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IRAKEZEN, SOMALIERS EN IRANIERS IN ACTIE TEGEN ASIELBELEID
Dinsdag 8 mei begon een groep van 65 Irakezen een tentenkamp bij Ter Apel. Een deel van de groep
was op straat gezet uit Vreemdelingendetentie, omdat er geen zicht op uitzetting meer was. Anderen
waren uit de VrijheidsBeperkende Locatie gezet. Zij vragen op opvang en statusverlening.
In de loop van afgelopen week gingen ook Somaliers meedoen, zij zitten in dezelfde situatie.
Intussen zijn ook twee Iraniers aangekomen.
De minister vindt dat de asielzoekers een eerlijk proces hebben gehad, dat ze zelfstandig terug kunnen
keren, en dat hij niet verplicht is opvang te bieden voor diegenen die dat niet willen.
Volg de informatie over de actie op www.vluchtelingenopstraat.blogspot.com of
http://stil2.wordpress.com
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1. BASISRECHTEN
Dokters van de Wereld: 29% van migranten zonder verblijfsvergunning krijgt geen medische zorg
Uit onderzoek in 5 Europese steden blijkt dat gemiddeld 46% van de migranten zonder
verblijfsvergunning geen toegang heeft tot medische zorg. In Amsterdam was dat 29%. Veel
problemen in Amsterdam kunnen opgelost worden door voorlichting aan zorgverleners. Zij weten vaak
niet dat ze hun kosten via het CVZ vergoed kunnen krijgen. (Medisch Contact, 20 April 2012)
Rechtbank: jongeren zonder verblijfsvergunning hebben recht op stage
De rechtbank besluit dat stages een onderdeel zijn van het onderwijs en dus toegankelijk moeten zijn
voor jongeren zonder verblijfsvergunning. Stagiairs verdringen geen legale arbeidskrachten en de stage
leidt niet tot extra ‘worteling’ (Rb Den Haag, 403618/HA ZA 11/2443, 2.5.12).

2. TOELATINGSBELEID
IND: inreisverbod wordt opgeheven als mvv toegekend wordt
Migranten die niet terugkeren na een terugkeerbevel, krijgen een inreisverbod. Verblijf met een
inreisverbod is strafbaar, en het is volgens de wet ook onmogelijk om een verblijfsvergunning te
krijgen. Toch heeft de IND in een brief beloofd dat het inreisverbod wordt opgeheven als de migrant
vanuit het herkomstland een aanvraag voor mvv doet die wordt toegekend (brief IND van 1.5.12)
Raad van State: ongewenstverklaring opgeheven omdat vader contact met dochter moet hebben
Deze zaak betreft een vader die vooral telefonisch contact met zijn dochter heeft. Volgens Jeugdzorg is
het contact met haar vader erg belangrijk voor de dochter. Het contact wordt nu belemmerd doordat
de vader ongewenstverklaard is. De rechtbank vond dat de ongewenstverklaring niet in het belang van
het kind is. Raad van State is het hiermee eens, de ongewenstverklaring wordt opgeheven (Raad van
State 201101008/1/V1, 1.5.12)

3. CONTROLE EN TERUGKEER
Drie AZC’s worden Gezinslocatie
Drie azc’s zijn of worden omgeklapt tot gezinslocatie. Het azc in Den Helder is per 1 mei een
gezinslocatie, Emmen en Amersfoort volgen.
Rechtbank: geen zicht op uitzetting naar Sierra leone
Omdat de ambassade van Sierra Leone geen laissez-Passers geeft als mensen niet vrijwillig terugkeren,
is er geen ‘zicht meer op uitzetting’ en moeten Sierra Leonezen vrijgelaten worden uit
vreemdelignendetentie (Rb Utrecht AWB 12/11232 25.4.12)
Stichting LOS is de steunorganisatie voor de hulp aan migranten zonder verblijfsvergunning. Met deze nieuwsbrief houden
we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heb je vragen over deze nieuwsbrief, of vragen over de rechten van
migranten zonder
verblijfsvergunning, neem dan gerust contact op.
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4. WAT IS ER TE DOEN?
Nederland doet examen voor het VN-mensenrechtencomité in Genève
Op 31 mei moet Nederland haar mensenrechtenrapport voor het VN-Mensenrechtencomité
verdedigen. In het rapport schrijft Nederland ook een stuk over de strafbaarstelling van illegaal verblijf.
De strafbaarstelling is volgens de regering bedoeld om illegaal verblijf te ontmoedigen. Hulpverleners
worden volgens de regering niet bestraft, en medische zorg en onderwijs blijven toegankelijk.
NGO’s schreven een schaduwrapportage en het Nederlands MensenrechtenInstituut organiseert op 31
mei een ‘side-event’ Lees alle rapporten op:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRNLStakeholdersInfoS13.aspx
Demonstratie Vluchtelingen zijn mensen! 19 mei 13.00u Maastricht
Wij roepen de bevolking van Limburg, haar burgers en haar organisaties op om ons te steunen in de
strijd voor een rechtvaardig en humaan vluchtelingenbeleid.
Info en aanmelding http://www.samenkanhetanders.nl/
Symposium Terugkeer slachtoffers mensenhandel, 12 juni 13-17.00u, A'foort
In een tijd waar aangiften van mensenhandel snel geseponeerd worden en andere
verblijfsvergunningen slechts met grote terughoudendheid worden toegekend, komt terugkeer naar
landen van herkomst voor slachtoffers van mensenhandel meer prominent in beeld. Hoe ga je hiermee
om als hulpverlener en als organisatie?
Organisatie: CoMensha, FairWork, Fier Fryslan.
Info: Ria van Neerbos, CoMensha, r.vanneerbos@comensha.nl
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