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LIBE-STUDY: THE FUNDAMENTAL RIGHTS OF IRREGULAR MIGRANT
WORKERS IN THE EU - UNDERSTANDING AND REDUCING PROTECTION
GAPS
This study aims to inform policy debates about how to protect more effectively the fundamental rights of
irregular migrant workers in the EU. It analyses the nature and causes of the gaps between the
fundamental rights protections enshrined in EU legal standards and the rights realised by irregular
migrants working in EU Member States in practice, and it discusses strategies for how these ‘protection
gaps’ can be reduced.
See here
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TOELATINGSBELEID
Rb: door scheiding lopen vrouwen in Iran risico op eergerelateerd geweld
Deze zaak gaat over een gescheiden Iraanse vrouw die een aanval met zuur door haar ex-echtgenoot
heeft overleefd maar daarvan geen aangifte heeft durven doen. De rechter vindt dat de IND beter de
risico’s van gescheiden vrouwen op eerwraak moet mee-wegen. Het rechtssysteem in Iran biedt
vrouwen maar weinig stem, en dus weinig bescherming. Zie hier
.

WAT IS ER TE DOEN
Nogmaals: No Border Camp Nederland, (Zuid Holland), 8-14 aug, ook voor ongedocumenteerden!
Thema's als grenzen, EU-beleid en vluchtelingen staan centraal. We houden workshops, lezingen,
activiteiten, muziek en kunstuitingen die raakvlakken hebben met deze thema's. Ook vinden acties plaats
die ofwel een laag risico, of een hoog risico met zich meebrengen.
Voor ongedocumenteerden / vluchtelingen en migranten zijn er tolken en er is reisgeld.We zijn nog op
zoek naar medeorganisatoren, ook ongedocumenteerden. Alle hulp en ideeën zijn welkom!
Neem contact op met Sybrand Punt via s.punt@stichtinggast.nl of tel 0649825414
Training: digital storytelling, 27-28aug Amsterdam
Het Europese Digimi project richt zich op het verbeteren van het thuis-voelen van nieuwkomers in hun
nieuwe omgeving door middel van (digitale) storytelling. Het verbinden van verschillende groepen in de
samenleving is daarin een van de aandachtspunten. Om dat te bevorderen is de afgelopen twee jaar
gewerkt aan een methode en een webapp, die gebruikt kan worden om mensen met elkaar in gesprek te
laten gaan en verhalen te laten delen. Deze methode en webapp zijn ook de basis van deze training voor
trainers.
In deze tweedaagse training kun je meer kennis en ervaring opdoen in het werken met verhalen, ook
digitaal. Bovendien gaan we in op hoe je met verschillende groepen werkt en hoe je mensen kunt
verbinden. De vaardigheden die je opdoet, kun je drie weken later meteen in de praktijk uitproberen,
tijdens het Digimi Event, ontmoet elkaar in verhalen en film, dat op 18 September plaatsvindt in
Amsterdam.
Schrijf je hier in! Heb je vragen? Bel ons dan op 020-4121415 of mail hamed@storytelling-centre.nl
Versterk de positie van Domestic Workers in NL:
Wonda Collective lanceert een oproep om huishoudelijk werkers te steunen: zie hier.
Zie de verplichtingen van werkgevers van Domestic Workers op de website van FNV hier.
En zie de rechten van Domestic Workers hier.
European Parliament paves the way towards recognition of Domestic Workers in Europe
T he European Parliament in Plenary adopted a resolution Towards a common European action on care,
an important step forward towards the value, recognition and professionalisation of the domestic sector
in Europe.
The report also calls on Member states to ratify and implement ILO Convention 189 concerning decent
work for domestic workers and no. 190 on violence and harassment in the world of work. See here
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Oproep Domestic Workers voor interviews
Vanuit Universiteit Utrecht doen wij onderzoek naar hoe huishoudelijk werkers in Nederland hun baan
ervaren. Wij vragen ons bijvoorbeeld af waarom mensen dit werk doen, wat leuke en minder leuke
kanten van het werk zijn en onder welke voorwaarden gewerkt wordt.
Met behulp van uw antwoord kunnen wij Nederlandse beleidsmakers informeren hoe zij huishoudelijk
werkers het beste kunnen helpen.
Als bedankje voor uw deelname aan het onderzoek ontvangt u per mail een cadeaubon ter
waarde van 25 euro. Als je mee wil doen, contact David de Kort via d.dekort@uu.nl

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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