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RAPPORT VROUWELIJKE ASIELZOEKERS
Asylum Aid is een Britse vluchtelingenorganisatie. Zij deed onderzoek naar de positie van
vluchtelingenvrouwen. Volgens Asylum Aid worden vrouwen in Europa beschermd door het Istanbul
Verdrag en door de Slachtofferrichtlijn, maar worden deze standaarden niet toegepast op
vluchtelingvrouwen. Zij zijn vaak slachtoffer van misdrijven en sexueel geweld.
Asylum Aid adviseert dat vluchtelingvrouwen beter geinformeerd moeten worden, toegang moeten
hebben tot vrouwelijke ambtenaren en vertalers, en dat beslismedewerkers meer oog moeten krijgen
voor geweldservaringen van vluchtelingen en meer moeten uitgaan van vertrouwen. Lees hier
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2. TOELATINGSBELEID
Rb: individuele toets nodig voor inkomensvereiste
Deze zaak betreft een zieke man, die bijstand krijgt. Hij is nog niet 5 jaar volledig arbeidsongeschikt,
maar uit documentatie blijkt dat er geen zicht is op verbetering en dat hij ook niet hoeft te solliciteren.
De rechtbank stelt dat de vijf-jaar eis niet hard is, en dat voldoende blijkt dat de man niet aan het
inkomensvereiste kan voldoen. (Rb Amsterdam AWB 15/14679, 21.12.15)

3. CONTROLE EN DETENTIE
Rb: uitzetting naar Marokko mogelijk
Ondanks de stroef lopende onderhandelingen met de Marokkaanse overheid over de uitkeringen
sociale zekerheid van Marokkaanse migranten, lijkt het erop dat uitzettingen naar Marokko nog steeds
mogelijk zijn. In deze zaak heeft de DT&V gezegd dat de afgelopen maanden twee Laissez-Passers
verstrekt zijn, een voor vrijwillige terugkeer en een voor gedwongen terugkeer. Er zijn gesprekken
gaande met de nieuwe consul. De rechter vindt dat er nog zicht op uitzetting is. Lees hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
Manifestatie Welkom Hier, 7feb 12-17u den Haag
Veel vrijwilligers in de regio zetten zich op diverse manieren in voor vluchtelingen, ze geven taallessen,
leren Syriërs fietsen, zamelen spullen in of gaan samen sporten. Er zijn ook veel mensen die graag wat
zouden willen doen maar, waar begin je? Anderen vragen zich af “Wat vind ik van de komst van
vluchtelingen naar mijn stad?” Tijdens deze manifestatie komen deze en veel meer vragen aan bod.
international conference of refugees & migrants 26. – 28.2.2016 hamburg/germany,
Het doel van deze conferentie is het versterken en ontwikkelen van nieuwe netwerken van
vluchtelingen en het analyseren van de huidige situatie in Duitsland en Europa.
Doe mee om vluchtelingen en migranten een stem te geven, en hun leefsituatie te verbeteren.
Iedereen is welkom: vluchtelingen, migranten, activisten en geinteresseerden uit Hamburg en Europa.
infos & programme http://www.refugeeconference.net/
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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.

