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DOKTERS VAN DE WERELD: GRATIS ANTICONCEPTIE; EN OPROEP NAAR POLITICI
Dokters van de Wereld verstrekt aan 100 kwetsbare vrouwen kosteloos een spiraaltje of
hormoonstaafje. Dit omdat wij vinden dat een kleine portemonnee geen drempel mag zijn in de toegang
tot anticonceptie en de gewenste vorm van anticonceptie. Aanmelden tot 15 oktober.
Info: https://doktersvandewereld.org/campagnes/anticonceptie/
Onderschrijf de oproep naar politieke partijen dat anticonceptie toegankelijk moet zijn voor iedereen:
doktersvandewereld.org/anticonceptie
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BASISRECHTEN
MvSZW: geen vrije toegang tot de arbeidsmarkt meer na verlies vergunning als partner
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past het Besluit Uitvoering van de Wet Arbeid
Vreemdelingen aan, na een uitspraak van de Raad van State. De Raad van State had dit Besluit zo
gelezen, dat ná verlies van de vergunning nog steeds vrije toegang tot de arbeidsmarkt zou bestaan. De
Minister vindt dit in strijd met de bedoeling van het Besluit, en past het daarom aan. Nu hebben alleen
nog mensen die legaal verblijf hebben (met een vergunning) vrije toegang tot de arbeidsmarkt. Zie hier.

TOELATINGSBELEID
HvJ EU: behoud status ‘verblijf als zelfstandige EU-burger’ bij tijdelijke onderbreking ivm zwangerschap
Volgens het EU-recht mogen EU-burgers in een ander EU-land wonen als zij in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien. Zij houden dit recht als zij onvrijwillig werkloos worden zolang zij
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
Een Britse rechter had het EU-Hof van Justitie gevraagd of zelfstandigen die tijdelijk stoppen met hun
werk vanwege zwangerschap, ook hun recht op verblijf als EU-burger houden. Het Hof antwoordt dat dit
zo is, tenminste als de zelfstandige weer aan het werk gaat zodra zij dit kan. Zie hier.
RvS: intrekken vergunning kinderen terecht als vaders vergunning was gebaseerd op schijn-betrekking
Deze Chinese vader had in 2011 een vergunning gekregen voor arbeid en was met zijn vrouw en twee
kleine kinderen naar NL gekomen. De kinderen kregen in 2017 een vergunning ‘niet-tijdelijke
humanitaire gronden'.
De vergunning van de vader, moeder en kinderen werd in 2018 ingetrokken, omdat de Inspectie
ontdekte dat het bedrijf waar de vader werkte een schijn-constructie was. De rechter had daarna
besloten dat de kinderen niet de dupe mochten worden, want zij hadden niets geweten van de
schijnconstructie. Maar de Raad van State vindt dat de ouders, die de aanvraag voor de kinderen deden,
dit wel wisten en daarom mag ook de vergunning van de kinderen wel worden ingetrokken. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN?
Europese actie ivm situatie aan Europese Grenzen, 3okt 14u (NGO’s) en 18u (Publiek) A’dam
Op 3 oktober organiseert Wij Gaan Ze Halen een actie om aandacht te vragen voor de situatie van
migranten aan de Europese Grenzen. ‘s Middags is een programma speciaal voor NGO's, politici,
beleidsmakers en deskundigen. 's Avonds is een publieks-evenement. Er wordt een documentaire
getoond van een vluchteling uit Ivoorkust die zijn reis in beeld brengt, Rederij Lampedusa vaart met haar
boten, en er is muziek, sprekers, gesprek en nog veel meer. Info: https://wegaanzehalen.nl/
Check hier alvast de petitie voor een Europese dag van Memory and Welcome.
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EU-Magazine: ‘They are already citizens’: What will it take to bring Europe’s undocumented out of the
shadows?
Innovative ways of supporting undocumented migrants so that they can access vital health, social and
emergency services are required so that European countries can properly assist these vulnerable people.
https://horizon-magazine.eu/article/they-are-already-citizens-what-will-it-take-bring-europe-sundocumented-out-shadows.html, 9.9.19
Emiel Woutersen: Uitgebuit - Het verhaal van de Nederlandse werkvloer
Verslaggevers van het Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico onderzochten de onderkant van
de arbeidsmarkt en stuitten op schokkende situaties. Arbeidsuitbuiting heerst overal, zo blijkt uit hun
reportages over onder meer het distributiecentrum van Albert Heijn, de tabak- en vleesfabriek en de
verborgen wereld van schoonmakers en au pairs.
https://www.atlascontact.nl/boek/uitgebuit/, sept19
Einde maandelijks vrouwen-eetcafe Amsterdam
De Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning is gestopt met het maandelijkse eetcafé. De
activiteiten van de Steungroep kunt u vinden op hun site: www.svzv.nl
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zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.
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