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ASKV, UNHCR, ISI: PETITIE OM STAATLOOSHEID TE BEËINDIGEN
Ieder mens heeft recht op een nationaliteit! Dat is wereldwijd door alle landen erkend. ASKV Steunpunt
Vluchtelingen, Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) en UNHCR Nederland, willen dat er een einde
komt aan staatloosheid in Nederland en dat ieder mens een nationaliteit krijgt. Wij kunnen dit niet
alleen. Er is een politieke oplossing nodig. Daarom zijn wij een petitie gestart. Wij roepen de overheid
op om een einde te maken aan staatloosheid in Nederland.
Vind jij ook dat ieder mens in Nederland een nationaliteit verdient? Teken dan de petitie en geef
staatlozen een kans op een nieuw leven!
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BASISRECHTEN
RvS: terecht terugvorderen Alleenstaande Ouder Kop ivm huwelijk
Deze man kreeg in 2016 de Alleenstaande Ouder Kop, als tegemoetkoming voor de kosten van zijn
dochter. Hij trouwde in 2013, zijn vrouw en kind wonen in Marokko. De belastingdienst heeft in de
definitieve beschikking de ALO-kop teruggevorderd, omdat zijn vrouw als toeslagpartner geldt en hij
daarom niet alleenstaand is. De Raad van State is het daarmee eens. Zie hier.

TOELATINGSBELEID
Rb: paspoortvereiste bij Chavez-aanvraag ivm vaststellen identiteit en nationaliteit
Deze zaak gaat over de vraag of een niet-NLse ouder van een NLs kind een paspoort moet hebben om in
aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning als ouder van NLs kind. De rechtbank besluit dat het
paspoort nodig is voor het vaststellen van de identiteit en nationaliteit. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN?
Werkdag Raad van Kerken Geloven voorbij Grenzen, 23 november Amersfoort
De werkdag is bedoeld voor ieder die zich vanuit kerken en geloofsgemeenschappen inzet voor
vluchtelingen en asielzoekers. Ook zal de projectgroep ook haar nieuwe uitgave presenteren, met als
titel ‘Geloven voorbij grenzen. Over de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers’.
Locatie: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2 Amersfoort. Voor het programma: klik hier
Eindsymposium Empowerment na Schokkende Gebeurtenissen, 28nov 16-20.30u, Diemen
Symposium ter afsluiting van het project 7ROSES: een laagdrempelige empowerment methodiek na
schokkende gebeurtenissen. Tijdens het symposium geven we een terugblik op het project. In een
workshopronde kunt u op praktische wijze kennis maken met de werkwijze van de methodiek.
Voor professionals die werken met kwetsbare doelgroepen zoals bijvoorbeeld: verpleegkundige, sociaal
pedagogisch hulpverlener, maatschappelijk werker, vaktherapeut, Zie hier.
Verkiezing Mensenrechtenmens, 10dec 14-17u Geertekerk Utrecht
Rondom de prijsuitreiking zullen we met elkaar in gesprek gaan over effectieve manieren om geweld
tegen vrouwen in Nederland te voorkomen en tegen te gaan. Inschrijven kan tot 3 december.
Nationaal Rapporteur Mensenhandel: Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018
De slachtoffermonitor belicht de belangrijkste de ontwikkelingen op het gebied van beleid, onderzoek en
wetgeving mbt Mensenhandel. Het geeft inzage in het aantal slachtoffers dat in beeld komt bij
CoMensha en de IND, in welke sector zij zijn uitgebuit en welke vorm van mensenhandel het betreft.
Daarnaast bevat het rapport een overzicht van slachtoffers die gebruik maken van de verblijfsregeling.
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https://www.nationaalrapporteur.nl/Publicaties/slachtoffermonitor-mensenhandel-2014-2018.aspx,
18.10.19
Stichting Gave Moeder en Kind-weekend, 13-15 dec
Een weekend voor alleenstaande asielzoekersmoeders en hun jonge kinderen t/m 8 jaar. We bieden een
gevarieerd programma ter ontspanning. Er zijn sprekers, creatieve workshops en we hebben een beautyen verwenmiddag met schoonheidsspecialistes en masseuzes die de vrouwen een gezichtsbehandeling/
massage geven. Voor de kinderen is er een leuk eigen programma, met o.a. een theatervoorstelling.
Het weekend is christelijk van identiteit, maar de helft van de deelnemende vrouwen is moslim of nietchristen. Onze ervaring is dat zij zich welkom en geaccepteerd voelen op het weekend.
De kosten bedragen 15 euro per gezin. Klik hier voor meer informatie.
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Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden
Steunpunt) is•sinds
het0009
kenniscentrum
organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS
zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

