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OMBUDSMAN AMSTERDAM: ONZICHTBAAR
De Ombudsman van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de leefsituatie van ongedocumenteerde
Amsterdammers. Uit het onderzoek kwam naar voren dat vooral jongeren, arbeidsmigranten en ouderen
extra aandacht behoeven. Zij komen vaak in de knel omdat hun kwetsbare positie leidt tot onwenselijke
situaties op het gebied van onderwijs, rechtsbescherming, zorg en uitbuiting.
‘Je moet je afvragen wat voor samenleving wij willen zijn’, zegt de ombudsman. ‘Hoe belangrijk vinden
we het om mensen een menswaardig bestaan te bieden en als stad uitbuitingsvrij te zijn?
https://www.ombudsmanmetropool.nl/Nieuws-Publicaties/article/1298/Ombudsman-vraagt-aandachtvoor-kwetsbaarheid-ongedocumenteerden
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TOELATINGSBELEID
Rb: in Iran lopen vrouwen risico op zweepslagen bij overspel
Deze Iraanse vrouw heeft asiel gevraagd omdat ze politiek actief was en omdat ze mishandeld werd door
haar echtgenoot. Ze heeft aangifte gedaan in Iran maar dat hielp niet. De man heeft haar van overspel
beschuldigd. De rechter vindt dat de bestraffing voor overspel, zoals beschreven in het Iraanse wetboek,
onmenselijk is. De IND moet een nieuwe beslissing op het asielverzoek nemen. Zie hier.
Rb: verblijfsvergunning stiefmoeder bij NLse stiefzoon
De verzorgende ouder van een Nederlands kind kan een verblijfsvergunning krijgen. In dit geval gaat het
om een stiefmoeder die voor haar Nederlandse stiefzoon zorgt. De rechter is ervan overtuigd dat de
jongen afhankelijk is van de zorg van zijn stiefmoeder. Daarom moet de stiefmoeder een
verblijfsvergunning krijgen. Zie hier.
Rb: toelating 80-jr zieke Syrische moeder bij zoon in NL
Deze 80-jarige Syrische vrouw lijdt aan diverse kwalen en heeft 24u verzorging nodig. Dat is in Syrie niet
beschikbaar, ook omdat al haar familieleden in het buitenland wonen.
De IND had de aanvraag voor verblijf bij haar zoon in NL afgewezen, maar de rechter vindt dat de
gezondheid van de moeder en de relatie met haar zoon in NL onvoldoende beoordeeld zijn. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN?
De Zwijger Livecast: Irregular migration in Europe, 3mrt 18:30u
Migration is an important issue in Europe, also particularly in the upcoming elections in the Netherlands.
In this debate we want to look at the situation of irregular migrants in the Netherlands and in
Amsterdam. We will talk about the current framing of irregular migration and place it in a broader
context. Irregular migrants are not allowed to work, although they all indicate that they want and want
to contribute to society. What does the current approach bring, and what are possible solutions?
https://dezwijger.nl/programma/irreguliere-migratie-in-europa
PICUM: Preventing harm, promoting rights: Achieving safety, protection and justice for people with
irregular status in the EU.
The criminalisation of irregular migration makes people who are undocumented fearful of engaging with
public authorities, and especially with the police, because of the risk that they will be detained and
ordered to leave the territory. This distrust is worsened by policing and surveillance of migrant and
minority communities. The systematic failure of the state to recognise, investigate and remedy abuses
committed against undocumented victims denies them recognition and accountability.
Read the Report and Summary.
Oproep ervaringen gehandicapte migranten-vrouwen
The European Disability Forum is doing a study on the participation of women with disabilities in the
disability women’s movement, with researcher Aoife Price. They would especially like to speak with
migrant women with disabilities about their experiences. If you want to contribute, you can call or text
Aoife at +35 386 071 6873 or email her at aoife.price@edf-feph.org.
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zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

