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Peoples' Global Action on Migration, Development and Human Rights.

Peoples' Global Action on Migration, Development & Human Rights (PGA) is een onafhankelijk
evenement van maatschappelijk middenveld en grassroots organisaties, dat parallel aan de 2013 VNHigh Level Dialogue on Migration and Development (HLD) wordt georganiseerd. Dit jaar zal de PGA
worden gehouden op 30 september (maandag) - 4 oktober (vrijdag), bij het Kerk Centrum van de VN
(CCUN) in New York, USA. Het programma omvat onder andere een arbeiders- and community mars en
rally over de Brooklyn Bridge, plenaire vergaderingen met internationaal bekende grassroots leiders,
workshops, lobby-aktiviteiten bij overheidsinstellingen, culturele evenementen, tentoonstellingen en
tal van andere activiteiten.
Voor registratie en het aanbieden van workshop-voorstellen: www.PGA2013.org
Voor meer info contact DRUM (NYC steunorganisatie): 718-205-3036
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2. TOELATINGSBELEID
RvS: Curacaose moeder van 2 kinderen, die al 20 jaar hier is, moet mvv in herkomstland halen
De minister heeft besloten dat deze vrouw haar aanvraag voor verblijf bij partner vanuit het
herkomstland moet indienen. Haar lange illegale verblijf in Nederland is geen reden voor vrijstelling.
De Raad van State bevestigt deze uitspraak.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:648, 1.8.13
RvS: pasgeboren kind moet paspoort hebben voor verblijfsvergunning
Deze zaak gaat over een pasgeboren kind van een vader met verblijfsvergunning en een moeder
zonder verblijfsvergunning. De vader hoeft geen paspoort te hebben want hij is erkend als vluchteling,
maar volgens de RvS heeft het kind voor zijn vergunning wel een paspoort nodig, want de moeder is
niet vrijgesteld van het paspoortvereiste.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:706, 8.8.13
EHRM: geen recht gezinshereniging na illegale inreis en 5jr verblijf 3 kinderen
Deze zaak gaat over een Kosovaars stel wat in Zwiterland woont. Zij hebben hun drie kinderen illegaal
naar Zwitserland laten komen. Zij zijn tussen 10 en 19 jaar en wonen nu al 5 jaar bij hun ouders. Het
Europees Hof vindt dat de kinderen geen verblijfsrecht hebben, omdat ze lange tijd in Kosovo hebben
gewoond en illegaal zijn binnengekomen.
EHRM, 948/12 (Berisha - Zwitserland), 30.7.13

3. CONTROLE EN TERUGKEER
RvS: iemand met zwaar inreisverbod kan geen verblijfsvergunning krijgen
Deze zaak gaat over iemand die een ´zwaar´ inreisverbod heeft, bijvoorbeeld vanwege een strafblad of
vanwege het niet respecteren van een terugkeerbevel. Zo iemand kan geen verblijfsvergunning krijgen
zolang het zware inreisverbod geldt. Daarom heeft een aanvraag verblijfsvergunning ook geen zin, stelt
de RvS in deze uitspraak.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:687, 31.7.13
RvS: vragen over mogelijkheid uitzetting Somaliers
Volgens de Staatssecretaris zijn er 41 Somaliers die uitgezet moeten worden en kunnen er per maand
maar één of twee worden uitgezet. De RvS stelt daarom vragen over de selectie van de uit te zetten
Somaliers. Het antwoord van de staatssecretaris is belangrijk voor de mogelijkheid om Somaliers in
vreemdelingendetentie te zetten.
vluchtweb ABRvS, 201306789/1/V3, 2.8.13
RvS: geen detentie Togolezen want Togo werkt niet mee aan terugkeer
Volgens de staatssecretaris werden in de jaren 2010, 2011 en 2012 geen laissez/passers voor
Togolezen afgegeven. Daarom kan vreemdelingendetentie niet tot uitzetting leiden. Detentie van
Togolezen is daarom verboden.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:769, 7.8.13
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4. WAT IS ER TE DOEN?
Voorlichting basisrechten ongedocumenteerden, 21 augustus Wereldhuis Amsterdam
Op woensdag 21 augustus 2013 is er weer een voorlichting over de rechten van ongedocumenteerden
in het wereldhuis: Learn more about your rights. Deze keer wordt de training gegeven door Jet Groen,
verpleegkundige van het GGD.
Diner is om 18.00, de training start om 19.00. Locatie: Wereldhuis, Nieuwe Herengracht 20
Aanmelden via: 06-22821472 of mail: info@wereldhuis.org
Voorlichting Terugkeer Guinee, 22 aug 14-16u, Utrecht
Maatwerk bij Terugkeer en Beyond Borders organiseren samen met hun lokale partnerorganisatie in
Guinee, 3A Entreprises (3AE), een voorlichtingsbijeenkomst voor begeleiders en andere betrokkenen.
Op de bijeenkomst geeft 3AE informatie over terugkeermogelijkheden en ervaringen van reeds
teruggekeerde Guineeërs. Uiteraard is er gelegenheid voor vragen.
Waar: Stichting Maatwerk bij Terugkeer en Beyond Borders, Goeman Borgesiuslaan 77, Utrecht
Aanmelding en informatie via info@maatwerkbijterugkeer.nl of telefoon (030) 755 15 80.
SvV&J: brief over diverse onderzoeken naar fraude en misbruik bij mensenhandel
Staatssecretaris Teeven reageert in deze brief op het rapport van het WODC (Wetenschappelijk
Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie) over de procedures voor
slachtoffers van mensenhandel in andere Europese landen. Volgens het WODC is de situatie niet erg
vergelijkbaar met de Nederlandse. Teeven kondigt onderzoek naar misbruik van de B9-regeling aan.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28638-100.html, 9.8.13
WODC-Cahier 2013-3: Verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel en oneigenlijk gebruik
Een verkennende studie in het Verenigd Koninkrijk, Italië en België
PICUM: Youth Migration: Moving Development Forward
Dit nieuwe rapport en de bijbehorende toolkit beschrijft methoden om ongedocumenteerde kinderen
en hun families te ondersteunen en te versterken. Door middel van case studies en expertise, bieden
het rapport en de toolkit handvaten om de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting, en
een vaste verblijfsstatus te realiseren. Deze zijn fundamenteel voor het verbeteren van het welzijn van
kinderen, en om ervoor te zorgen dat zij zich volwaardig kunnen ontwikkelen.
Download: Realising the Rights of Children and Families in an Irregular Migration Situation
Download de toolkit in het NLs of in het ENG.

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het 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.
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