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UNITE FOR CITY RIGHTS, 12 MEI 19-22U DE ZWIJGER AMSTERDAM
Since 2019, a network of grassroots, migrant-led and cultural institutional organisations have
collaborated to co-create a Toolkit for Inclusive Cities: a collection of innovative and creative practices
and ideas to make cities more inclusive, focused on undocumented people.
In a diverse thematic evening (7-10PM) full of programmes, there are several break-outs in which the
topics related to the toolkit will be discussed.
This evening is a festive launch of the toolkit created by the European network City Rights United. You
are invited to join the conversations, presentations and debates to learn more about and engage with
the practices that help make our cities more inclusive.
https://dezwijger.nl/programma/unite-for-city-rights
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TOELATINGSBELEID
Rb: Iraanse overheid biedt geen bescherming tegen eerwraak
Dit is het asielverzoek van een Iraanse vrouw. Ze vertelde dat ze problemen had omdat ze bekeerd was,
maar dat werd niet geloofd door de IND en de rechter is het daarmee eens.
Ze vertelde ook dat ze door haar broer vals van overspel was beschuldigd en bang is voor eerwraak. Haar
broer was net uit de gevangenis ontslagen. De IND stelde dat de Iraanse overheid haar tegen de
eerwraak door haar broer zou kunnen beschermen, maar de rechter is het daar niet mee eens. Volgens
het nieuwste ambtsbericht uit februari 2021 beschermt de Iraanse overheid niet tegen eerwraak. De IND
moet een nieuwe beslissing nemen op het asielverzoek. (Rb Utrecht, NL21.18631, 21.4.22)
Rb: Nigeriaanse overheid biedt geen bescherming tegen represailles van mensenhandelaars
Deze zaak gaat over een Nigeriaanse asielzoekster. Ze stelt dat ze door een mensenhandelaar naar NL is
gebracht en nog een schuld bij hem heeft van 30.000 euro. Dat wordt door de IND geloofd. Ze stelt dat
zijzelf en haar familie gevaar lopen als ze de schuld niet aflost. Maar de IND denkt dat de Nigeriaanse
overheid haar hiertegen kan beschermen.
De rechter is het niet mee eens met de inschatting van de IND. Volgens het nieuwste ambtsbericht uit
maart 2021 is de houding van mensenhandelaars tegenover slachtoffers die hun schuld niet afbetalen
verhard, en lopen familieleden en de slachtoffers zelf risico. De Nigeriaanse overheid kan hiertegen geen
bescherming bieden, volgens dat ambtsbericht. De rechter besluit dat de IND een nieuwe beslissing
moet nemen op het asielverzoek. Zie hier.
Comensha: Schrijnend Pad procedure voor slachtoffers mensenhandel
Voor mensenhandelslachtoffers die niet kunnen verklaren over hun mensenhandelaar, bijvoorbeeld
omdat ze medische of psychische problemen hebben, of vanwege risico’s, of vanwege minderjarigheid,
bestaat een speciale procedure. Dat is de Schrijnend Pad-procedure. Deze slachtoffers kunnen onder
voorwaarden toch een verblijfsvergunning krijgen. Zie meer informatie hier.

WAT IS ER TE DOEN
Tweede Kamer briefing over EU-voorstel geweld tegen vrouwen, 24 mei 16:15 - 17:15 uur
De EU stelt voor om slachtoffers van gendergerelateerd geweld beter te beschermen door een Richtlijn.
De Nederlandse overheid is in principe vóór deze bescherming, maar vindt het voorstel te gedetailleerd.
Zo vindt Nederland dat de EU niet hoeft voor te schrijven wie voor vrouwenopvang in aanmerking moet
komen. Tijdens deze bijeenkomst wordt de inhoud van het EU-voorstel besproken. Zie hier.
Conferentie: seksueel en gendergerelateerd geweld: hulp aan vluchtelingenvrouwen, 24 mei 13-17u R’da
Eén op de vijf vrouwen met een vluchtelingenachtergrond maakt seksueel of gendergerelateerd geweld
mee. Zonder de juiste hulp kunnen vrouwen lang last hebben van de gevolgen, zowel fysiek, mentaal als
sociaal. Het is daarom belangrijk dat zij zich bewust zijn van wat seksueel en gendergerelateerd geweld
is, wat de gevolgen kunnen zijn én dat zij passende hulp kunnen krijgen.

2
Hang 16 • 3011 GG Rotterdam • tel: 010 7470156
info@stichtinglos.nl • www.stichtinglos.nl • NL72 INGB 0009 552 448

Nieuwsbrief LOS 12-10, 9 mei 2022
Voice of All Women ontwikkelde met Pharos een methodiek om seksueel en gendergerelateerd geweld
bespreekbaar te maken bij vrouwen met een vluchtelingenachtergrond. Op 24 mei presenteren zij de
methodiek en de handleiding. Welkom na registratie hier.
ILO: Protecting the rights of migrant workers in irregular situations and addressing irregular labour
migration: A compendium
This ILO Compendium explains the various situations that can lead migrant workers into irregular status;
the rights of migrant workers in irregular situations; and the relevant international legal frameworks and
guidance. The compendium presents practices that can help prevent irregular labour migration, including
through pathways out of irregularity, and facilitate improvements in labour migration processes. See
here.
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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