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STEM VOOR GEWORTELDE KINDEREN;
STEM VOOR ALTERNATIEVEN VREEMDELINGENDETENTIE
Defence for Children roept iedereen op om te stemmen voor gewortelde kinderen, op:
www.stemvoorkinderen.nl.
Amnesty International roept iedereen op een kaart te sturen naar kandidaat-kamerleden die straks
alternatieven voor vreemdelingendetentie kunnen ontwikkelen via:
www.amnesty.nl/actieverkiezingen; vreemdeling ≠ crimineel
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1. BASISRECHTEN
Rb: bijstand voor ongedocumenteerde moeder van Nederlands kind
De rechtbank heeft besloten dat een Nederlands kind recht heeft op verblijf in Europa, en dat de
moeder voldoende inkomsten moet hebben om het Nederlandse kind te verzorgen. De uitsluiting van
de Bijstandswet voor mensen zonder verblijfsvergunnning is daarom niet op haar van toepassing (Rb
Arnhem 11/5567, 10.7.12)
Europees Parlement regelt bescherming slachtoffers - ook voor ongedocumenteerde migranten
Some 75 million people are victims of crime every year in the EU, including undocumented migrants.
On July 2012, the European Parliament backed a proposal for a Directive that establishes that any
person, irrespective of their residence status, made victim of a crime, will receive an individual
assessment of their specific needs, regardless of the crime committed or the location in the EU.
Click here to view text agreed.

2. TOELATINGSBELEID
EU-commissaris Malmström onderzoekt hoge leges in NL
Een maand geleden besloot de minister leges voor verblijfsvergunning langdurig verblijf te verlagen.
Daar was hij toe gedwongen door een uitspraak van het Europese Hof. Volgens juristen moeten ook
andere leges verlaagd worden op grond van dezelfde uitspraak. Commissaris Malmstróm onderzoekt
nu ook de hoogte van de andere leges in NL, met name gezinshereniging (antwoord 24.8.12)
EU-commissaris Malmström onderzoekt de positieve effecten van arbeidsmigratie
Ondanks tegenstand van Nederland besloot de EU om onderzoek te doen naar de positieve effecten
van arbeidsmigratie, met name hooggeschoolde migratie. Minister Leers vond dat EU-burgers de
tekorten voldoende kunnen opvullen (Kamerstuk 32317 nr. CA, 22.8.12).
Minister: wijziging landenbeleid Irak en Syrie
WBV 2012/19: Iraakse homo’s hebben in principe recht op een a-status
WBV 2012/20: Syrische vluchtelingen hebben in principe recht op een b-status
Minister: wijziging beleid verwesterde Somaliers
Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State besloot de minister om verwesterde
Somaliers een status te geven. Hij legt de lat hoog: volwassenen zijn volgens hem pas verwesterlijkt na
10 jaar verblijf waarvan een deel met status. Kinderen zijn eerder verwesterlijkt. Maar voor iedereen is
een individuele toets nodig (kamerstuk 19637 nr. 1572, 21.8.12)
RvS: risico terugkeer voor alleenstaande Ashraf vrouw uit Hargeisha (N-Somalie)
De Raad van State vindt dat alleenstaande Ashraf-vrouwen behoren tot een kwetsbare groep die
daarom al snel in aanmerking komt voor een status (Raad van State 201201453/1/V4, 24.8.12)
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Rb: traditionele vrouwen-besnijdster valt niet onder 1F (ernstige misdaad)
Deze uitspraak gaat over een Sierra Leonese vrouw die stelt dat zij haar moeder moest opvolgen als
Soweh (traditionele besnijdster). De IND beschouwde vrouwenbesnijdenis als een ernstige misdaad en
wilde haar daarom als vluchteling afwijzen. De rechtbank oordeelt dat de vrouw zich niet bewust was
van deze misdaad (Rechtbank 's-Gravenhage AWB 11/20054, 14.8.12).

3. CONTROLE EN TERUGKEER
Rb: stempelplicht en verblijf in gemeente voor Somaliers van het tentenkamp is terecht
De rechtbank den Bosch besloot op 28 augustus dat minister Leers terecht de Somaliers van het
tentenkamp opvang heeft geboden in een AZC met de plicht in de gemeente van het AZC te blijven.
RvS: terugkeerbevel vervalt niet als iemand naar een ander EU-land is vertrokken
Uit twee uitspraken blijkt dat de RvS de uitreis van een uitgeprocedeerde asielzoeker naar een ander
EU-land niet als ‘terugkeer’ beschouwt. Een eerder terugkeerbevel blijft van kracht (RvS
201206910/1/V3, 29.8.12 voor uitreis naar Belgie, RvS 201205209/1/V3, 18.7.12 voor uitreis naar Dld)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Politiek Café African Sky, 7 sept 18.30u Utrecht
African Sky behartigt de belangen van vluchtelingenvrouwen uit de Hoorn van Afrika in Nederland en
heeft als voornaamste doel het vervullen van een brugfunctie tussen deze vluchtelingenvrouwen en
relevante maatschappelijke instellingen.
Via dit politiek café wil African Sky vluchtelingenvrouwen in Nederland de gelegenheid geven een
weloverwogen keuze te maken bij de verkiezingen. Het politiek café zullen wij houden in de vorm van
een politiek debat met vertegenwoordigers van meerdere politieke partijen.
Locatie: Janskerkhof 1 te Utrecht, start om 18.30 uur.
African Civil Society Forum on Migration, Accra 12-13 sept
The Pan African Network in Defense of Migrants Rights (PANiDMR) organizes an African Civil Society
Forum on Migration, Development & Human Rights, set to take place in Accra, Ghana on 12-13
September 2012. All African civil society, African-descent, and African diaspora are invited and
welcome to participate in this important forum.
Info: http://www.panidmr.org/accra-conference.php. Contact: PANiDMRAccra@gmail.com.
EMN-studie: schijnhuwelijken en valse ouderschapsverklaringen
Het Europees Migratienetwerk heeft onderzoek gedaan naar de aard en omvang van schijnhuwelijke
en valse ouderschapsverklaringen. Daarbij is ook gekeken naar de wijze waarop de lidstaten dit
misbruik bestrijden. Op de website van het EMN zijn ook de rapporten uit andere landen te vinden.
Voor het NLse rapport: Schijnhuwelijken en Valse Ouderschapsverklaringen
Zie ook het Overview-Report en het Synthesis Report (beide in het engels)
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