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Wij Blijven! - Vereniging van kinderen zonder verblijfsvergunning
Defence for Children heeft de oprichting van Wij Blijven! bekendgemaakt. Dat
is een vereniging van kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn en geen
verblijfsvergunning hebben. Samen met Wij Blijven! willen we actie voeren
voor de erkenning van het feit dat kinderen die geworteld zijn in Nederland hier
moeten kunnen blijven. Lees hier meer.

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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1. Basisrechten
VN-Commissaris mensenrechten pleit voor mensenrechten voor
ongedocumenteerden
Navanethem Pillay, de VN-Commissaris voor mensenrechten heeft zich uitgesproken
voor de bescherming van de waardigheid en de mensenrechten van
ongedocumenteerde migranten. Hun status maakt hen extra kwetsbaar voor
discriminatie. Maatschappelijke diensten zijn voor hen moeilijk toegankelijk. Daarom wil
de Commissaris hen extra aandacht geven.
Ambassadeurs maken misbruik van huishoudelijk personeel
Radio Nederland Wereldomroep heeft een rapportage gemaakt over de
werkomstandigheden van huishoudelijk personeel van ambassadeurs. Het zijn vaak
Indonesische of Filippijnse vrouwen. Vaak wordt hun paspoort ingenomen en moeten ze
lange dagen werken voor weinig loon.

2. Toelatingsbeleid
Status voor Afghaanse meisjes die lang in Nederland zijn
Het ministerie van Buitenlandse zaken heeft onderzoek gedaan naar de risico’s die
Afghaanse meisjes lopen als zij teruggaan naar Afghanistan nadat ze lang in Nederland
zijn geweest. Deze meisjes zullen door hun gedrag opvallen. Ze zullen problemen
krijgen op school en in de maatschappij. Daarom heeft de minister besloten om
verwesterde Afghaanse meisjes een status te geven. De beslissing is individueel, maar
het meisje moet minstens 10 jaar oud zijn en 8 jaar in Nederland wonen. Volgens het
ministerie zijn er ongeveer 400 meisjes en hun familieleden die nu een status krijgen.
Rechtbank wil nieuw besluit voor Iraakse vrouw die slachtoffer is van eerwraak
Deze Iraakse vrouw was in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld. Haar man kreeg
daarvoor een gevangenisstraf. Hij ging terug naar Irak. De vrouw is bang voor eerwraak
als zij ook naar Irak gestuurd wordt. De rechtbank besloot dat de IND beter moet
onderzoeken of deze vrouw in Irak bescherming van de Iraakse overheid kan krijgen.
Rechtbank wil nieuw besluit voor Kameroense vrouw, slachtoffer van huiselijk
geweld
Deze Kameroense vrouw was in Kameroen slachtoffer van huiselijk geweld. Ze vroeg
asiel. De IND weet wel dat de Kameroense overheid geen bescherming kan geven,
maar vond dat NGO’s dat wel kunnen. De rechtbank besloot dat de IND beter moet
onderzoeken of NGO’s in haar geval wel voldoende bescherming kunnen bieden.
Raad van State vindt dat bekering van Iraniers geen reden is voor asiel
De Raad van State, de rechtbank voor Hoger Beroep, heeft opnieuw besloten dat
bekering van Iraniers onvoldoende reden is voor een status.
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Tijdelijk geen besluiten over asielverzoeken van vluchtelingen uit Ivoorkust en
Somalie
Voor Ivoorkust en voor (Centraal- en Zuid-) Somalie zijn zogenoemde ‘besluit- en
vertrekmoratoria’ afgekondigd. Dat betekent dat de IND geen besluit neemt over
asielverzoeken van asielzoekers uit deze landen. Het besluit- en vertrekmoratorium voor
Ivoorkust geldt voor 6 maanden, voor Somalie voor 12 maanden. Asielzoekers uit deze
landen kunnen opvang krijgen als zij zich bij de IND melden.
Naturalisatie zal moeilijker worden
De minister van Binnenlandse Zaken wil het moeilijker maken om de Nederlandse
nationaliteit te krijgen. Hij heeft een wetsvoorstel klaar, waarin als eisen staan:
- eigen nationaliteit opgeven
- taaltoets
- 5jaar legaal in Nederland, behalve voor getrouwde mensen
- een afgeronde opleiding (of werkervaring) en een baan
De plannen moeten nog in de Tweede Kamer besproken worden

3. Controle en Terugkeer
Euro-Commissaris Malmström is tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf
Mevrouw Malmström gaf antwoord op vragen van Europese Euro-parlementariers over
de plannen van de Nederlandse regering om illegaal verblijf strafbaar te stellen. Ze zegt
dat de Europese Terugkeerrichtlijn niet is bedoeld om alle ongedocumenteerde
migranten te criminaliseren.
Amsterdamse politie-commissaris Leo Wilde is tegen strafbaarstelling van illegaal
verblijf
Leo Wilde wil criminele ongedocumenteerde migranten kunnen oppakken. Maar als
illegaal verblijf strafbaar is, moeten politieagenten àlle ongedocumenteerde migranten
oppakken. Dan wordt het moeilijker om te werken aan veiligheid in de stad. Ook wordt
het voor de politie moeilijker om ongedocumenteerde migranten die slachtoffer zijn te
helpen.

4. Wat is er te doen?
Tandzorg ongedocumenteerden in Weesp, tot/met 15 april!
DentalZorg biedt tijdelijk gratis tandzorg aan ongedocumenteerden. Afspraken maken
kan via het KANTOORNUMMER van DentalZorg in Amsterdam: 020-635 2666. Vraag
ook even of het mogelijk is òf er nog ruimte is en - heel belangrijk - maak alleen een
afspraak als het zeker is dat de patiënt komt, en wel op het afgesproken tijdstip!
Behandeladres: DentalZorg, E. du Perronstraat 24, 1382 SZ Weesp, 0294 - 450 999
Never Work Alone
Dit boek gaat over de strijd tegen mensenhandel en gedwongen arbeid (slavernij). Het
beschrijft de wetgeving in verschillende Europese landen. Het boek beschrijft ook hoe
vakbonden en NGO’s beter kunnen samenwerken in de strijd tegen mensenhandel. Dat
is soms moeilijk, maar de ervaring leert dat samenwerken de beste resultaten oplevert.
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