers waar ze nou juist voor gevlucht zijn.
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Oorlogsmisdaden: meld het ons!
U bent gevlucht uit een land dat zich mogelijk in een oorlogs-situatie
bevindt. Uw ervaringen in het land waar u vandaan komt, kunnen van
belang zijn voor ons. Misschien kent u oorlogsmisdadigers die zich op
dit moment in Nederland bevinden.

Kent u iemand die oorlogsmisdaden heeft gepleegd?
En vraagt u zich af wat u daarmee moet? Weet dan dat het Team
Internationale Misdrijven (TIM) in opdracht van het Openbaar Ministerie
onderzoek verricht naar oorlogsmisdrijven, genocide, foltering en misdrijven
tegen de menselijkheid. Als een oorlogsmisdadiger zich in Nederland
bevindt, kan er een onderzoek naar die persoon gestart worden. Maar ook
als hij of zij naar een ander land is gevlucht kunnen we ermee aan de slag.
De afgelopen jaren hebben we onder meer onderzoek gedaan in Rwanda,
Afghanistan, Joegoslavië, Sierra Leone, Liberia en Congo. Een aantal
oorlogsmisdadigers is ondertussen tot gevangenisstraf veroordeeld door
de Nederlandse rechter.

Wat zijn oorlogsmisdadigers?

Waarom wil het TIM graag dat u dit leest?
Om oorlogsmisdadigers op te sporen hebben we wellicht uw informatie
nodig. Het zou kunnen dat u bijvoorbeeld informatie heeft over
Nederlanders die bij oorlogen betrokken zijn geweest. Of misschien
bent u zelf slachtoffer van oorlogsmisdaden. In alle gevallen vragen we
u vrijblijvend contact met ons op te nemen. We zullen dan bekijken wat
we met uw informatie kunnen doen. Uw informatie wordt natuurlijk
vertrouwelijk behandeld door ons onderzoeksteam.

Oorlogsmisdadigers zijn personen die in een oorlog daden hebben
gepleegd die verboden zijn volgens de regels van oorlogvoering.
Bijvoorbeeld het doden van gevangenen en/of burgers, de inzet van
kindsoldaten, verkrachting, plundering, marteling, foltering en het gebruik
van verboden wapens, zoals gifgas.
Soms heeft een oorlogsmisdadiger deze daden zelf gepleegd of gaf hij
de opdracht daartoe. In andere gevallen had hij door zijn functie de
verantwoordelijkheid voor de misdaden en had hij kunnen ingrijpen.

