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Nazir-Ahmad & Yasna 

Nazir-Ahmad (35), Asma (32), Hamed (11) en Yasna (4) uit Iran 
(Afghanistan). 

Nazir-Ahmad wordt monteur van motorfietsen en Asma weeft tapijten voor 
de kost. Ze krijgen een zoon, en bijna zeven jaar later wordt Yasna geboren, 
‘een lieve kleine engel’ volgens haar vader. Wanneer zij anderhalf jaar oud 
is besluiten Nazir-Ahmad en Asma om naar Europa te vluchten. Ze willen 
voor hun kinderen een andere toekomst, met meer kansen dan zij zelf 
hebben gehad. Nazir-Ahmad: “Zéker nu ik een dochter had, heb ik niet één 
seconde overwogen om terug te keren naar ons vaderland Afghanistan. Zij 
verdient geen samenleving waar meisjes en vrouwen worden opgesloten.” 

De tocht naar Europa is zwaar. Op de grens van Iran naar Turkije - waar 
grenswachten vaker agressief optreden – raken Nazir-Ahmad en de 
kinderen hun moeder Asma kwijt.  

Vijfendertig jaar geleden wordt Nazir-Ahmad geboren in Iran, nadat zijn 

ouders zijn gevlucht uit buurland Afghanistan. In zijn hele jeugd ervaart hij wat 

het betekent om als Afghaanse vluchteling in Iran te leven: angst, 

discriminatie en ongelijkheid. Zijn vrouw Asma, met wie hij begin twintig na 

bemiddeling van beide families trouwt, heeft een soortgelijk verhaal.  Zij is 

geboren in de Afghaanse stad Herat, maar ook haar ouders zijn dertig jaar 

geleden naar Iran gevlucht, met haar als baby op de arm. Zij herkent de 

discriminatie en ongelijkheid maar al te goed.  

Pas een paar dagen later vinden ze haar terug aan de Turkse kant. 
Sindsdien heeft Asma ernstige migraine-aanvallen.  

Na een maand in Turkije reizen ze in februari 2019 verder met een 
opblaasboot richting het Griekse eiland Lesbos. Tot hun ontzetting komen 
ze er terecht in het oude kamp Moria. Terwijl het kamp eigenlijk plek heeft 
voor 3.000 mensen, bivakkeren er op dat moment meer dan 20.000. Ze 
moeten er overleven in een tent tijdens verzengend hete zomers en 
extreem koude winters. Het is verschrikkelijk moeilijk voor het echtpaar om 
hun kinderen in deze situatie te moeten zien. Nazir-Ahmad: “Ik geef mezelf 
er nog steeds duizend keer per dag de schuld van.” 
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Nadat het oude kamp in september 2020 volledig afbrandt, wordt de 
familie gedwongen ze naar het nieuwe kamp Moria te verhuizen. 

Hier wonen ze opnieuw in een tent, vol in de harde zeewind. Na twee 
afwijzingen proberen ze voor de derde keer een asielprocedure op te 
starten. Zelfs in deze zware omstandigheden waarin de familie al jaren 
afhankelijk is van de grillen van autoriteiten wil Nazir-Ahmad zijn dochter 
niks liever bijbrengen dan dat niemand ooit voor haar mag beslissen over 
haar leven. 

(Update: Na ruim 3 jaar wachten in kamp Moria heeft de familie in april 
2022 bij de derde asielaanvraag positief nieuws gekregen. Met hun Griekse 
verblijfsvergunning reisden ze via Athene per vliegtuig door naar 
Zwitserland/Zurich waar de moeder van Asma in een asielzoekerscentrum 
verblijft. Ze gaan proberen om een nieuwe asielaanvraag te doen voor 
Zwitserland. Of dat gaat lukken is onzeker.) 

 


