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BRIDGE RADIO: SEND US YOUR DEMANDS, STATEMENTS AND EXPERIENCES
Now with the coronavirus many people across Europe and beyond are placed in isolation and are
experiencing shortage of hygienic materials for prevention of the virus. However for many migrants this
was already an everyday reality. People in the asylum camp and migrant detentions centers, have been
stuck for many years without neither the freedom to move nor to stay. And people living on the streets
because of insufficient housing possibilities for migrants are in even more severe risk of getting sick now.
Bridge Radio wants to collect statements, experiences and demands from different people living in the
asylum camps and precarious housing across Europe which we will publish as a radio program. You can
choose to respond to the following questions:
- What are your experiences during the corona-virus?
- How is the lock-down of society affecting you?
- What are the facilities to prevent getting sick in the place that you live?
- If you live in a camp/center: How is your experience of being isolated in the camp during the times of
the corona-virus?
- How can we keep organizing in responsible ways and support each other to stay safe during this
virus?
- What are your demands/ changes you want related to the current virus outbreak - and beyond?
https://www.facebook.com/TheBridgeRadioDK
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BASISRECHTEN
SvJ&V: recht op opvang in corona-tijden
Nieuwe asielzoekers krijgen geen opvang in een AZC meer. Er is opvang beschikbaar in een kazerne in
Noord-Groningen, alleen voor mensen die niet eerder asiel gevraagd hebben. Zij moeten zich melden in
Ter Apel, vandaar gaan ze per bus naar de kazerne. Eenmaal binnen mogen mensen het terrein niet
verlaten. Er is beperkte medische zorg beschikbaar.
Herhaalde asielverzoekers of mensen die vanwege medische redenen uitstel van vertrek hebben (art-64)
krijgen geen opvang.
Uitgeprocedeerde asielzoekers worden niet uit het AZC gezet.
Zie hier.

TOELATINGSBELEID
Rb: Nigeriaans mensenhandelslachtoffer met onbesneden dochter kan niet terug
Volgens deze rechter kan deze kwetsbare Nigeriaanse nergens in Nigeria bescherming vinden tegen haar
mensenhandelaar, en kan ze haar dochter niet tegen gedwongen besnijdenis beschermen. (Rb Haarlem,
NL19.19717, 12.2.20).
Rb: IND moet geloofwaardigheid 15-jarig Oegandees mensenhandelslachtoffer zelf beoordelen
De politie had niet voldoende informatie voor de opsporing van de mensenhandelaar en seponeerde
deze zaak. De rechter vindt dat de IND het asielverhaal niet alleen om die reden ongeloofwaardig mag
vinden. Het meisje kan niet naar haar tante, vanwaar ze is verhandeld. De IND moet een nieuw besluit
nemen op het asielverzoek (Rb Amsterdam, NL19.23803, 2.3.2)
Rb: voor zelfstandige vergunning na verbroken relatie is inburgeringsexamen vereist
Deze man vraagt na 15jr in NL, waarvan 10jr legaal verblijf bij partner, een zelfstandige vergunning. Zijn
relatie is verbroken. Hij heeft het inburgeringsexamen niet gehaald. De rechter vindt dat hij hiervoor
geen geldige reden heeft. De intrekking van zijn vergunning is terecht. Zie hier.
Rb: boete 750,- voor niet-melden einde relatie
De NLse partner van een gezinsmigrant is verplicht om veranderingen in de situatie te melden. Nu het
einde van de relatie niet binnen 4weken is gemeld, moet hij een boete van 750,- betalen. De rechter is
het daarmee eens. Zie hier.

TERUGKEER
Rb: vreemdelingendetentie in corona-tijden mag, uitzettingsbelemmering is tijdelijk
Vreemdelingendetentie mag alleen als er ‘zicht is op uitzetting’. Momenteel kan naar veel landen niet
uitgezet worden. Toch vinden de rechters dat dit een tijdelijk probleem is, en dat er onvoldoende reden
is om de detentie op te heffen. Zie bijvoorbeeld hier.
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Dit is anders voor mensen die naar een EU land uitgezet worden op grond van de Dublin-verordening. De
termijn hiervoor is maximaal 6 weken, overschrijding is een grond voor vrijlating. Zie bijvoorbeeld hier.

WAT IS ER TE DOEN?
Pharos: informatie over corona in verschillende talen
https://www.pharos.nl/coronavirus/
Kruispost Amsterdam: ivm corona gewijzigde openingstijden voor zieken zonder verzekering
Patiënten moeten EERST bellen voordat ze naar ons toe komen. Wij zijn van maandag t/m vrijdag van
10.00-13.00u en 19.00-21.00u telefonisch bereikbaar. We beslissen telefonisch of er een consult op
Kruispost nodig is. Tel: 020-6249031
FMS: Migration: African Perspectives
Stakeholders in Ghana and Tunisia identified unemployment, high levels of corruption, no future
prospects, and large inequalities in the world as key root causes for migration. This study shows that an
effective EU strategy is lacking. We argue that the resources that do go towards tackling root causes,
such as unemployment and corruption, often lack sufficient scale to really make a difference. A longterm perspective is needed.
https://www.foundationmaxvanderstoel.nl/uploads/publicaties/feps_fms_migration_def_web.pdf
B.Carrot: Alle dagen ui
Als Saied na drie jaar van omzwervingen besluit asiel aan te vragen in Nederland, belandt hĳ in
detentiecentrum Schiphol. Het mensonterende gevangenisregime en de vernederingen door sommige
bewakers, staan in schril contrast tot de hulp die Saied verwacht had te krijgen. Saied zat er meer dan
een jaar, zonder ooit te weten hoelang hij nog te gaan had. Deze graphic novel vertelt zijn verhaal.
http://www.soulfoodcomics.nl/nieuws/alle-dagen-ui, feb20
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Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden
Steunpunt) is sinds•2003
kenniscentrum
voor mensen en
organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet
zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

