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Beleidsbescherming voor kinderen in een niet-reguliere migratiesituatie

Deze gids is het resultaat van het project “Strategieën ontwikkelen om kinderen zonder papieren
beter te beschermen in Europa”, bedoeld om mensen bewust te maken van de problemen van
kinderen in een niet-reguliere migratiesituatie bij de toegang tot fundamentele rechten als
onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting in Europa, en om goede praktijken en strategieën te
delen en ontwikkelen om die barrières te overwinnen.

122

3

De gids is een erkenning, waardering en onderschrijving van de cruciale inspanningen die
werden geleverd om de rechten van kinderen en gezinnen in een niet-reguliere migratiesituatie
tot stand te brengen. Hij wordt gepubliceerd uit waardering voor de collectieve inspanningen,
de kracht en het doorzettingsvermogen van de pleitbezorgers die zich inzetten voor de rechten
van deze uitgesloten groep. Het werk is niet af en het is van essentieel belang om samen te
werken, strategieën te ontwikkelen en de solidariteit te versterken voor alle kwetsbare groepen,
ook van kinderen en gezinnen zonder papieren. De stemmen en acties ter ondersteuning van
kinderen en gezinnen zonder papieren moeten luider weerklinken, prominenter aanwezig zijn en
zichtbaarder worden, om te waarborgen dat alle kinderen zonder papieren in de eerste plaats
worden beschouwd en beschermd als kinderen.
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projectmethodologie

wat is
PICUM?

Strategieën ontwikkelen om kinderen
zonder papieren beter te beschermen
in Europa
PICUM, het Platform for International Cooperation
on Undocumented Migr ants (Platform voor
Internationale Samenwerking inzake Migranten zonder
Verblijfsvergunning), is een niet-gouvernementele
organisatie die streeft naar meer respect voor de
mensenrechten van migranten zonder papieren in
Europa.
PICUM wil de gelijke en waardige behandeling van alle
mensen waarborgen - ongeacht hun immigratiestatus.
PICUM wil waardigheid bereiken door gelijke toegang
tot de belangrijkste rechten. Het leidt een onafhankelijk
netwerk van meer dan 150 organisaties en doet aan
pleitbezorging door al meer dan tien jaar humanitaire
steun en hulp te bieden aan migranten zonder papieren
in meer dan 30 landen in Europa en andere delen van
de wereld. PICUM bevordert constructieve openbare
en politieke debatten, en pakt het misbruik en de
discriminatie van de meest kwetsbare en monddode
migranten in onze samenleving aan om ervoor te zorgen
dat de beleidsmakers zich houden aan de internationale
en Europese normen voor waardigheid, gelijkheid en
mensenrechten.

PICUM werd opgericht door leidinggevende ngo’s,
liefdadigheidsnetwerken en kerken die vaststelden
dat de humanitaire noden van de meest kwetsbare
migranten in Europa moesten worden aangepakt door
blijvende beleidswijzigingen. Door de problemen met
grondrechten van deze groep op een geïnformeerde,
gemeten en professionele manier aan te pakken, wil
PICUM meer erkenning voor de aanwezigheid en rechten
van niet-reguliere migranten in Europa en hoopt het de
steun te verkrijgen van de belangrijkste besluitvormers
in deze kwesties.
De tweemaandelijkse nieuwsbrief van PICUM over
problemen met de mensenrechten van migranten
zonder papieren gaat vergezeld van een cumulatieve
driemaandelijkse nieuwsbrief in zeven talen, die
wordt verspreid over het brede netwerk van PICUM
van meer dan 4.000 maatschappelijke organisaties en
geïnteresseerden.

76

344

vertegenwoordigers
van lokale overheden
namen deel

deelnemers
waren aanwezig

240

21

maatschappelijke
organisaties en onderzoekers
namen deel

werkgroepen over
3 thematische
werkterreinen

Bij zijn controle en pleitbezorging voor de rechten van
migranten zonder papieren, heeft PICUM een trend
vastgesteld waarbij de rechten van kinderen in een
niet-reguliere migratiesituatie steeds verder worden
uitgehold.
Het eerste project van PICUM inzake kinderen, dat
liep van februari 2007 - januari 2009, hield zich bezig
met de ontwikkeling van de capaciteit van partners in
België, Frankrijk, Hongarije, Italië, Malta, Nederland,
Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk om kinderen
zonder papieren te beschermen tegen geweld op grond
van discriminatie. Het eindverslag van het project,
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vertegenwoordigers
van EU- en VNinstellingen
namen deel

“Kinderen zonder papieren: Onzichtbare slachtoffers
van immigratiecontrole”,1 richt zich op de discriminatie
van kinderen zonder papieren bij de toegang tot sociale
grondrechten zoals onderwijs, gezondheidszorg en
huisvesting, en laat de kloof zien tussen de wettelijke
rechten en de belangrijkste praktische belemmeringen.
1

De volledige publicatie is online in het Engels, Frans en Spaans te
vinden op: http://picum.org/picum.org/uploads/file_/PICUM%20
Undocumented%20Children%20in%20Europe%20-%20%20EN.
pdf; http://picum.org/picum.org/uploads/file_/PICUM%20
Undocumented%20Children%20in%20Europe%20-%20%20FR_1.
pdf; en http://picum.org/picum.org/uploads/file_/PICUM%20
Undocumented%20Children%20in%20Europe%20-%20%20ES_1.pdf
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In maart 2011 lanceerde PICUM een vervolgproject
met als titel “Strategieën ontwikkelen om kinderen
zonder papieren beter te beschermen in Europa”.
Dit project, lopende tot maart 2013, richt zich op het
ontwikkelen van strategieën voor het overwinnen van
de hindernissen die kinderen in een niet-reguliere
migratiesituatie ondervinden bij de toegang tot
onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting in EUlidstaten.
Via een reeks nationale workshops in zeven EUlidstaten – België, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen en
het Verenigd Koninkrijk - kwamen de deelnemers bijeen
om een beter inzicht te krijgen in de problematiek van
kinderen in een niet-reguliere migratiesituatie bij de
uitoefening van hun recht op onderwijs, gezondheidszorg
en huisvesting, en ontwikkelden ze strategieën om de
aangekaarte problemen aan te pakken. De meeste
deelnemers die de workshops bijwoonden, 69 % van
de in totaal 344 deelnemers, waren maatschappelijke
organisaties en onderzoekers. Maar er was ook een
groot percentage lokale overheden (22 % in totaal) op de
workshops aanwezig. Door professionals uit de sociale
dienstverlening, ambtenaren, vertegenwoordigers
van ngo’s, leerkrachten, dokters, juristen en gezinnen
zonder papieren samen te brengen, creëerden de
workshops zeven unieke nationale fora om op nationaal
vlak capaciteiten te ontwikkelen en kennis te delen voor
de bescherming van kinderen zonder papieren.

Een handleiding voor het realiseren van de rechten van kinderen en gezinnen in een niet-reguliere migratiesituatie

Er waren instructies per land 2 , in de nationale taal/
talen van elk land en in het Engels, die dienden als
achtergronddocumenten voor elke nationale workshop.
Ze bieden een overzicht van het nationaal wettelijk
kader voor de bescherming van de rechten van kinderen
zonder papieren in vergelijking met de situatie in de
praktijk.

projectpartners

De zeven landen geven een representatief beeld
van de Noord-, Zuid- en Oost-Europese regio’s, met
EU-lidstaten die oude en nieuwere structuren van
immigratie aanpakken, en landen met verschillende
bijstandssystemen.

België

Frankrijk

Plate-forme Mineurs en Exil
(Platform Kinderen Op De Vlucht)

Groupe d’Information et
de Soutien des Immigré
GISTI (informatieen steungroep migranten)

www.mineursenexil.be

2

Kan online worden gedownload op: http://picum.org/en/publications/
conference-and-workshop-reports/

Italië

Nederland

Polen

Associazione per gli Studi
Giuridici sull’Immigrazione
A.S.G.I (Vereniging voor juridische
studies over immigratie)

Defence for Children
International - DCI

www.forummigracyjne.org

www.asgi.it

www.defenceforchildren.nl

Pools Migratieforum

Spanje

Verenigd Koninkrijk

Red Acoge

Praxis Gemeenschapsprojecten PRAXIS

www.redacoge.org

10

www.gisti.org

www.praxis.org.uk
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wat is
de gids?

De gids delen

`

PICUM nodigt u, als gebruiker van deze gids, uit om
de gids op grote schaal te delen via uw werk en in
uw netwerk, en om de voorbeelden te gebruiken
om het bewustzijn te blijven aanwakkeren, en
de belemmeringen waarmee kinderen zonder
papieren worden geconfronteerd te blijven
uitdagen.
Houd ons op de hoogte over hoe die strategieën u
hebben geholpen bij uw werk met kinderen zonder
papieren. We zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe
ontwikkelingen en vooruitgang op het gebied van
migrantenkinderen en -gezinnen zonder papieren.
www.picum.org
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wie zijn
de kinderen
zonder papieren
van europa?

Voor wie is de gids?
De gids bundelt de strategieën en ideeën die werden
uitgewisseld op de nationale workshops en voorziet
praktijkbeoefenaars van goede praktijkvoorbeelden
om de toegang van kinderen zonder papieren tot
sociale grondrechten in Europa te waarborgen. De
gids wil toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen
– voor gezinnen zonder papieren, professionals in de
gezondheidszorg, juristen, ambtenaren, beleidsmakers
en maatschappelijke organisaties.

Wat zijn kinderen zonder papieren?
In Deel I van de gids wordt verduidelijkt en uitgelegd wat
men verstaat onder kinderen zonder papieren en waarom
we onze aandacht moeten richten op het beschermen van
hun rechten. Dit onderdeel omvat uitneembare katernen
met terminologie en wettelijke beschermingsmiddelen
die een overzicht geven van het nationaal rechtskader met
betrekking tot de rechten van kinderen zonder papieren in
Europa. We hopen dat die uitneembare katernen op grote
schaal zullen worden verspreid onder praktijkbeoefenaars,
professionals en beleidsmakers.

Wat wordt er gedaan om kinderen zonder
papieren te helpen?
Deel II beschrijft de praktische en administratieve
problemen die de toegang tot die rechten verhinderen.
Dit onderdeel geeft niet alleen uitleg over de problemen
van kinderen zonder papieren, maar toont ook goede
praktijkstrategieën in heel Europa om de hindernissen
bij de toegang tot rechten van kinderen zonder papieren
te overwinnen.

Hoe kan dit werk verder worden ontwikkeld?
Elke strategie is opgesplitst en de ontwikkeling ervan
werd beschreven om te verduidelijken hoe de initiatieven
zijn ontstaan, in welke behoefte ze voorzien, hoe ze
werken en welke ondersteunende activiteitencampagnes
nodig waren om hun succes te garanderen. Die
gedetailleerde opsplitsing van elke strategie is bedoeld
12

k

om praktijkbeoefenaars te voorzien van methodes om
op basis van de voorgestelde strategieën in hun eigen
land en context nieuwe strategieën te produceren, op te
stellen en te ontwikkelen.

“Een kind is eerst en vooral een kind.
Dat principe zou het uitgangspunt
moeten zijn van elke discussie over
migrantenkinderen zonder papieren.
De status van het kind is bijkomstig en
betwistbaar, niet relevant.”3

De strategieën in deze gids zijn een niet-uitputtend
overzicht van het positieve, inspirerende werk dat in heel
Europa aan de gang is ten behoeve van kinderen zonder
papieren en hun gezin. De keuze van de strategieën is
bedoeld om de diverse benaderingen weer te geven
die worden ingezet om hindernissen te overwinnen
bij de bescherming van kinderen en gezinnen zonder
papieren, en zijn allemaal voorbeelden die kunnen
worden gevolgd of ontwikkeld voor verdere actie.

Kinderen zonder papieren zijn een grote, gevarieerde
en zeer kwetsbare groep in Europa. De groep bestaat
uit kinderen:
• Zonder een verblijfsvergunning;
• Van wie het visum verlopen is of van wie de
immigratieaanvraag van het gezin werd geweigerd;
• Die op een niet-reguliere manier, hetzij alleen of als
gezin, het land zijn binnengekomen; en
• Die zelf een reguliere status hebben, maar bij (een)
ouder(s) of voogd(en) zonder papieren wonen.

Solidariteit opbouwen en partnerschappen smeden
Op die manier wil deze gids ondersteuning, inspiratie
en solidariteit bieden aan pleitbezorgers die voor
deze verwaarloosde groep werken met minimale
middelen. De gids wil pleitbezorgers informeren
over andere projecten in Europa in de hoop
samenwerkingsverbanden tot stand te brengenen
kennis te delen onder praktijkbeoefenaars , en wijzen
op belangrijke domeinen voor verdere actie.

De ouder(s) of voogd(en) van kinderen zonder papieren
kan/kunnen een reguliere migrantenstatus hebben,
bijvoorbeeld wanneer kinderen naar Europa komen om
herenigd te worden met hun gezin, maar niet onder het
officiële gezinsherenigingsprogramma vallen.

Belangrijkste beleidsaanbevelingen
Op beleidsniveau verduidelijkt deze publicatie hoe de
kwetsbaarheid van kinderen zonder papieren slechts
op een duurzame manier kan worden aangepakt
door politieke aanvaarding van de noodzaak om de
rechten van migrantenkinderen zonder papieren te
beschermen, want migrantenkinderen zijn eerst en vooral
kinderen. Het laatste stuk van de gids biedt belangrijke
beleidsaanbevelingen die beleidsmakers moeten
gebruiken en in elk politiek overleg ter sprake moeten
brengen, zodat de kwetsbaarheid van kinderen zonder
papieren en de hindernissen die hun toegang tot rechten
beletten worden weggenomen, en de rechten verleend
krachtens het internationaal recht worden beschermd.

Kinderen zonder papieren zijn kinderen van wie
het leven wordt beïnvloed door een niet-reguliere
migrantenstatus. In deze publicatie zijn kinderen
zonder papieren synoniem aan kinderen in een nietreguliere migratiesituatie.

3

Raad van Europa, “Undocumented migrant children in an
irregular situation: a real cause for concern” (“Migrantenkinderen
zonder papieren in een niet-reguliere situatie: een echte reden
tot bezorgdheid”), Raad van Europa, Commissie voor migratie,
vluchtelingen en bevolking, Doc. 12718, Straatsburg, 16 september
2011, pagina 5. De volledige tekst is online terug te vinden op: http://
assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12718.pdf

Omgekeerd kunnen kinderen in een niet-reguliere
migratiesituatie zelf een reguliere status hebben
omdat ze het burgerschap hebben verkregen via een
van hun ouders, of door geboorterecht. In landen als
Frankrijk en Ierland moeten kinderen geen papieren
hebben tot de leeftijd van respectievelijk 18 en 16 jaar.
In deze landen bestaat er dus niet zoiets als “kinderen
zonder papieren”. Maar wanneer ze bij (een) ouder(s)
of voogd(en) zonder papieren wonen, bevinden ze zich
wel in een niet-reguliere migratiesituatie en worden
ze beïnvloed door het beleid met betrekking tot nietreguliere migratie en de praktische belemmeringen bij
de toegang tot rechten die hun begeleidende ouder(s) of
voogd(en) treffen.
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De talrijke wegen naar de irregulariteit tonen
de veranderlijkheid en de vluchtigheid van de
migrantenstatus aan. Migranten die via reguliere weg
binnenkomen, kunnen later niet-regulier worden omdat
hun visum verlopen is. Anderzijds kunnen niet-reguliere
migranten later worden geregulariseerd.

De Raad van Europa erkent dat:

“Ze zijn kwetsbaar in drie opzichten: als
migranten, als personen zonder papieren
en als kinderen. De toepasselijke wetten
pakken gewoonlijk hun situatie aan vanuit een
migratie- en statusstandpunt, en niet vanuit
het standpunt van het kind. Zelfs wanneer
er wetten zijn die rechten en bescherming
voorzien voor migrantenkinderen zonder
papieren, zijn er in de praktijk vaak enorme
barrières die verhinderen dat ze van hun
rechten en bescherming kunnen genieten. Die
barrières zijn, onder andere, administratieve
obstakels, taalbarrières, de complexiteit
van de administratieve, gerechtelijke en
andere systemen, discriminatie, gebrek aan
informatie, angst om te worden aangegeven,
enz. Daarbij komt dan nog dat de meeste
rechten onderling met elkaar verbonden
zijn, dus hoewel men voorziet in het recht op
onderwijs, kan het ontbreken van huisvesting
of gezondheidszorg ernstig afbreuk doen aan
dat recht.”4

Niet-begeleide kinderen en slachtoffers van
kinderhandel
Veel Europese landen hebben wetgeving en
beschermingssystemen opgezet voor niet-begeleide,
gescheiden kinderen of slachtoffers van kinderhandel
en het is hard nodig dat die kinderen bescherming
krijgen. Maar er blijft een algemeen gebrek aan
prioriteit op wetgevend vlak en op beleidsniveau voor
kinderen zonder papieren die samenleven met hun
ouders of andere voogden. De beleidsfocus inzake nietbegeleide kinderen en slachtoffers van kinderhandel
wordt gekenmerkt door een bijna volledig gebrek aan
aandacht voor kinderen die samenleven met ouders
of andere voogden. Er is een alarmerend gebrek aan
zichtbaarheid van deze kinderen, en een gebrek aan
aandacht voor hoe ze worden beïnvloed door het beleid
met betrekking tot niet-reguliere migratie.
Het migratiebeleid dat niet-reguliere migratie wil
onderdrukken, wordt voortgezet met weinig aandacht
voor de impact op begeleide kinderen in een nietreguliere migratiesituatie, of het effect op hun rechten
als kinderen.
Door de aard van de niet-reguliere status en de openbare
en politieke uitsluiting van niet-reguliere migranten
kunnen de ervaringen en ontberingen van kinderen
zonder papieren verborgen blijven. Gezinnen zonder
papieren zijn ook bang om discriminatie te melden uit
angst voor ontdekking en deportatie. Dat maakt hen
in twee opzichten slachtoffers, en kwetsbaarder voor
verdere uitbuiting en voortdurend misbruik.
Deze publicatie wil een stem geven aan deze
verwaarloosde, kwetsbare bevolkingsgroep en de lezer
praktische middelen geven om de rechten van kinderen
zonder papieren in Europa te helpen beschermen.
De problemen betreffende de toegang tot sociale
grondrechten die deze publicatie wil overwinnen, zijn
ook relevant voor gescheiden kinderen die niet bekend
zijn bij de sociale diensten en buiten de hulpsystemen
vallen, en voor slachtoffers van kinderhandel die geen
identiteitsbewijzen hebben.

k

terminologie
en belangrijkste
definities
Nauwkeurig gebruik van terminologie kan uitleg helpen
geven over en meer zicht doen krijgen op concepten.
Anderzijds kan het verkeerd en onnauwkeurig gebruik
van terminologie discriminatie en ongelijkheid in de
hand werken.

Kinderen, geen minderjarigen
Volgens het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind
(VRK) is “ieder mens jonger dan achttien jaar”een kind.
De leeftijd waarop iemand niet langer “minderjarig” is,
verschilt echter van land tot land.

Op het gebied van migratie, waar groepen mensen
steeds meer worden gereduceerd tot een punt op
een politieke agenda, is het nauwkeurig gebruik van
terminologie die een goed begrip van hun situatie
bevordert nog belangrijker. We moeten effectief blijven
strijden tegen veralgemeningen en ruwe stereotypering
die bijdragen aan het ontmenselijken van migranten en
hun fundamentele mensenrechten bedreigen.

De term “minderjarige” kan een negatieve connotatie
hebben en een beperkende omschrijving zijn. In deze
publicatie, en in de context van migratie, kan het
bestempelen van kinderen als “minderjarigen” in
plaats van “kinderen” ertoe leiden dat ze uitgesloten
worden uit de programma’s voor kinderbescherming
en kinderrechten.

Niet-regulier, niet illegaal
Bij het verwijzen naar migranten zonder een geldige
verblijfsvergunning pleit PICUM voor het gebruik
van “zonder papieren” of “niet-regulier” in plaats van
“illegaal”.
Het gebruik van de term “illegaal” impliceert
criminaliteit en discrimineert de persoon die men
beschrijft. Een groep bestempelen als “illegaal” komt
neer op een ontkenning en depreciatie van hun menszijn en bevordert negatieve stereotypen.
4

Verslag Raad van Europa: “Migrantenkinderen zonder papieren in een
niet-reguliere situatie: een echte reden tot bezorgdheid” (2011) pagina
5. De volledige tekst is online terug te vinden op: http://assembly.coe.
int/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12718.pdf

5

6

“Zonder papieren” of “niet-regulier” zijn preciezere
en objectievere beschrijvingen van de status van een
migrant zonder geldige verblijfsvergunning.
Het Europees Parlement 5 , de Verenigde Naties 6 en
de Raad van Europa 7 hebben actie genomen om in
alle officiële mededelingen de term “niet-reguliere
migranten” te gebruiken. Geen enkele juridische tekst
of verdrag in het internationaal mensenrechtenkader
verwijst naar “illegaal”.

14

We verwijzen daarom naar “migrantenkinderen zonder
papieren” of “kinderen in een niet-reguliere migratiesituatie”.

7

Het Europees Parlement “verzoekt de Europese instellingen en
Lidstaten om niet langer de term “illegale immigranten” te gebruiken,
aangezien deze een zeer negatieve bijklank heeft, en veeleer de
termen “niet-reguliere arbeiders/migranten zonder papieren”
te gebruiken. (Europees Parlement, Verslag over de situatie van
de grondrechten in de Europese Unie 2004-2008 (2007/2145(ini),
Aanbeveling 158)
In 1975 verzocht de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
de VN-organisaties en de gespecialiseerde agentschappen om in alle
officiële documenten de term “migrantenarbeiders zonder papieren
of niet-reguliere migrantenarbeiders” te gebruiken voor arbeiders die
illegaal en/of clandestien een ander land binnenkomen om er werk
te vinden (Algemene Vergadering, Measures to ensure the human
rights of all migrant workers (Maatregelen om de mensenrechten
van alle migrantenarbeiders te waarborgen), 3449, 2433e plenaire
vergadering, 9 december 1975, paragraaf 2)
De Raad van Europa keurde in juni 2006 een resolutie goed over
de mensenrechten van niet-reguliere migranten, waarin wordt
aangegeven dat “de voorkeur uitgaat naar de term “niet-reguliere”
migranten”. (Raad van Europa, Parlementaire Vergadering, Resolutie
1509 (2006), Human rights of irregular migrants (Mensenrechten van
niet-reguliere migranten), punt 7)
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juridisch
kader

Internationaal juridisch kader voor
kinderbescherming en kinderen zonder
papieren
Een kind is in de eerste plaats een kind

ter bescherming van de rechten van
kinderen en gezinnen zonder papieren
Discriminatie van kinderen zonder papieren en hun
gezin kan verschillende vormen aannemen, zoals
expliciete ontkenning van het recht om in te schrijven in
een school, of discriminatie als gevolg van praktische
en administratieve belemmeringen bij de toegang tot
rechten.
Ondanks de vooruitgang op het gebied van
mensenrechten werden nationale wetten en
beleidsmaatregelen ter bescherming van de rechten
van kinderen zonder papieren bij de toegang tot rechten
niet systematisch aangepakt. De nationale wetten
blijven kinderen zonder papieren beperken of uitsluiten
van rechtsbescherming.
Er is nood aan uitgebreide nationale rechtsbescherming
om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen en
gezinnen zonder papieren in alle aspecten - politieke,
burgerlijke, economische, sociale en culturele rechten
- worden beschermd en in gelijke mate als die van
personen met een reguliere migrantenstatus.
De volgende pagina’s bieden een overzicht van de
internationale, Europese en nationale juridische kaders
die het recht van kinderen zonder papieren bij de toegang
tot (i) onderwijs (ii) huisvesting en (iii) gezondheidszorg
regelen. De katernen hebben betrekking op de
nationale wetgeving van de zeven projectlanden (België,
Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Spanje en het
Verenigd Koninkrijk). Ze bieden een visueel vergelijkend
overzicht van het juridisch kader dat toont in welke mate
de rechtsbescherming voor kinderen zonder papieren in
heel Europa verschilt.
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De nationale overheden zijn wettelijk verplicht om de
internationale en Europese wetgeving te volgen die ze
“geratificeerd” of formeel goedgekeurd en bekrachtigd
hebben. Concreet betekent dit dat elke nationale wet,
elk beleid en elke maatregel die strijdig is daarmee
gewraakt kan worden. De juridische kaders op de
keerzijde tonen aan dat de nationale wetgeving in heel
Europa nog steeds niet voldoet aan de internationale
normen van rechtsbescherming.

De fundamentele rechten van het kind worden, ongeacht de migratiestatus,
beschermd door verschillende juridisch bindende internationale en Europese
wetten. Landen zijn wettelijk verplicht om te voldoen aan de internationale en
Europese juridische normen die ze “geratificeerd” of formeel goedgekeurd en
bekrachtigd hebben in hun land. Elk beleid en elke praktijk strijdig hiermee is
onwettig en kan worden aangevochten.

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)
Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind, met zijn drie facultatieve protocollen, is het meest
geratificeerde van alle internationale verdragen inzake mensenrechten. Het is het fundamentele en
meest alomvattende rechtsinstrument voor de bescherming van de rechten van het kind. Het geeft
een nauwkeurige beschrijving van een aantal universele rechten die minimumnormen zijn waaraan
landen moeten voldoen om de bescherming van elk kind in hun rechtsbevoegdheid te verzekeren.

k

De nationale wetgeving is van essentieel belang om de
rechten van kinderen zonder papieren te bevorderen
want, in tegenstelling tot de internationale wetgeving,
is het een directere, snellere en efficiëntere manier
om sociale en politieke verandering mogelijk te
maken en het nationale bewustzijn aan te wakkeren
om de mensenrechten van kinderen en gezinnen
zonder papieren te beschermen. De internationale
normen moeten nog steeds op passende wijze worden
weerspiegeld en opgenomen in de nationale wetgeving,
het nationale beleid en de programma’s die een invloed
hebben op het leven van kinderen en gezinnen zonder
papieren.

In het General Comment (Algemene Commentaar) Nr. 6 van het IVRK inzake de “Behandeling
van niet-begeleide en van hun ouders gescheiden kinderen buiten het land van herkomst”,
bepaalt het Comité uitdrukkelijk dat:

We dringen er bij de lezers op aan om die katernen
op grote schaal op te hangen, te verspreiden en te
ontwikkelen om het bewustzijn aan te wakkeren en de
wettelijke rechten en aanspraken van kinderen zonder
papieren in Europa te bevorderen.

De Staten die partij zijn bij het IVRK zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat alle vormen van
bescherming en alle normen van het Verdrag in nationale wetgeving worden omgezet.

“De rechten van het Verdrag zijn niet beperkt tot kinderen met het burgerschap
van een Staat die partij is en moeten daarom, tenzij expliciet anders vermeld in
het Verdrag, van toepassing zijn op alle kinderen – met inbegrip van asielzoekers,
vluchtelingen en migrantenkinderen – ongeacht hun nationaliteit, migratiestatus of
staatloosheid.”

Bij de implementatie van de nationale wetgeving, het beleid en de praktijk, moeten de Staten aandacht
besteden aan de twee overkoepelende beginselen van het IVRK: (i) het beginsel van niet-discriminatie
(Artikel 2) en (ii) het belang van het kind (Artikel 3).
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H O O F D B E G I N S E L E N

Niet-discriminatie

Belang van het kind

Het Recht van het Kind op
Leven en Ontwikkeling

Het Recht van het Kind om te
worden gehoord in Gerechtelijke
en Administratieve Procedures

Artikel 2 van het VN IVRK

Artikel 3(1) van het VN IVRK

Artikel 6 van het IVRK van de VN

Artikel 12 van het IVRK van de VN

Het beginsel van niet-discriminatie zorgt
ervoor dat alle in het Verdrag beschreven
rechten voor ieder kind gewaarborgd zijn,
zonder discriminatie of onderscheid van
welke aard ook.
Dit beginsel geldt voor “ieder kind
onder hun (de Staten die partij zijn)
rechtsbevoegdheid zonder discriminatie
van welke aard dan ook, ongeacht ras,
huidskleur, geslacht, taal, godsdienst,
politieke of andere overtuiging, nationale,
etnische of maatschappelijke afkomst,
welstand, handicap, geboorte of andere
omstandigheid van het kind of van zijn
of haar ouders of wettige voogd.” Het
Comité bepaalt uitdrukkelijk dat het nietdiscriminatiebeginsel van toepassing is
ongeacht de migratiestatus.
In elke wet, elk beleid of elke beslissing
van een Staat die invloed heeft op
kinderen zonder papieren, moet het nietdiscriminatiebeginsel te allen tijde in acht
worden genomen.

Het Verdrag erkent dat “bij alle maatregelen betreffende
kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare
of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of
door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of
wetgevende lichamen, de belangen van het kind de eerste
overweging vormen.”
Het Comité bepaalt uitdrukkelijk dat Staten de identiteit
van het kind duidelijk en volledig moeten beoordelen, met
inbegrip van zijn of haar nationaliteit, opvoeding, etnische,
culturele en taalkundige achtergrond, alsook van bepaalde
kwetsbaarheden of eventuele beschermingsbehoeften, bij
het nemen van een beslissing die een invloed heeft op elk
kind.
En wat cruciaal is, bij beslissingen met betrekking tot de
eenheid van het gezin, verplicht het Verdrag de Staten om de
belangen van het kind voorop te stellen. Artikel 9 van het
IVRK erkent dat een kind niet mag worden gescheiden van
zijn of haar ouders tegen zijn of haar wil, tenzij de bevoegde
autoriteiten beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in
het belang van het kind .

Het Verdrag erkent dat “ieder kind het inherente
recht op leven heeft”. Dit gaat verder dan het
recht op louter fysiek overleven en omvat de
ontwikkeling van het kind, want de Staten die
Partij zijn moeten “in de ruimst mogelijke mate
de mogelijkheden tot overleven en ontwikkeling
van het kind waarborgen.” Dit recht moet in
acht worden genomen, worden gerespecteerd
en beschermd in alle migratieprocedures.
Bijvoorbeeld, er moet rekening worden
gehouden met het recht van het kind op leven en
ontwikkeling wanneer een staat uitzetting naar
het land van herkomst overweegt.
Het recht op leven en ontwikkeling moet
worden toegepast op alle kinderen, ongeacht de
migratiestatus.

Het Verdrag erkent dat “aan de mening van het kind
passend belang moet worden gehecht” en dat “het kind
met name in de gelegenheid moet worden gesteld te
worden gehoord in iedere gerechtelijke en bestuurlijke
procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks,
hetzij door tussenkomst van een vertegenwoordiger
of een daarvoor geschikte instelling.”
In zijn General Comment Nr. 12 bepaalt het
Comité uitdrukkelijk dat er rekening moet worden
gehouden met de standpunten van kinderen bij
besluitvormingsprocessen, met name bij de beoordeling
van wat in het belang van het kind is. De General
Comment verduidelijkt dat dit recht zich uitstrekt
tot het verzekeren dat het kind de procedures goed
begrijpt en zijn mening kan geven. De Staten moeten
er daarom voor zorgen dat de migratieprocedures
te allen tijde een bevoegde, kindvriendelijke versie
bevatten. Verder zorgt dit recht ervoor dat kinderen
goed worden geïnformeerd over hun procedures en op
de hoogte worden gehouden van mogelijke uitkomsten
en hoe dit van invloed op hen zal zijn.

In zijn General Comment Nr.6, paragraaf 86, verduidelijkte
het Comité dat argumenten met betrekking tot
migratiecontrole en grensbeheer geen voorrang mogen
krijgen op overwegingen in het belang van het kind.

Migratiecontrole vs. Kinderbescherming
Het Verdrag verplicht Staten om kinderen zonder papieren op dezelfde manier te
behandelen als “alle” kinderen, zonder onderscheid. Maar in de praktijk is er een
gespannen verhouding tussen de nationale wettelijke kaders betreffende migratiecontrole,
en die inzake kinderbescherming.
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Bijgevolg worden kinderen in een niet-reguliere migratiesituatie op een negatieve manier
beïnvloed door restrictieve migratiecontrolewetten en beleid, en worden ze onvoldoende
in aanmerking genomen en beschermd als kinderen, in de eerste plaats, onder nationale
systemen ter bescherming van het kind.
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Juridisch Kader voor de Toegang van
Kinderen Zonder Papieren tot Onderwijs
Landen zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de nationale wetgeving voldoet
aan de internationale en Europese wetten die ze hebben “geratificeerd” of
“ondertekend” (formeel goedgekeurd en bekrachtigd). Elk beleid of elke praktijk
strijdig hiermee is onwettig en kan worden aangevochten. Dit katern laat zien in
welke mate de nationale wetgeving voldoet aan de internationale en Europese
wettelijke normen voor bescherming.

Internationale wetgeving

Europese wetgeving

Universele Verklaring van de rechten van de mens

Europees Verdrag voor de Rechten en Vrijheden van de Mens

• Artikel 26 (1)

• Protocol 1, Artikel 2

“Een ieder heeft recht op onderwijs. Het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en
basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn.”

“Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd”

Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Europees Sociaal Handvest

• Artikel 28(1)

• Artikel 17(2)

“De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs, en teneinde dit recht
geleidelijk en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, verbinden zij zich er met name toe: (a)
primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen.”

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten
• Artikel 13
“Het primaire onderwijs dient voor allen verplicht en kosteloos beschikbaar te zijn; het
secundair onderwijs in zijn verschillende vormen, waarbij inbegrepen het secundaire
technisch onderwijs en het beroepsonderwijs, dient door middel van alle passende maatregelen en
in het bijzonder door de geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs algemeen beschikbaar te zijn.”

Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van
rassendiscriminatie
• Artikel 5

“ de Partijen verbinden zich maatregelen te nemen die beogen…basisonderwijs en voortgezet
onderwijs kosteloos beschikbaar te stellen voor kinderen en jeugdige personen, alsmede regelmatig
schoolbezoek te bevorderen.”

• Jurisprudentie, meer bepaald de Internationale Federatie van de Mensenrechtenliga’s (FIDH) tegen

Frankrijk (Klacht Nr. 14/2003) en Defence for Children International (DCI) tegen Nederland (Klacht
Nr. 47/2008) oordeelde dat de rechten van het Handvest zodanig moeten worden geïnterpreteerd
dat ze ook van toepassing zijn op migranten zonder papieren als er een directe impact is op hun
“menselijke waardigheid”.

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
• Hoofdstuk 2, Artikel 14
“Een ieder heeft recht op onderwijs, alsmede op toegang tot beroepsopleiding en bijscholing; dit
recht houdt de mogelijkheid in om het verplichte onderwijs kosteloos te volgen.”

“Overeenkomstig de fundamentele verplichtingen vervat in Artikel 2 van dit Verdrag nemen de
Staten die Partij zijn bij dit Verdrag de verplichting op zich rassendiscriminatie in al haar vormen te
verbieden en uit te bannen en het recht van een ieder, zonder onderscheid naar ras, huidskleur of
nationale of etnische afstamming, op gelijkheid voor de wet te verzekeren, in het bijzonder wat het
genot van de navolgende rechten betreft...het recht op onderwijs en opleiding.”
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Vergelijking van nationale
rechtsbescherming
De internationale en Europese wetgeving stelt minimumnormen vast die in de nationale wetgeving
moeten worden toegepast. De bovenstaande wetten bepalen duidelijk het recht op onderwijs voor
iedereen. De volgende tabel vergelijkt het wettelijk recht op onderwijs, in de nationale wetgeving,
in de zeven projectlanden.

Landen die duidelijk bepalen dat kinderen zonder papieren recht op
onderwijs hebben
• Frankrijk
Omzendbrief van 20 maart 2002

“Inschrijving, in een educatieve instelling, voor een buitenlands kind, van elke leeftijd, kan niet
worden onderworpen aan de overlegging van een verblijfsvergunning”

• Spanje
Artikel 10 (3) van de Organieke Wet 1/1996 van 15 januari 1996 inzake de rechtsbescherming van
minderjarigen

“Buitenlandse kinderen in Spanje hebben recht op onderwijs…hoewel ze niet regulier in Spanje
verblijven”

Landen die geen specifieke melding maken van kinderen zonder papieren,
maar waar de wet aan alle kinderen toegang verleent tot onderwijs, dus
impliciet ook aan kinderen zonder papieren
• Polen
Artikel 94 Wet op het Schoolonderwijssysteem (1991) bepaalt dat buitenlandse kinderen toegang
kunnen krijgen tot onderwijs tijdens de leerplicht vanaf de openbare lagere en lagere middelbare
of “gymnasium”-scholen, onder dezelfde voorwaarden als kinderen met de Poolse nationaliteit.

• Verenigd Koninkrijk
Artikel 13A van de Onderwijswet (1996) verplicht lokale overheden om “te waarborgen dat
passend onderwijs beschikbaar is voor alle kinderen van de leerplichtige leeftijd (5-16) in hun
gebied”

• België
Franse Gemeenschap – Artikel 40 van het Decreet van 30 juni 1998

“De minderjarigen die niet regulier op het Franstalige grondgebied verblijven, voor zover ze hun
ouders of de persoon die is bekleed met het ouderlijk gezag vergezellen, worden toegelaten in
de onderwijsinstellingen.”
Vlaamse Gemeenschap – Omzendbrief van 24 februari 2003

“Alle kinderen die op het Belgisch grondgebied verblijven hebben recht op onderwijs...
Een inschrijving kan niet geweigerd worden op grond van de loutere vaststelling dat het
verblijfsstatuut van de kandidaat-leerling of zijn ouders niet in orde is. ...Indien bij een
inschrijving de bewijsstukken die de identiteit van de jongere aantonen, niet kunnen geleverd
worden, dan kan een inschrijving alsnog plaatsvinden. Voorwaarde is wel dat het kind op het
ogenblik dat het wordt ingeschreven, effectief aanwezig is.”

• Nederland
Artikel 10 van de Immigratiewet (2000)

“Een vreemdeling die niet regulier in het land verblijft, kan geen aanspraak maken op voordelen
in natura…zoals sociale uitkeringen…(Maar) dit is afgezien van het recht op onderwijs”

• Italië
Artikel 45 D.P.R. 394/1999 (1999)

“Alle buitenlandse kinderen aanwezig op het grondgebied van de Staat hebben recht op
onderwijs, ongeacht de regulariteit van hun verblijfsstatuut, in de vormen en op de wijzen
voorgeschreven door de wet voor Italiaanse burgers. Buitenlandse burgers zijn verplicht
naar school te gaan onder de geldende bepalingen. De toegang van buitenlandse kinderen tot
Italiaanse scholen op elk niveau vindt plaats op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden
als voor Italiaanse kinderen. De inschrijving van buitenlandse kinderen kan op elk moment van
het schooljaar worden aangevraagd.”
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De nationale wetgeving in de projectlanden erkent duidelijk het belang van het recht op
onderwijs voor alle kinderen, met inbegrip van kinderen zonder papieren.
Hoewel geen enkele nationale wetgeving uitdrukkelijk de toegang tot onderwijs aan kinderen
zonder papieren verbiedt, is er toch een onderscheid tussen de mate van rechtsbescherming die
wordt verleend aan reguliere en niet-reguliere migrantenkinderen, die verschilt van land tot land.
Bovendien blijft de toegang tot onderwijs voor kinderen zonder papieren, ondanks deze nationale
rechtsbescherming, beperkt als gevolg van praktische en administratieve belemmeringen die
hun toegang verhinderen.
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Juridisch kader voor de toegang
van kinderen zonder papieren tot
gezondheidszorg
Landen zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de nationale wetgeving voldoet
aan de internationale en Europese wetten die ze hebben “geratificeerd” of
“ondertekend” (formeel goedgekeurd en bekrachtigd). Elk beleid of elke praktijk
strijdig hiermee is onwettig en kan worden aangevochten. Dit katern laat zien in
welke mate de nationale wetgeving voldoet aan de internationale en Europese
wettelijke normen voor bescherming.

Internationale wetgeving

Europese wetgeving

Universele Verklaring van de rechten van de mens
• Artikel 25

Europees Verdrag voor de Rechten en Vrijheden van de Mens

“Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de
gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding,
huisvesting en geneeskundige verzorging”

Verdrag inzake de Rechten van het Kind
• Artikel 24
“De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van de grootst mogelijke
mate van gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en het herstel van de
gezondheid. De Staten die partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen enkel kind zijn recht op
toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden.”

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten
• Artikel 12
“De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op een zo goed mogelijke
lichamelijke en geestelijke gezondheid.”

Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van
rassendiscriminatie
• Artikel 5
“Overeenkomstig de fundamentele verplichtingen vervat in Artikel 2 van dit Verdrag nemen de
Staten die Partij zijn bij dit Verdrag de verplichting op zich rassendiscriminatie in al haar vormen te
verbieden en uit te bannen en het recht van een ieder, zonder onderscheid naar ras, huidskleur of
nationale of etnische afstamming, op gelijkheid voor de wet te verzekeren, in het bijzonder wat het
genot van de navolgende rechten betreft...het recht op openbare gezondheidszorg, geneeskundige
verzorging, sociale zekerheid en sociale diensten.”
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• Artikel 3
“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende
behandelingen of bestraffingen.” In de zaak Pretty v UK oordeelde het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens dat “het lijden dat voortvloeit uit een natuurlijk voorkomende ziekte, lichamelijk of
geestelijk, kan worden gedekt door Artikel 3, waar het wordt verergerd of dreigt te worden verergerd
door behandeling…waarvoor de overheid aansprakelijk kan worden gesteld.”

Europees Sociaal Handvest
• Artikel 13 Het recht op sociale en medische bijstand
“de Partijen verbinden zich…te waarborgen dat ieder die geen toereikende inkomsten heeft en niet
in staat is zulke inkomsten door eigen inspanning of met andere middelen te verwerven, in het
bijzonder door uitkeringen krachtens een stelsel van sociale zekerheid, voldoende bijstand verkrijgt
en in geval van ziekte de voor zijn toestand vereiste verzorging geniet... de bepalingen sub 1, 2 en 3
van dit artikel toe te passen op gelijke wijze als op hun eigen onderdanen”

• Precendentenrecht, meer bepaald de Internationale Federatie van de Mensenrechtenliga’s (FIDH)

v Frankrijk (Klacht Nr. 14/2003) en Defence for Children International (DCI) v Nederland (Klacht
Nr. 47/2008) oordeelde dat de rechten van het Handvest zodanig moeten worden geïnterpreteerd
dat ze ook van toepassing zijn op migranten zonder papieren als er een directe invloed is op hun
“menselijke waardigheid”.

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie
• Hoofdstuk 4, Artikel 35
“Een ieder heeft recht op toegang tot preventieve gezondheidszorg en op medische verzorging onder
de door de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden.”
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Vergelijking van nationale rechtsbescherming
De internationale en Europese wetgeving stelt minimumnormen vast die in de nationale wetgeving
moeten worden toegepast. De bovenstaande wetten bepalen duidelijk dat iedereen recht heeft op
gezondheidszorg. De volgende tabel vergelijkt het wettelijk recht op toegang tot door de overheid
gesubsidieerde gezondheidszorgdiensten, in de nationale wetgeving, in de zeven projectlanden.

Landen die GELIJKE toegang tot gezondheidszorg verlenen aan kinderen
zonder papieren en kinderen die onderdaan zijn
• Spanje

Artikel 10 Immigratiewet (2000)

“In ieder geval, krijgen buitenlanders onder de leeftijd van achttien jaar gezondheidszorg onder
dezelfde voorwaarden als Spaanse onderdanen”

“Een vreemdeling die niet regulier in het land verblijft kan geen aanspraak maken op voordelen in
natura…zoals sociale uitkeringen…(Maar) dit is afgezien van het recht op medisch noodzakelijke
zorg en zorg noodzakelijk voor de volksgezondheid”

ff Op 20 april 2012 vaardigde de Spaanse regering een Koninklijk Besluit uit om de toegang van

volwassen migranten zonder papieren tot gezondheidszorg te beperken tot spoedeisende
medische zorg. Hoewel het Besluit geen invloed heeft op het wettelijk recht op gezondheidszorg
van kinderen zonder papieren, zullen de nieuwe beperkingen in de praktijk de toegang van
kinderen zonder papieren tot gezondheidszorg belemmeren, want de mogelijkheid van hun
ouders om toegang te hebben tot gezondheidszorg zal sterk beperkt zijn.

Landen die kinderen zonder papieren toegang tot ALLE vormen van
gezondheidszorg verlenen, maar via een specifiek administratief systeem
• Frankrijk
Artikel L 251-1 van de Code de l’Action Sociale et des Familles (Code inzake Sociale Actie en
Gezinnen)

“Een buitenlander die gedurende meer dan drie maanden ononderbroken in Frankrijk woont
zonder te voldoen aan de eis van regulariteit...heeft voor zichzelf en voor zijn gezinsleden recht
op medische bijstand door de Staat (AME-Aide Médical de l’Etat).
ff AME is een administratief systeem dat de toegang tot het Franse gezondheidszorgstelsel

mogelijk maakt voor migranten zonder papieren. Kinderen hebben gratis en onmiddellijke
toegang tot AME (zonder 3 maanden te moeten wachten). Via AME hebben kinderen zonder
papieren gratis toegang tot alle vormen van gezondheidszorg. Er zijn echter een aantal
beperkingen met betrekking tot de gedekte bedragen, zodat zaken als brillen, gehoorapparaten
en protheses zeer duur zijn en moeilijk toegankelijk voor kinderen zonder papieren.

Landen die kinderen zonder papieren alleen toegang verlenen tot
“DRINGENDE” / “NOODZAKELIJKE” / “ESSENTIËLE” gezondheidszorg
• België
Koninklijk Besluit van 12 december 1996 betreffende de medische hulp door openbare centra
voor maatschappelijk welzijn biedt kinderen zonder papieren gratis toegang tot “dringende
medische hulp” .
ff Alle kinderen jonger dan 6 jaar hebben gratis toegang tot preventieve zorg, consultaties

en vaccinaties van gespecialiseerde kind- en gezinscentra. Na die leeftijd krijgen kinderen
zonder papieren gezondheidszorg onder dezelfde voorwaarden als volwassen migranten
zonder papieren.
ff Er is geen gedetailleerde omschrijving van “dringende medische hulp”. Maar “dringende
medische hulp” zou volgens het Koninklijk Besluit bestaan uit hulp met een uitsluitend
medisch karakter, waarvan de “dringendheid” met een medisch getuigschrift moet worden
aangetoond, en de hulp kan zowel preventief als curatief zijn.
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• Nederland

Artikel 1 van het Koninklijk Besluit 16/2012 (2012)

ff Er is geen wettelijke definitie van “medisch noodzakelijke zorg”. Een officieel rapport van
de Commissie Klazinga verduidelijkte het als “verantwoorde en passende medische zorg”,
en, als men verwacht dat de duur van het verblijf in Nederland langdurig zal zijn, dient de
medische zorg gelijk te zijn aan de minimumnorm voorzien onder de reguliere basiszorg voor
verzekerden.

In principe wordt van kinderen zonder papieren verwacht dat ze de volledige kosten van de
medische behandeling betalen, maar als ze zich dit niet kunnen veroorloven, is er een systeem
om zorgverleners voor 80-100 % van hun kosten te vergoeden.

• Italië
Artikel 35(3) Nationale Immigratiewet T.U. 286/98 (1998)

“Buitenlanders in het hele land, die niet voldoen aan de regels inzake toegang en verblijf, zijn
verzekerd van toegang tot openbare en erkende ambulante ziekenhuiszorg die dringend of
essentieel is, ook als ze lijden aan een blijvende ziekte of letsel en preventieve geneeskundige
verzorging krijgen om de individuele en collectieve gezondheid te beschermen. Meer bepaald
wordt gegarandeerd...(b) de bescherming van de gezondheid van het kind op grond van het
Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989.” Onder “essentiële geneeskundige
verzorging” wordt daarom verstaan preventief en curatief.
ff Alle zorg wordt gratis verstrekt aan kinderen jonger dan 6 jaar, onder dezelfde voorwaarden

als onderdanen. Na die leeftijd krijgen kinderen zonder papieren gezondheidszorg onder
dezelfde voorwaarden als volwassen migranten zonder papieren.
ff Veel “dringende” en “essentiële geneeskundige verzorging” wordt gratis verstrekt.
Kinderen zonder papieren moeten soms een kostenbijdrage betalen voor ambulante zorg
en behandeling, maar kunnen een aanvraag indienen voor vrijstelling of uitstel van betaling.

• Verenigd Koninkrijk
Statutory Instrument Nr. 614 uit 2004 inzake de National Health Service (kosten voor
buitenlandse patiënten) (2004) vereist dat kinderen zonder papieren de volledige kosten betalen
voor elke ziekenhuisbehandeling of diagnose. Dit geldt ook voor “onmiddellijk noodzakelijke”
en “dringende” hulp, hoewel de hulp niet mag worden uitgesteld of geweigerd als de patiënt
niet kan betalen.
ff Kinderen zonder papieren hebben recht op gratis eerstelijnszorg van een huisarts,

spoedeisende zorg, gezinsplanning, behandeling van overdraagbare ziektes en zorg voor
ernstige, mentale gezondheidsproblemen van de National Health Service (NHS - nationale
gezondheidsdienst).
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Landen die kinderen zonder papieren ALLEEN toegang verlenen tot
SPOEDEISENDE gezondheidszorg
• Polen
De Wet inzake Overheidsuitkeringen voor Gezondheidszorg (2004) sluit alle migranten zonder
papieren, met inbegrip van kinderen, uit van toegang tot het nationaal gezondheidszorgstelsel.
Kinderen zonder papieren hebben wettelijk alleen recht op spoedeisende zorg van de openbare
gezondheidszorg.
ff Terwijl het duidelijk is dat spoedeisende zorg van reddingsteams gratis is, kunnen kinderen

zonder papieren worden gevraagd om de volledige kosten te betalen voor spoedeisende zorg
in ziekenhuizen (na behandeling), want er is geen enkele wet die de verantwoordelijkheid voor
de kosten vaststelt.

De nationale wetgeving in de projectlanden erkent het recht op gezondheidszorg voor iedereen,
met inbegrip van kinderen zonder papieren.
Geen enkel van de geanalyseerde landen verbiedt uitdrukkelijk de volledige toegang van kinderen
zonder papieren tot gezondheidszorg of sluit hen uitdrukkelijk uit, maar er is een groot onderscheid
tussen de niveaus van toegang tot gezondheidszorg. Sommige landen verlenen alleen beperkte
toegang tot “dringende”, “noodzakelijke” of “essentiële” zorg, zonder wettelijke definitie van wat
dit precies inhoudt. Bijgevolg verschilt de interpretatie van dergelijke dringende zorg op grote
schaal tussen de dienstverleners en tussen de landen.
Bovendien blijft de toegang tot gezondheidszorg voor kinderen zonder papieren, ondanks deze
nationale rechtsbescherming, beperkt in alle landen als gevolg van praktische en administratieve
belemmeringen die hun toegang verhinderen.
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Juridisch kader voor de toegang van
kinderen zonder papieren tot huisvesting
Landen zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de nationale wetgeving voldoet
aan de internationale en Europese wetten die ze hebben “geratificeerd” of
“ondertekend” (formeel goedgekeurd en bekrachtigd). Elk beleid of elke praktijk
strijdig hiermee is onwettig en kan worden aangevochten. Dit katern laat zien in
welke mate de nationale wetgeving voldoet aan de internationale en Europese
wettelijke normen voor bescherming.

Internationale wetgeving

Europese wetgeving

Universele Verklaring van de rechten van de mens

Europees Verdrag voor de Rechten en Vrijheden van de Mens

• Artikel 25

• Artikel 3

“Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn
van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige
verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van
werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan
bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.”

Verdrag inzake de Rechten van het Kind
• Artikel 27(3)
“De Staten die partij zijn, nemen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden en
met de middelen die hun ten dienste staan, passende maatregelen om ouders en anderen die
verantwoordelijk zijn voor het kind te helpen dit recht te verwezenlijken, en voorzien, indien de
behoefte daaraan bestaat, in programma’s voor materiële bijstand en ondersteuning, met name
wat betreft voeding, kleding en huisvesting.”

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten
• Artikel 11, paragraaf 1
“De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op een behoorlijke
levensstandaard voor zichzelf en zijn gezin, daarbij inbegrepen toereikende voeding, kleding en
huisvesting, en op steeds betere levensomstandigheden. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag
nemen passende maatregelen om de verwezenlijking van dit recht te verzekeren, daarbij het
essentieel belang erkennende van vrijwillige internationale samenwerking.”

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende
behandelingen of bestraffingen.”

• Artikel 8
“Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en
zijn correspondentie.

Europees Sociaal Handvest
• Artikel 31
“teneinde de doeltreffende uitoefening van het recht op huisvesting te waarborgen, verbinden de
Partijen zich maatregelen te nemen die erop zijn gericht: (1) de toegang tot adequate huisvesting te
bevorderen; (2) dak- en thuisloosheid te voorkomen en te verminderen teneinde het geleidelijk uit
te bannen; (3) de kosten voor huisvesting binnen het bereik te brengen van een ieder die niet over
voldoende middelen beschikt”

• Precendentenrecht, meer bepaald de Internationale Federatie van de Mensenrechtenliga’s (FIDH)

v Frankrijk (Klacht Nr. 14/2003) en Defence for Children International (DCI) v Nederland (Klacht
Nr. 47/2008), oordeelde dat de rechten van het Handvest zodanig moeten worden geïnterpreteerd
dat ze ook van toepassing zijn op migranten zonder papieren als er een directe invloed is op hun
“menselijke waardigheid”.

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
• Artikel 34
“Om sociale uitsluiting en armoede te bestrijden erkent en eerbiedigt de Unie het recht op sociale
bijstand en op bijstand ten behoeve van huisvesting, teneinde al diegenen die niet over voldoende
middelen beschikken een waardig bestaan te verzekeren, onder de door het Gemeenschapsrecht en
de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden.”
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Analyse van nationale rechtsbescherming
De internationale en Europese wetgeving stelt minimumnormen vast die in de nationale wetgeving
moeten worden toegepast. De bovenstaande wetten vermelden duidelijk het recht op huisvesting
voor iedereen.

Het recht op huisvesting is een alomvattend recht en resumeert de toegang tot passende, veilige
en duurzame accommodatie. Er moet een onderscheid worden gemaakt met het recht op
onderdak, dat een tussentijdse oplossing is voor tijdelijke accommodatie.
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In België vermeldt de wet duidelijk het recht van gezinnen
zonder papieren op huisvesting, maar de voorziening van
huisvesting is beperkt tot specifieke centra.

• Een uitspraak ven het Grondwettelijk Hof, Arrest Nr.106 (2003) stelde dat de overheid kinderen,

ongeachte de immigratiestatus, “sociale bijstand moet geven die noodzakelijk is voor hun
welzijn, met inbegrip van huisvesting”

• Het

Koninklijk Besluit van 24 juni 2004 beperkt echter de voorziening van sociale bijstand
en onderdak voor gezinnen zonder papieren tot federale opvangcentra voor asielzoekers en
gezinnen zonder papieren.

• Gezinnen moeten bovendien bereid zijn om mee te werken aan een procedure voor regularisatie
De meeste gezinnen zonder papieren wonen in accommodatie op de private huurmarkt. In sommige
landen is een verblijfsvergunning vereist om legaal te kunnen huren op de privémarkt, in andere
niet. Opdat kinderen zonder papieren van het recht op huisvesting zouden kunnen genieten, zijn
toegang tot de private huurmarkt en rechtsmiddelen in geval van uitbuiting noodzakelijk.

Alle nationale wettelijke kaders sluiten gezinnen zonder papieren uit van sociale (door de overheid
gesubsidieerde) huisvesting. Kinderen met een reguliere migrantenstatus van wie de ouders geen
papieren hebben, worden net als kinderen zonder papieren uitgesloten.

of terugkeer (Samenwerkingsprotocol van Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken, 17
september 2010).

In het Verenigd Koninkrijk zijn lokale overheden wettelijk verplicht om
ondersteuning te geven bij accommodatie in specifieke omstandigheden,
met inbegrip van gezinnen zonder papieren.
• Lokale

overheden hebben de plicht om ondersteuning te geven bij accommodatie om een
schending van de mensenrechten te voorkomen.

• Sectie 20 van de Children Act (1989) vereist dat lokale overheden “accommodatie voorzien voor
Wat onderdak betreft, organiseren sommige landen de toegang tot tijdelijke tussentijdse
accommodatie op een heel andere manier, en er zijn bijna geen duidelijke wettelijke rechten voor
gezinnen zonder papieren.

Het recht op accommodatie van kinderen zonder papieren in nood is beschermd in een wettelijk
kader voor kinderbescherming, op grond van hun status als kind. Maar de toegang tot tussentijdse
accommodatie voor het hele gezin onder dergelijke bepalingen blijft zeer problematisch.

In sommige landen voorzien de overheid of de lokale overheden toegang tot een of andere vorm
van onderdak, als er een aanvraag in behandeling is bij de migratieautoriteiten.

alle kinderen in nood in hun gebied”.

• Sectie

17 van de Children Act (1989) verleent aan lokale overheden de bevoegdheid om
accommodatie te voorzien voor gezinnen om “de opvoeding van die kinderen door hun gezin te
bevorderen”, hoewel het geen recht op huisvesting omvat voor gezinnen.

• Onder die bepalingen wordt tussentijdse huisvesting verleend aan een aantal gezinnen zonder

papieren in nood van wie een aanvraag om in het Verenigd Koninkrijk te blijven in behandeling
is bij de migratieautoriteiten, of die meewerken aan een terugkeerprocedure.

In Frankrijk vermeldt de wet duidelijk dat toegang tot opvang en centra
moet worden verleend, specifiek aan moeders en baby’s, ongeacht de
status.
• Artikel L. 111-2 van de Code de l’Action Sociale et des Familles (Code inzake Sociale Actie

Bijvoorbeeld, het wettelijk recht van dakloze mensen of moeders en baby’s op toegang tot
opvangcentra verschilt sterk van land tot land.

De volgende tabel belicht de rechten van gezinnen zonder papieren op een of andere vorm van
tussentijdse tijdelijke accommodatie in de landen die in dit project worden onderzocht.
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en Gezinnen) bepaalt dat vreemdelingen, ongeacht hun status, toegang hebben tot de
voorzieningen van ASE (Aide Sociale à l’Enfance-Jeugdzorg) en toegang tot verschillende
soorten opvangcentra.

• Toegang tot ASE omvat toegang tot specifieke centra voor alleenstaande moeders met baby’s
jonger dan 3 jaar, die ook schoolbijstand, sociale, psychologische en financiële hulp bieden aan
de bewoners.
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In Nederland verleent het beleid toegang tot onderdak in specifieke
centra aan gezinnen zonder papieren van wie de asielaanvraag werd
afgewezen en die in een opvangcentrum wonen.
• Immigratiewet (2000) Artikel 10
“Een vreemdeling die niet regulier in het land verblijft kan geen aanspraak maken op voordelen
in natura, zoals sociale uitkeringen en sociale huisvesting”

• De Nederlandse regering heeft het vonnis van het Europees Comité voor sociale rechten niet

opgenomen in de wet (zie tekstkader). Het recht op opvang wordt alleen beschermd door het
beleid .

• De verplichting om huisvesting te voorzien onder Artikel 31 van het Europees Sociaal Handvest
werd opgevat als een plicht om dakloosheid te voorkomen, en niet als een positieve plicht om
onderdak te bieden.

• Toegang tot specifieke centra wordt verleend aan gezinnen die in opvangcentra voor asielzoekers

wonen en van wie de aanvraag werd geweigerd. Gezinnen zonder papieren die al dakloos zijn, of
niet eerder contact hadden met het asielsysteem, hebben geen toegang tot de specifieke centra.

Historische rechtspraak - het Europees Sociaal Handvest
In 2008 diende de ngo Defence for Children International een klacht in tegen Nederland
bij het Europees Comité voor Sociale Rechten. Volgens de klacht werd Artikel 31 van
het Europees Sociaal Handvest geschonden wegens het niet voorzien van huisvesting
aan kinderen zonder papieren. Het Comité oordeelde dat “Staten door het Europees
Sociaal Handvest verplicht zijn om passende opvang te voorzien voor kinderen die
niet regulier op hun grondgebied verblijven, zo lang ze onder hun rechtsbevoegdheid
vallen” om dakloosheid te voorkomen.

De nationale wetgeving in de landen die in dit project worden onderzocht, toont een gebrek aan
erkenning van het recht op huisvesting voor kinderen en gezinnen zonder papieren.
In termen van rechten zijn de wettelijke voorzieningen schaars en beperkt tot bepaalde vormen
van opvang, vaak op voorwaarde dat men meewerkt met de migratieautoriteiten.
Ook een gebrek aan ruimte en andere praktische en administratieve belemmeringen verhinderen
in grote mate de toegang tot deze basisdiensten.
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DEEL
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Voorbeelden van
goede praktijken
om hindernissen
bij de toegang
tot rechten te
overwinnen
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hoofdstuk 1

Bewust maken van rechten

Gezinnen zonder papieren informeren
en helpen
om praktische belemmeringen bij de toegang
tot rechten te overwinnen.
Kinderen zonder papieren zijn
geen kinderen zonder rechten
Ondanks een internationaal mensenrechtenkader met
beginselen van niet-discriminatie en gelijke behandeling
die de bescherming van de mensenrechten voor alle
mensen waarborgen8, gaan landen systematisch hun
verantwoordelijkheden met betrekking tot migranten
zonder papieren uit de weg en rechtvaardigen de
discriminatie en armoede van kinderen en gezinnen
zonder papieren op grond van veiligheidsredenen.

te beschermen. Het informeren van gezinnen zonder
papieren over hun rechten is een cruciale eerste stap
naar hun sociale integratie als rechtendragers. Ten
tweede, het verlenen van steun en voortdurende bijstand
bij de toegang tot hun rechten verzekert dat verdere
praktische belemmeringen de realisatie van de rechten
van gezinnen zonder papieren niet in de weg staan.
Dit hoofdstuk zal een aantal manieren belichten om
contact te leggen met kinderen en gezinnen zonder
papieren om hen te informeren over hun rechten en hen
te helpen om hun fundamentele rechten te realiseren.

In het nationaal beleid is er zelden ruimte voor
“kinderen zonder papieren” en hun problemen.
Bijgevolg wordt algemeen en politiek aanvaard dat
mensenrechtenkaders terecht niet van toepassing
zijn op kinderen zonder papieren, louter op basis van
hun niet-reguliere status. De bevolking bewust maken
van de rechten van kinderen zonder papieren en hun
dringende nood aan sociale bescherming is een eerste
cruciale stap naar hun sociale integratie.

k

Het Comité voor Sociale Bescherming van de
Europese Commissie wijst op het hogere risico op
armoede onder migrantenkinderen als gevolg van
hun levensomstandigheden:

“Kinderen uit migrantengezinnen lopen een
veel groter risico op armoede dan kinderen van
wie de ouders in het gastland zijn geboren.
In de meeste landen bedraagt het risico op
armoede 30 % of meer en ligt het twee tot vijf
keer hoger dan het risico bij kinderen van wie
de ouders zijn geboren in het land waar ze
woonachtig zijn.”9

Een gebrek aan informatie en kennis over hun rechten
is vaak de voornaamste verlammende factor die
belet dat gezinnen zonder papieren toegang hebben
tot gezondheidszorg of onderwijs. Wanneer ze hun
rechten niet kennen, zijn gezinnen zonder papieren
gedwongen om discriminatie en armoede als gevolg
van hun niet-reguliere status te aanvaarden zonder
vragen te stellen. Maar ondanks discriminatie en
opgelegde onzichtbaarheid hebben kinderen zonder
papieren wettelijke rechten die landen verplicht zijn om
8

Deel I van de Gids biedt een overzicht van het juridisch kader ter
bescherming van de rechten van migrantenkinderen zonder papieren
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9

Kinderen en gezinnen zonder papieren hebben
voor tdurend toegang nodig tot betrouwbare
informatiebronnen over hun rechten in het land waar
ze verblijven. Advies over de nationale rechten waartoe
ze toegang hebben, stelt hen als rechthebbenden in
staat om discriminatie aan te vechten en de realisatie
van hun rechten in de praktijk te brengen. Kennis is

ook een belangrijk instrument om klaarheid te brengen
in de heersende publieke overtuiging dat de irreguliere
status de toegang tot fundamentele rechten uitsluit.
Het volgende voorbeeld uit Nederland laat zien hoe het
web een krachtig instrument kan zijn om eenvoudige
praktische informatie aan grote groepen kwetsbare
personen te verspreiden.

WEBGIDS VOOR KINDEREN EN
GEZINNEN ZONDER PAPIEREN IN
NEDERLAND

Context

/

“www.iLegaalkind.nl” (hierna “iLegaalkind”), een Nederlandse website die informeert over de
rechten van kinderen zonder papieren in Nederland, is een eerste aanspreekpunt voor kinderen
en gezinnen zonder papieren. De website biedt praktische informatie voor gezinnen zonder
papieren, juristen en professionals zoals leerkrachten, door een thematisch overzicht te geven
van de rechten van kinderen zonder papieren in Nederland.
“iLegaalkind” is een project dat wordt gesteund door de Nederlandse ngo’s Defence for Children
International (DCI) en Stichting LOS en gefinancierd door de Stichting Steunfonds Pro Juventute.
Door hun werk met kinderen en gezinnen zonder papieren heeft DCI vastgesteld dat velen geen
continue, betrouwbare toegang hebben tot geloofwaardige informatie over hun rechten. De
gezinnen gaan niet op zoek naar fundamentele diensten voor hun kinderen, zoals gezondheidszorg,
louter uit de overtuiging dat hun irregulariteit hen de toegang tot rechten belet.
De website wil deze informatieleemte opvullen door praktische informatie te geven, in een vlot
toegankelijk medium, aan alle gezinnen zonder papieren en betrokken praktijkbeoefenaars die
praktische belemmeringen bij de toegang tot rechten van gezinnen zonder papieren proberen
te overwinnen.
De informatie van de website is ook verkrijgbaar in de vorm van een boekje, een “Kleine gids over
de rechten van gezinnen zonder papieren”, om er zeker van te zijn dat de informatie een zo groot
mogelijk publiek bereikt, met inbegrip van personen zonder toegang tot het internet.
www.iLegaalkind.nl

Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale zaken en Gelijke
Kansen van de Europese Commissie, Child Poverty and Well-Being
in the EU (Kinderarmoede en -welzijn in de EU), Bureau voor Officiële
Publicaties der Europese Gemeenschappen, Luxemburg, januari
2008, online te vinden op: http://ec.europa.eu/employment_social/
publications/2008/ke3008251_en.pdf
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Doelgroep

!

De website was hoofdzakelijk bedoeld als een online hulpmiddel voor kinderen en gezinnen
zonder papieren en een middel om hen in staat te stellen hun rechten te realiseren zoals
beschermd door de nationale wetgeving.
Maar door het praktisch nut is iLegaalkind sinds de lancering een belangrijk document geworden
voor praktijkbeoefenaars in Nederland. Dankzij de praktische en duidelijke voorstelling is het
een onschatbaar online hulpmiddel voor juristen en andere professionals die nood hebben aan
snelle, up-to-date en nauwkeurige informatie over nationale en internationale wettelijke rechten
voor kinderen en gezinnen zonder papieren.

Inhoud

2

De naam van de website, “iLegaalkind” is een waarschuwing aan de gebruikers, aan de
samenleving en aan de politieke besluitvormers, dat geen enkel kind als illegaal mag worden
beschouwd en dat alle kinderen moeten kunnen genieten van alle rechten van het kind. De
cursief gedrukte ‘i’ aan het begin is een knipoog naar de online aard en een visuele herinnering
aan het feit dat geen enkel kind als “illegaal” mag worden beschouwd.
De website is bedoeld om praktische informatie te verstrekken aan de gebruikers over de rechten
van kinderen zonder papieren in Nederland. Om gezinnen zonder papieren te helpen om snel die
informatie te krijgen, is ze thematisch gestructureerd in de volgende pagina’s:
•
•
•
•
•
•

Sociale zekerheid en recht op uitkeringen
Toegang tot onderwijs en vrije tijd
Toegang tot gezondheidszorg
Rechten van het gezin en bescherming van fundamentele rechten
Politie en detentie
Algemene pagina met feiten en cijfers over wonen in Nederland zonder een
verblijfsvergunning

Per thema is de informatie nog opgesplitst per gebruikersgroep zodat specifieke groepen als
kinderen, ouders, juristen en professionals zoals leerkrachten, duidelijke toegang hebben tot
informatie die specifiek is voor hun behoeften.
De website wordt onderhouden en bijgewerkt door personeel van DCI om ervoor te zorgen dat
gezinnen zonder papieren altijd up-to-date worden gehouden over hun rechten wanneer er zich
wijzigingen voordoen in de wet en het beleid.

Wat zijn de voordelen van
het gebruik van online
tools?

d

• Bereiken een breder publiek
• Kunnen sneller inspelen op ontwikkelingen
• Brengen weinig kosten mee om op te zetten, te
beheren en te gebruiken
• Interactief en kunnen voor verschillende
soorten publiek worden aangepast
• Informeel
• Gemakkelijk up te daten
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Overwinnen van praktische
belemmeringen bij de toegang tot
onderwijs
Zodra gezinnen zonder papieren hun rechten kennen,
hebben ze hulp nodig bij de toegang tot die rechten in
de praktijk. Hoewel de rechten worden verleend en
beschermd door de wetgeving, zijn er verschillende
belemmeringen die de praktische toegang tot die rechten
in de weg staan. Een van de obstakels waarmee gezinnen
zonder papieren kunnen worden geconfronteerd, is de
toegang tot scholen (zoals beschreven in Hoofdstuk
3) met administratieve problemen bij de inschrijving
en de angst te worden opgespoord als belangrijke
belemmeringen bij de toegang van kinderen tot
onderwijs. Naast de administratieve belemmeringen
bij de toegang tot scholen, zijn er ook praktische
belemmeringen die de toegang van kinderen zonder
papieren tot kwaliteitsonderwijs bemoeilijken.
Zodra ze zijn ingeschreven in een school kunnen
kinderen te maken krijgen met discriminatie die hun
toegang tot kwaliteitsonderwijs belemmert. Kinderen
zonder papieren worden vaak onterecht ondergebracht
in “speciale klassen” in plaats van in het gewone
onderwijs, omdat hun taalproblemen vaak verkeerdelijk
als leerproblemen worden geïnterpreteerd. Dit
kan nog in de hand worden gewerkt in landen met
prestatiegerichte schoolsystemen. Kinderen zonder
papieren die niet vertrouwd zijn met een schoolsysteem,
maar in prestatiegerichte scholen terechtkomen die
gericht zijn op nationale resultaten en vergelijkende
prestaties, worden in de klas vaak in de steek gelaten
of aan de kant geschoven. De afzondering van kinderen
zonder papieren in speciale klassen kan hun sociale
integratie vertragen en hun schoolse mogelijkheden
belemmeren en het kan leiden tot stigmatisering binnen
de schoolgemeenschap.

kunnen verdienen voor hun gezin, niet omdat dat in de
lijn ligt van hun vaardigheden.10
Op al onze nationale workshops werd gemeld dat
kinderen zonder papieren op school opmerkelijk
minder goed presteren dan burgerkinderen. Zelfs waar
ze toegang hebben tot scholen zijn er onvoldoende
voorzieningen die de inherente culturele, taalkundige,
financiële en sociale belemmeringen aanpakken die
de prestaties van kinderen zonder papieren op school
bemoeilijken.

Taalbarrières overwinnen
Taalproblemen stellen kinderen met een
migrantenachtergrond in verschillende hoedanigheden
op de proef. Sommige migrantenkinderen zonder
papieren (en andere) spreken thuis dezelfde taal als
in het land van bestemming en ondervinden geen
taalproblemen in de schoolomgeving. Anderzijds
kunnen burgerkinderen met een migrantenachtergrond
opgroeien in gezinnen waar alleen de moedertaal van
hun ouders wordt gesproken. Die kinderen ondervinden
taalproblemen wanneer ze naar school gaan, hetzij in
het kleuronderwijs of in het lager onderwijs. Hoewel
taal geen probleem is waarmee uitsluitend kinderen
zonder papieren worden geconfronteerd, kan het
een belangrijk probleem zijn voor gezinnen zonder
papieren. Taalproblemen bij een leerling zonder
papieren zullen doordringen in het gezinsleven, het
leven thuis ontwrichten en leiden tot afzondering binnen
de schoolgemeenschap wat een invloed heeft op de
mogelijkheid van het kind om te volgen, deel te nemen
en te leren in de lessen.

Door een gebrek aan schooltoelagen en studiebeurzen
voor kinderen zonder papieren hebben de ouders
het moeilijk om de kosten voor gewone scholen en
buitenschoolse activiteiten te betalen - zoals boeken,
uniformen, schoolreizen, maaltijden en vervoer. Zonder
toegang tot die elementen hebben kinderen geen toegang
tot kwaliteitsonderwijs. Het zou kunnen dat ouders of
voogden zonder papieren met beperkte mogelijkheden
tot formele werkgelegenheid rekenen op hun kinderen
voor extra inkomen. Tine Debosscher van Kruispunt
Migratie-Integratie, België zegt, “Leerlingen zonder
papieren volgen vaak een richting die niet aansluit bij
hun competenties en ambities. Zo volgen velen onder
hen een systeem van altererend leren omdat ze zo geld

Op nationaal vlak hebben sommige overheden dit
erkend als een belangrijke belemmering en hebben ze
actie genomen door het aanbieden van “onthaalklassen”
in scholen, om de integratie van migranten en
anderstaligen te bevorderen. In België hebben de
Vlaamse en de Waalse gemeenschap “onthaalklassen”
opgezet11 waarin migrantenkinderen die pas zijn
aangekomen, inclusief migrantenkinderen zonder
papieren, één jaar lang kunnen blijven om de taal te
leren.

10 Bicocchi,

11

Luca & LeVoy, Michele “Undocumented Children in Europe:
Invisible Victims of Immigration Restrictions” (“Kinderen zonder
papieren in Europa: onzichtbare slachtoffers van immigratiecontrole”)
PICUM (2009)

De klassen worden georganiseerd in verschillende
scholen12 in het hele land en zijn gratis. Er is geen
toelatingsprocedure op zich (hoewel er voorwaarden

Deze worden regionaal georganiseerd en heten “OKAN klassen”
in het Nederlandstalige deel van België en “DASPA” of “classes
passerelles” in het Franstalige deel.
12 De gekozen scholen bevinden zich vaak in de buurt van open
opvangcentra, of in grote steden die vaak een hogere concentratie van
migranten hebben.
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verbonden zijn aan deelname) en voor de toelating zijn
er geen papieren of een verblijfsvergunning vereist. Die
klassen zijn een goede manier voor kinderen zonder
papieren om hun kennis van het Frans of Nederlands te
verbeteren en hun integratie in de reguliere Belgische
schoolgemeenschappen te bevorderen. Maar de klassen
worden alleen in bepaalde scholen en in bepaalde
streken georganiseerd, dus het aantal kinderen dat er in
de praktijk aan kan deelnemen, is beperkt.
Ook in Nederland zijn er “onthaalklassen” voor pas aangekomen kinderen. De Eerste Opvangonderwijsklassen
voor kinderen van de lagereschoolleeftijd en Internationale Schakelklassen voor kinderen van de middelbareschoolleeftijd staan open voor alle kinderen, inclusief
kinderen zonder een verblijfsvergunning, en worden
gratis aangeboden. In tegenstelling tot het Belgisch
model, worden die klassen niet georganiseerd binnen
het reguliere schoolsysteem, maar parallel daarmee en
worden ze georganiseerd door de overheid. De kinderen krijgen intensieve cursussen Nederlands en leren

wat wonen in Nederland met zich meebrengt. Ze wonen
die lessen gewoonlijk één jaar bij en gaan vervolgens
naar het reguliere onderwijs.
Die programma’s zijn bovendien niet gecentraliseerd
of verplicht. In de praktijk betekent dit dat waar EUlidstaten taalondersteuningsklassen hebben ingevoerd,
de subsidiëring, inhoud en structuur niet centraal
geregeld worden door de EU. De programma’s zijn
daardoor niet allemaal even efficiënt. Verschillende
landen zoals Polen en Italië bieden leerlingen van
migranten zonder papieren in sommige reguliere
openbare scholen niet-officiële taalbijstandsklassen
aan. Verschillende migrantenrechtenorganisaties (zoals
ACCEM in Spanje, La Cimade in Frankrijk en AfroAid
in Spanje) willen die leemte vullen door verschillende
soorten taalbijstand aan te bieden aan gezinnen zonder
papieren. Niettemin is er op EU-niveau een gebrek
aan erkenning van en steun voor de noodzaak tot
taalondersteuning voor alle schoolgaande kinderen in
Europa.

DIGITALE (TAAL)ONDERSTEUNINGSINSTRUMENTEN VOOR GEZINNEN
ZONDER PAPIEREN IN HET VERENIGD
KONINKRIJK

Context

/

Kinderen zonder papieren duiden zelf taal aan als een specifieke barrière bij hun ervaring met
Europese onderwijssystemen13. Hoewel hun eigen taalvaardigheden misschien voldoende zijn, is
het vermogen van hun familieleden om te communiceren en betrokken te worden bij hun school
vaak beperkt als gevolg van taalproblemen.
Gezinnen zonder papieren voelen zich vaak niet betrokken bij het onderwijs van hun kinderen. De
toegang van kinderen zonder papieren tot scholen, en hun de facto integratie, kan daardoor soms
leiden tot ontwrichting binnen het gezin, wanneer ouders zonder papieren een veel beperktere
toegang hebben tot bepaalde rechten en tot de maatschappij in het algemeen. Kinderen
verwerven vaak een betere kennis van de taal en cultuur door de tijd die ze doorbrengen op
school en moeten soms optreden als vertaler om hun ouders te helpen. Die verandering in
intergenerationele relaties en verantwoordelijkheden kan een zware druk leggen op de gezinnen
en op de kinderen.14

13 Dit

was een vaak gehoorde bekommernis van ouders zonder papieren die aanwezig waren op de PICUM nationale
workshops 2011-2012.
14 Prof. Dr. Chr. Timmerman et al. “Quel droit à l’enseignement pour les enfants en séjour précaire ? Une analyse de la
situaion des enfants sans itre de séjour légal ou avec un itre de séjour précaire dans l’enseignement fondamental en
Belgique” (March 2010) pages 11-12
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Een Britse sociale onderneming, “Apps for Good”15 genaamd, organiseert buitenschoolse
cursussen op middelbare scholen in het hele Verenigd Koninkrijk om kinderen te leren hun eigen
mobiele applicaties te ontwerpen, te implementeren en op de markt te brengen om dagelijkse
problemen op te lossen. “Apps for Good” reikt de jonge leerlingen de tools aan die ze nodig
hebben om bepaalde problemen op te lossen die ze hebben vastgesteld.
Een jonge groep studenten gebruikte “Apps for Good” om een mobiele applicatie te ontwikkelen
om migrantengezinnen te helpen met taalbarrières.

1

Methodologie

De scholen dienen bij de organisatie een “Expression of Interest Form” in waarin ze hun
belangstelling laten blijken en, indien hun aanvraag wordt goedgekeurd, werken ze als partner
samen met “Apps for Good”. De lessen worden georganiseerd als onderdeel van het gewone
onderwijsprogramma van de school.
De kinderen werken samen aan het oplossen van een probleem dat ze belangrijk vinden voor het
dagelijks leven van mensen. Vervolgens werken ze als een team samen om oplossingen te zoeken
met mobiele en webapplicaties. Het groepswerk richt zich op samenwerking en op het oplossen
van echte problemen die een impact hebben op de jongeren en de gemeenschappen waarin
ze leven. De cursus bestaat uit vijf belangrijke stappen: oplossen van problemen, onderzoek,
ontwerpen van oplossingen, ontwerpen van producten en het produceren en testen waarbij de
studenten gebruik kunnen maken van de allermodernste technologie teneinde een levensechte
ervaring van het volledige ontwerpproces op te doen.
Tijdens de cursus krijgen de studenten begeleiding en les over softwareontwikkeling. Applicaties
met een geslaagd ontwerp en prototype worden vervolgens voorgesteld op de “Apps for
Good National Competition”, waar jaarlijks een aantal applicaties worden geselecteerd voor
professionele productie.

Transit

`

Een groep meisjes van de Bengaalse migrantengemeenschap in het Verenigd Koninkrijk heeft
de “Transit”-applicatie ontworpen via de “Apps for Good”-lessen op hun school. Transit is
een mobiele telefoonapplicatie om leerkrachten, dokters en andere professionals te helpen
communiceren met Bengaalssprekende ouders van migrantenkinderen.
De applicatie heeft twee interfaces, een in het Engels en een in het Bengaals, en stelt gebruikers in
staat om op een thematische manier onderwerpen te openen. Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld
bij gesprekken met ouders klikken op de knop met als titel “afwezigheden” om problemen met
spijbelen aan te kaarten. De leerkracht klikt daarbij op de relevante zinnen in de applicatie om
zijn of haar bezorgdheid te uiten en de telefoon vertaalt dit vervolgens in gesproken Bengaals
voor de ouders. De ouders antwoorden met behulp van de Bengaalse interface door te klikken
op hun bezorgdheid, die dan wordt geuit in gesproken Engels.
De applicatie is een taalhulpmiddel voor ouders waarmee ze toegang krijgen tot essentiële
diensten en minder afhankelijk worden van hun kinderen. Het kan nu gratis worden gedownload
en gebruikt. Hoewel het eerste prototype alleen werkt tussen het Bengaals en het Engels, gaat
het om een eenvoudig concept dat voor elke talencombinatie kan worden ontwikkeld.

15 De

website voor “Apps for Good”, een initiatief van de ngo CDI Europe is te vinden op: www.appsforgood.org
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Stop and Search

`

Een andere geslaagde applicatie die uit de “Apps for Good”-klassen is ontstaan, is “Stop and
Search”. Dit is een mobiele applicatie die gebruikers informeert over hun rechten en zo van “stop
and search” een doorzichtig en eerlijk proces maakt.
In het Verenigd Koninkrijk is de politie gemachtigd om mensen tegen te houden en te vragen
om hun identiteit te bewijzen, of een stap verder te gaan en hen te fouilleren. Jongeren, vooral
jonge migranten in het Verenigd Koninkrijk, kunnen zich hierbij machteloos, gecriminaliseerd
en verward voelen.
Dankzij deze mobiele applicatie kunnen gebruikers meer te weten komen over hun wettelijke
rechten onder de “stop en account” en “stop en search” procedures. Met behulp van gemakkelijk
te begrijpen pictogrammen leren gebruikers snel welke wettelijke rechten ze hebben en
voelen ze zich niet geïntimideerd of verward wanneer ze aan een dergelijke procedure worden
onderworpen.
De applicatie heeft een extra functie waarmee gebruikers hun ervaring in de centrale database
kunnen registreren. Ze kennen daarbij een waarde toe aan hun ervaring en geven eenvoudige,
belangrijke gegevens over zichzelf zodat de applicatie de stop and searches in het Verenigd
Koninkrijk kan analyseren en in kaart brengen. Ten slotte biedt de applicatie informatie aan
gebruikers over hoe ze een aanklacht kunnen indienen tegen de politie.
Stop and Search is een procedure die vooral gevreesd wordt door migranten zonder papieren
met extra angsten voor detentie en uitzetting. Deze eenvoudige applicatie helpt om meer zicht te
krijgen op het proces en hen bewust te maken van hun rechten.
Hoewel het prototype alleen stop and search procedures bespreekt, kan de applicatie eenvoudig
worden uitgebreid met informatie over de rechten in detentiecentra en contactgegevens van
juristen en migrantenrechtengroepen.

Overwinnen van praktische
belemmeringen bij de toegang tot
gezondheidszorg
Naast de belemmeringen bij de toegang tot
onderwijs ondervinden kinderen zonder papieren
ook verschillende praktische belemmeringen die hun
toegang tot gezondheidszorg verhinderen. Hoewel
het recht van kinderen zonder papieren op toegang
tot gezondheidszorg in een aantal landen (zie Deel
I) in de nationale wetgeving is beschermd, wordt
de toegang van gezinnen zonder papieren tot deze
fundamentele diensten in de praktijk, net als bij andere
rechten, verhinderd door een gebrek aan kennis van
hun wettelijke rechten, de vrees dat ze zullen worden
opgespoord en taalbarrières. Door die barrières
wachten migrantengezinnen zonder papieren vaak
om een beroep te doen op gezondheidszorg voor hun
kinderen, en soms doen ze het zelfs helemaal niet,
wat op lange termijn een impact kan hebben op de
gezondheid van het kind. Verder kunnen ook de angst
om te worden opgespoord en het melden van de nietreguliere status van het kind en het gezin de toegang tot
continue zorg of nazorg voor kinderen zonder papieren
verhinderen, wat ook een blijvende negatieve impact
kan hebben op hun gezondheid en welzijn.

Gebrek aan kennis van rechten

Impact van digitale hulpmiddelen voor empowerment

d

Met wat ze leren in de Apps for Good lessen en hun eigen persoonlijke ervaringen met dagelijkse
problemen, kunnen kinderen van migranten met en zonder papieren in het Verenigd Koninkrijk in
staat worden gesteld om oplossingen te ontwerpen voor hun eigen problemen. Die ontwikkelde
applicaties bieden een reëel inzicht in de zorgen van migrantenjongeren en de specifieke
problemen in het Verenigd Koninkrijk.
Transit en Stop and Search zijn begonnen op initiatief van een individueel kind, maar zijn
uitgegroeid tot hulpmiddelen voor migrantenjongeren en hun gezinnen bij hun taalkundige en
sociale integratie in het Verenigd Koninkrijk en geven hen informatie over hun rechten.

Gezinnen zonder papieren weten vaak weinig of zijn
verkeerd geïnformeerd over hun wettelijk recht op
gezondheidszorg. Velen gaan ervan uit dat hun nietreguliere status de toegang tot rechten uitsluit. Ook
gezondheidsprofessionals weten vaak weinig over de
rechten van migrantengezinnen zonder papieren. De
toegang tot gezondheidszorg wordt zo van twee kanten
bemoeilijkt.

k

Bij een onderzoek dat in 2009 werd uitgevoerd door
de ngo Dokters van de Wereld over de toegang van
migranten zonder papieren tot gezondheidszorg,
werden 32 ouders zonder papieren ondervraagd
in 8 landen - België, Frankrijk, Griekenland,
Nederland, Spanje, Zweden, Zwitserland en het
Verenigd Koninkrijk.

Het onderzoek bracht aan het licht dat slechts
twee derde van de mensen die zich bewust
waren van hun rechten de noodzakelijke
stappen had gezet om die rechten te
verkrijgen. Het aandeel was het kleinst in
België en Frankrijk (respectievelijk een derde
en de helft had de noodzakelijke stappen
gezet, hetzij alleen of met een of andere vorm
van hulp). In die twee landen behoren de
bureaucratische procedures voor migranten
zonder papieren om toegang tot hun rechten
te krijgen tot de meest complexe. In totaal
genoot slechts een kleine minderheid - een
vijfde - van de ondervraagde migranten zonder
papieren van toegang tot gezondheidszorg. 16

Zonder goed te weten waarop ze recht hebben en hoe
ze dat recht kunnen verkrijgen, laten gezinnen zonder
papieren vaak na om zich te laten behandelen, zelfs
wanneer dat hard nodig is. Ook dokters kunnen de
toegang tot gezondheidszorg van gezinnen zonder
papieren belemmeren, of hun aanwezigheid melden
aan de immigratieautoriteiten, gewoonweg door een
gebrek aan kennis van de rechten van gezinnen zonder
papieren. Een gebrek aan kennis belemmert daardoor
de toegang tot gezondheidszorg van kinderen zonder
papieren.
Bijgevolg is het vaak zo dat alleen die kinderen zonder
papieren toegang hebben tot gezondheidszorg die zich
binnen het gezichtsveld en het bereik bevinden van
ngo’s die deze leemte in de openbare dienstverlening
opvullen.
16 Dokters

van de Wereld, Europees waarnemingscentrum voor
de toegang tot gezondheidszorg “Access to Healthcare for
Undocumented Migrants in 11 European Countries“ (“Toegang tot
gezondheidszorg voor migranten zonder papieren in 11 Europese
landen”) (2009) pagina’s 69 en 70.
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krijgen daarbij voorrang, hoewel ze ook zonder aarzelen gezinnen in nood zonder papieren
aanvaarden.
Daarnaast organiseert de vereniging beroepsopleidingen en opleidingen over huishoudelijke
dienstverlening, kinderverzorging en ouderenzorg als een eerste stap naar de sociale en
professionele integratie van migranten.

GEZONDHEIDSDIENSTVERLENING
VAN DE BURGERMAATSCHAPPIJ
VOOR KINDEREN EN GEZINNEN
ZONDER PAPIEREN IN SPANJE

Karibú Niños


/

Context

Naar Spaans recht krijgen kinderen zonder papieren toegang tot gezondheidszorg onder
dezelfde voorwaarden als hun nationale tegenhangers. Maar in de praktijk hebben kinderen
zonder papieren geen volledige toegang tot de gezondheidszorg die ze nodig hebben.

d

Naast het verstrekken van gezondheidszorg runt de vereniging nu een specialistisch project
voor de onthaal- en integratiebehoeften van migrantenjongeren en kinderen tussen 3 en 18
jaar van Afrikaanse ouders zonder papieren. De sociale integratie van jongeren en kinderen
wordt bevorderd door de organisatie van vrijetijds- en sportactiviteiten en culturele en
schoolondersteunende activiteiten. Daarnaast biedt het project een “veilige plek” voor ouders
waar hun kinderen Spaans kunnen leren en spelen met leeftijdsgenoten terwijl ze aan het werk
zijn.

Karibú (dat betekent “welkom” in het Swahili) is een vereniging die gezondheidszorg verleent aan
kwetsbare mensen die geen toegang hebben tot het nationaal gezondheidszorgstelsel.

Het verstrekken van gezondheidsdiensten

1

Karibú verstrekt eerstelijnszorg en een aantal specialistische gezondheidsdiensten aan
migranten zonder papieren. Tot de specialistische gezondheidszorg behoren gynaecologie,
dermatologie, psychiatrie, psychologie en oogheelkunde.
Wanneer Karibú geen specialistische behandeling ter plaatse kan bieden, verwijzen ze de
patiënten naar andere dienstverleners met wie ze samenwerken. Zo worden patiënten verwezen
naar ziekenhuizen, gezondheidscentra en universiteiten die Karibú kent en vertrouwt.

Meer dan dienstverlening

!

Naast het verlenen van gezondheidszorg, helpt Karibú migrantengezinnen zonder papieren om
toegang te krijgen tot het Spaans nationaal gezondheidszorgstelsel door hen te informeren over
hun rechten en te begeleiden op hun medische afspraken.
Karibú organiseert ook regelmatig opleidingsprogramma’s naast de gezondheidsdiensten. Die
opleidingen zijn bedoeld om een betere gezondheid en welzijn te bevorderen. De lessen gaan
over seksuele en reproductieve gezondheid, voeding en dieet, basishygiëne en kinderverzorging.

Extra diensten

]

Verschillende soortgelijke initiatieven die gezondheidsdiensten en ondersteuning aanbieden, duiken in heel
Europa op als onmiddellijke reactie op de praktische
belemmeringen die de toegang van kinderen zonder
papieren tot gezondheidszorg in de weg staan. Verschillende van die belemmeringen kunnen echter worden
overwonnen door ervoor te zorgen dat dienstverleners
weten wat de rechten zijn van migrantengezinnen zonder papieren.
Project:London17, een gezondheidsbevorderingsproject van Doctors of the World UK (Dokters van de Wereld)18 , biedt eerstelijnszorg aan kwetsbare personen
in een kliniek die wordt gerund door vrijwilligers. Maar
de belangrijkste focus van hun werk is pleitbezorging
om ervoor te zorgen dat professionals in de gezondheidszorg en medisch personeel weten wat hun verantwoordelijkheden zijn ten opzichte van migranten zonder
papieren. Het project organiseert opleidingsdagen voor
maatschappelijke migrantenorganisaties, professionals
in de gezondheidszorg en studenten geneeskunde met
uitleg over het gezondheidsstelsel en de huidige wetge-

ving. Project:London wil toegang tot gezondheidszorg
waarborgen voor iedereen door gerichte pleitbezorging op alle niveaus, van het helpen bij de inschrijving
van individuen tot het lobbyen voor politieke verandering. Project:London streeft naar meer inzicht in het
nationaal gezondheidszorgstelsel en meer begrip van
eerstelijnszorg onder de migrantenbevolking, het informeren van professionals in de gezondheidszorg over
de wetgeving en hoe de discretie van huisartsen kan
worden gebruikt om de gezondheidszorg van patiënten
positief te beïnvloeden en, last but not least, hoopt Project:London dat de sociale ongelijkheid bij de toegang
tot gezondheidszorg stilaan zal verdwijnen door het opleiden van toekomstige generaties professionals in de
gezondheidszorg.

17 Website

voor Project:London, een Brits programma van de ngo
Dokters van de Wereld is te vinden op: http://doctorsoftheworld.org.
uk/projectlondon/default.Asp
18 Website voor Dokters van de Wereld te vinden op: http://www.mdminternational.org/

Omdat Karibú zich bewust is van de onderlinge afhankelijkheid van rechten en de behoeften
van migrantengezinnen voor toegang tot hun gezondheidsdiensten, heeft het extra diensten
ingesteld om te helpen bij sociale integratie.
Het gaat daarbij onder meer over het aanbieden van tijdelijke elementaire ondersteuning zoals
ad hoc financiële bijstand voor voedsel en kleding en elementaire juridische dienstverlening.
Diegenen die het meeste risico lopen, krijgen tijdelijk onderdak in een van de vijf centra van
Karibú voor zeer kwetsbare migranten. Niet-begeleide kinderen en moeders met kinderen
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Toegang krijgen tot huisvesting
Kinderen in een irreguliere migratiesituatie in Europa
hebben gewoonlijk geen formele toegang tot sociale
huisvesting met hun gezin. Dat recht is inderdaad
het minst beschermd door de nationale wetgeving.
Door bezuinigingsmaatregelen en besparingen op
de voorziening van huisvesting en sociale bijstand
is de vraag naar goedkope woningen op de private
huizenmarkt gestegen. Bijgevolg zijn gezinnen zonder
papieren afhankelijk van de niet-gereguleerde private
huizenmarkt en gewetenloze huisbazen. Met beperkte
mogelijkheden proberen een toenemend aantal gezinnen
toegang te krijgen tot opvang bij steunregelingen voor
daklozen in Europa, en dat voor langere periodes. Maar
opvangcentra voor daklozen worden gewoonlijk niet
gefinancierd om gezinnen zonder papieren te helpen. De
steun is dus beperkt, ad hoc en gebeurt op vrijwillige
basis.

k

Het Waarnemingscentrum van het Parijse
Samusocial19 is, samen met UNICEF Frankrijk,
een onderzoeksprogramma gestart om inzicht te
krijgen in de behoeften van deze bevolkingsgroep:

“De beperkte beschikbare gegevens
suggereren grote sociale problemen en een
zorgwekkende gezondheidstoestand, zowel
lichamelijk als psychologisch. Vooral de
situatie van de kinderen - de meerderheid
onder hen wordt niet beschouwd als
kinderen in nood ondanks de onveilige
levensomstandigheden - lijkt alarmerend...
Door de aanscherping van het beleid inzake
asiel en immigratie en de beperking van de
geplande accommodatieoplossingen zijn
meer en meer personen, inclusief gezinnen,
aangewezen op daklozenhulp.” 20
19 Website:

http://observatoire.samusocial-75.fr/
van SamuSocial te Parijs “The Study of
Homeless Families” (“De studie van dakloze gezinnen”) (lopend).

20 Waarnemingscentrum

Toegang tot de private huizenmarkt
De toegang van kinderen zonder papieren tot
huisvesting is onlosmakelijk verbonden met hun sociale
uitsluiting en slechte economische situatie. Financiële
beperkingen als gevolg van beperkte toegang tot
formele werkgelegenheid, het ontbreken van een
verblijfsvergunning en beperkte toegang tot sociale
huisvesting of bijstand verwijzen gezinnen zonder
papieren al te vaak naar de rand van de particuliere
huizenmarkt.
Een gebrek aan toegang tot sociale huisvesting dwingt
gezinnen zonder papieren om alternatieven te zoeken
op de particuliere huizenmarkt waar ze bijzonder
kwetsbaar zijn en te maken kunnen krijgen met racisme,
uitbuiting en discriminatie door particuliere huisbazen.
Verhuuragentschappen en “officiële” huisbazen
eisen vaak dat huurders over een verblijfsvergunning
beschikken. Bijgevolg vormt de niet-reguliere status
een extra kwetsbaarheid waar niet-gereguleerde
huisbazen gebruik van kunnen maken om huizen in
slechte staat aan te bieden voor buitensporige prijzen,
wetende dat de mogelijkheden voor migranten zonder
papieren beperkt zijn. Gezinnen zonder papieren kunnen
daardoor gedwongen zijn om te leven in ondermaatse,
overbevolkte en onhygiënische huizen, die ze vaak
moeten delen met onbekenden, waarbij hun veiligheid
in het gedrang komt. De huisvestingsovereenkomsten
die gezinnen zonder papieren aangaan, worden
zelden schriftelijk of formeel vastgelegd. Informele
“overeenkomsten” van onbepaalde duur bieden geen
persoonlijke veiligheid of woonzekerheid voor gezinnen
zonder papieren. Bijgevolg moeten gezinnen vaak
verhuizen, soms op korte termijn, en zijn ze afhankelijk
van de gastvrijheid van vrienden of familie, of van centra
voor daklozensteun voor onderdak. Ze hebben dus geen
stabiliteit of zekerheid over hun woonsituatie.
Gevallen van uitbuiting, discriminatie, tegenslag of
misbruik door de huisbaas of huisbazin worden slechts
zelden gemeld. Uit schrik om hun huis te verliezen,
schrik voor opsporing en schrik om hun kinderen
te verliezen aan de sociale diensten aanvaarden en
verdragen gezinnen zonder papieren vaak discriminatie
in plaats van de huisbaas aan te geven of aan te klagen.

OPVANGSYSTEMEN IN HET
VERENIGD KONINKRIJK

Context

/

Door een gebrek aan sociale of maatschappelijke steun en beperkte middelen van
zelfondersteuning of toegang tot formele werkgelegenheid zijn migrantengezinnen zonder
papieren zeer kwetsbaar, maar ze worden vaak verwaarloosd.
In tegenstelling tot de verschillende initiatieven voor huisvesting en bescherming van de
rechten van niet-begeleide kinderen, of asielzoekers en vluchtelingen, krijgen begeleide
kinderen in een niet-reguliere situatie slechts beperkte hulp en bijstand van lokale overheden
en maatschappelijke organisaties.
Een gebrek aan toegang tot huisvesting, of de dreiging van, of feitelijke dakloosheid, kunnen
een negatieve invloed hebben op de lichamelijk en mentale gezondheid van kinderen, wat hen
kwetsbaar maakt en blootstelt aan uitbuiting.

‘London Hosting’ systeem

d

“London Hosting”21, gerund door PRAXIS22, is een initiatief dat streeft naar de ontwikkeling
en bevordering van particuliere opvang als antwoord van de gemeenschap op de dringende
noodzaak aan een betrouwbaar, alternatief accommodatienetwerk in Londen.
Het team adviseurs van PRAXIS helpt gasten van het opvangsysteem door holistische steun
aan te bieden. Ze behandelen problemen met betrekking tot wettelijke status, behoeften aan
gezondheidszorg en toegang tot sociale uitkeringen.

Hoe werkt het

1

London Hosting rekruteert, beoordeelt, traint en ondersteunt mensen die bereid zijn om
migranten op te vangen. De gastheren en gasten worden “gekoppeld” volgens formulieren die bij
de organisatie worden ingediend. De opvang gebeurt puur op vrijwillige basis en de organisatie
doet haar best om ervoor te zorgen dat geen van de partijen wordt uitgebuit.
London Hosting bevordert en stimuleert ook opvanginitiatieven ontwikkeld door lokale kerken,
andere geloofsorganisaties en vrijwilligersgroeperingen en hulpgroepen voor vluchtelingen om
de opvangcapaciteit verder uit te bouwen.
Voor wie niet voor opvang kan zorgen, maar wel bereid is om te helpen, beheert London Hosting
een armoedesteunfonds om bij te dragen aan kosten voor reizen, medische uitgaven en uitgaven
voor voedsel.

21 PRAXIS

is een centrum in Oost-Londen dat advies en steun biedt aan migranten en vluchtelingen. Meer informatie is te
vinden op: http://www.praxis.org.uk/
voor London Hosting: http://www.praxis.org.uk/index.php?page=2_10

22 Website
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Opvangsystemen zijn een waardevolle manier om
maatschappelijke steun in te zamelen voor arme
migranten en mensen bewust te maken van de sociale
uitsluiting en gedwongen dakloosheid waarmee
gezinnen zonder papieren worden geconfronteerd en
het is ook een middel om onmiddellijke en betrouwbare
huisvesting te bieden aan mensen in nood.

Tijdelijke accommodatie
In uitzonderlijke omstandigheden bieden sommige
EU-lidstaten wel tijdelijke accommodatie aan gezinnen
zonder papieren, hoewel zelfs dat meestal beperkt blijft
tot alleenstaande moeders met kinderen. Als reden voor
hun terughoudendheid om gezinnen zonder papieren te
huisvesten, halen autoriteiten vaak de angst aan dat
ze een blijvende belasting voor de overheidsfinanciën
zullen zijn. Die financiële overwegingen zien de belangen
van het kind over het hoofd en het fundamentele recht
op een privé- en gezinsleven zoals vastgelegd in
internationale en EU-wetgeving.

Maar in een poging om niet-reguliere migratie te
onderdrukken, worden in heel Europa wetten gecreëerd
die niet-reguliere migratie strafbaar maken, wat voor
een extra belemmering zorgt die eerlijke en bereidwillige
huisbazen (en mogelijk ook gastheren) ontmoedigt om
onderdak te geven aan migranten zonder papieren.
De 2002 EU-richtlijn23 is gericht op de bestrijding van
mensenhandel, hoewel ze kan worden geïnterpreteerd
om mensen te treffen die migranten zonder papieren
helpen voor winstdoeleinden. De overzetting van de
Richtlijn naar nationale wetten leidde in veel EUlidstaten niet tot de onmiddellijke, massale bestraffing
van mensen die contact zoeken met migranten
zonder papieren om munt te slaan uit hun situatie (bv.
huisbazen). Desondanks was er in de afgelopen jaren
een ontwikkeling van de nationale strafwetgeving in
een aantal lidstaten om niet-reguliere migratie te
onderdrukken. In Italië, bijvoorbeeld, werd nationale
wetgeving ontwikkeld om de boetes te verhogen en de
verbeurdverklaring van goederen in te voeren voor wie
verhuurt aan migranten zonder papieren.24

Wanneer tijdelijke accommodatie wordt aangeboden,
dan is dat in de vorm van kamers in tehuizen of plaatsen
in opvangcentra die bedoeld zijn voor alleenstaande
mannen of personen met een alcohol- of drugsverslaving.
In Nederland heeft een studie door kinderpsychologen
de levensomstandigheden onder de loep genomen van
kinderen die in opvangcentra voor daklozen wonen. 25
De studie benadrukt het belang van de behandeling
van kinderen in opvangcentra als “kinderen met
unieke behoeften en niet gewoon als kinderen die hun
ouders vergezellen.” De tekortkomingen in tijdelijke
accommodatie voor begeleide kinderen in een nietreguliere migratiesituatie benadrukken de dringende
noodzaak aan huisvesting die fatsoenlijk en geschikt is
voor kinderen.

23 Richtlijn

25 Brilleslijper-kater,

2002/90 tot omschrijving van hulpverlening bij illegale
binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf (OJ L 328/17
5.12.2002)
24 Elena Rozzi, “Undocumented migrant and Roma children in Italy:
between rights protection and control” in Jacqueline Bhabha
(ed.) Children without a State: a global human rights challenge
(“Migrantenkinderen zonder papieren en Romakinderen in Italië:
tussen bescherming van de rechten en controle” in Jacqeline Bhabha
(ed.) Kinderen zonder een staat: een wereldwijde uitdaging voor
de mensenrechten), MIT Press, Cambridge, Massachusetts (2011)
pagina 189

S.N., Beijersbergen, M., Asmoredjo, J., Jansen,
C., en Wolf, J, “Not just a bed, a bath and a peanut-butter sandwich:
Characteristics, health, well-being and care for children growing up
with their parent(s) in shelters for homeless people or female victims
of domestic violence” (“Niet alleen een bed, een bad en een boterham
met pindakaas: kenmerken, gezondheid, welzijn en zorg voor kinderen
die met hun ouder(s) opgroeien in opvangcentra voor daklozen of
vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld”), (2009) Volledige tekst
online te vinden op pagina’s 21-23: http://www.feantsa.org/files/
freshstart/Communications/Homeless%20in%20Europe%20EN/
PDF_2010/Homeless_in_Europe_Autumn2010_EN_Final.pdf.pdf

HUISVESTING BIEDEN AAN
GEZINNEN ZONDER PAPIEREN
IN SPANJE
Context

/

ACCEM26 is een ngo, een organisatie zonder winstoogmerk, die zorg en onderdak biedt aan
vluchtelingen en immigranten in Spanje en zich inzet voor sociale integratie en werkgelegenheid,
alsook gelijke rechten en plichten voor iedereen ongeacht herkomst, geslacht, ras, godsdienst,
overtuigingen of sociale klasse. ACCEM startte zijn eerste huisvestingsprojecten voor gezinnen
zonder papieren in 1999. Aanvankelijk was het werk van ACCEM gericht op het ondersteunen van
kinderen zonder papieren bij hun toegang tot onderwijs. Maar door dit werk stelden ze snel vast
dat er een dringende behoefte was aan huisvesting voor gezinnen zonder papieren.

50

26 Website

ACCEM: http://www.accem.es/refugiados/inmigrantes/

Daarop begon ACCEM het huidige huisvestingsproject te ontwikkelen. Vandaag de dag
beheert ACCEM, in samenwerking met de Gezins- en Sociale Diensten van het stadsbestuur
van Madrid, twee centra om kwetsbare gezinnen zonder papieren tijdelijk onderdak te geven.
Het huisvestingsproject van ACCEM wordt gerund in het kader van het Plan voor Sociale en
Interculturele Co-Existentie van het stadsbestuur van Madrid (2009-2012), beter bekend als
“Proyecto de Intervención Socicomunitaria con Familias Inmigrantes” (Project voor sociale en
maatschappelijke interventie met migrantengezinnen).

2

Doel van het project

Het project wil diensten aanbieden voor accommodatie en sociale integratie aan
migrantengezinnen, etnische minderheden en mensen met een Oost-Europese achtergrond,
onder de volgende criteria:
•
•
•
•
•
•

die sociaal uitgesloten worden
die geen huisvesting en economische middelen hebben
met kinderen jonger dan 18 jaar
eenoudergezinnen
grote gezinnen
die zich in een sociale noodsituatie bevinden

Naast accommodatie biedt het project ook continue ondersteuning en hulp aan de gezinnen bij
de toegang tot elementaire aanvullende diensten, zoals onderwijs, gezondheidszorg en nog veel
meer.
Het project wil de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor gezinnen waarborgen, maar
streeft een hoger doel na nl. het bevorderen van de sociale integratie en regularisatie van de
gezinnen zonder papieren onder hun hoede.

Hoe werkt het

1

Het project bestaat uit twee “niveaus”:
Niveau 1: Voorbereidingsfase sociale integratie
Dit niveau biedt gezinnen onmiddellijke accommodatie in tijdelijke opvangcentra. Het project
heeft capaciteit voor 52 gezinnen (ongeveer 208 personen, 52 gezinnen met gemiddeld 4
leden). Alle gezinnen in die opvangcentra krijgen uitgebreide zorg en toegang tot faciliteiten
als studeerkamers, speelruimtes voor de kinderen, wasserij, keuken en badkamers. Op dit
niveau begint het socio-educatieve proces van het gezin met lessen en steunbeoordelingen in
de volgende domeinen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatie en sociale beoordeling
Capaciteitsopbouw volwassenen
Ondersteuning bij het zoeken naar werk en een woning
Beroepsopleiding
Socio-educatieve animatie voor kinderen van 3 tot 16 jaar
Socio-educatieve animatie voor kinderen van 0 tot 3 jaar
Interculturele bemiddeling en follow-up met het gezin
Maatschappelijke integratie

De minimale duur van het verblijf op dit niveau is 6 maanden. Die periode kan worden
verlengd afhankelijk van de vooruitgang van het gezin, de behoeften en het bereiken van de
integratiedoelstellingen.
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Niveau 2: Maatschappelijke integratie
Zodra de integratiedoelstellingen in het Centrum zijn bereikt, kunnen de gezinnen twee richtingen
uit: ofwel verhuizen ze naar een flat van ACCEM waar ze zelfstandig wonen, ofwel vragen ze hulp
bij het zoeken en verhuizen naar een zelfstandige woning. De keuze hangt af van hun behoeften
en omstandigheden.
In het tweede geval krijgt het gezin tijdelijk economische steun van het Project. In het eerste
geval, beschikt het project over 3 flats met capaciteit voor 22 personen. Het doel van de overgang
naar niveau 2 is het vergemakkelijken van de duurzame, sociale integratie van gezinnen zonder
papieren en het bevorderen van hun vermogen tot zelfstandig wonen en onafhankelijke toegang
tot diensten. Gezinnen kunnen hier tot 4 maanden blijven.
Na die vier maanden kiezen de gezinnen, met de hulp van professionals, de meest geschikte
buurt voor hen, rekening houdend met de prijs van de woningen in het gebied, het sociale netwerk
van het gezin, de werkmogelijkheden en andere criteria die de integratie van de gezinnen kunnen
ondersteunen. Bij dit proces krijgen de gezinnen steun en advies over hoe ze maximaal voordeel
kunnen halen uit hulpmiddelen en volledig integreren in de samenleving.
Het hoofddoel van het Project is het bevorderen van de sociale en maatschappelijke integratie
van migrantengezinnen door hun toegang tot standaard openbare diensten te vergemakkelijken,
hen een thuis te bieden en de autonomie van elk gezin te stimuleren.

Analyse van gehuisveste gezinnen

d

In het eerste kwartaal van 2012 huisvestte het project 98 gezinnen (301 personen in totaal, onder
wie 125 kinderen). In termen van migratiestatus helpt het project opmerkelijk meer gezinnen
die zich in een niet-reguliere migratiestatus bevinden, wat getuigt van hun hogere noden,
kwetsbaarheid en armoede. In een kwartaal huisvestte het project 28 gezinnen in een nietreguliere situatie, onder wie 46 volwassenen en 37 kinderen.

De Engelse ngo Shelter 28 biedt een model om de dieper
liggende oorzaak van het gebrek aan huisvesting voor
gezinnen zonder papieren aan te pakken, niet door
fysieke verblijfplaatsen of onderdak aan te bieden,
maar door een tweevoudige benadering voor toegang
tot huisvesting te volgen. Ten eerste biedt Shelter
vertrouwelijk advies en bijstand aan iedereen met een
huisvestingsprobleem. Veel gezinnen met kinderen
zonder papieren hebben op die manier bijstand
gevraagd. Ten tweede doet Shelter aan pleitbezorging
door bij de overheid en lokale autoriteiten te lobbyen
om wetgeving te ontwikkelen en beleidslijnen uit te
stippelen om dakloosheid op een efficiëntere manier
te voorkomen en slecht gehuisveste personen te
beschermen. De campagnes van Shelter worden op
grote schaal verspreid en helpen mensen bewust te
maken van het probleem.

Onderlinge afhankelijkheid van rechten
De rechten op huisvesting, gezondheidszorg en
onderwijs zijn onderling met elkaar verbonden en van
elkaar afhankelijk. Een rapport van Shelter waarschuwt
dat kinderen die in slechte woonomstandigheden
leven tot 25% meer risico lopen op ernstige
gezondheidsproblemen en handicaps tijdens hun
kindertijd en vroege volwassenheid. Precaire en
ongezonde levensomstandigheden hebben een impact
op de mentale en lichamelijke gezondheid, wat op zijn
beurt een invloed heeft op de schoolprestaties.29

k
Sue Lukes, Directeur van MigrationWork UK,
legt de onderlinge afhankelijkheid van rechten
uit en wijst op de noodzaak van een holistische,
sectoroverschrijdende benadering in pleitbezorging
voor kinderen en gezinnen zonder papieren:

Huisvesting, geen onderdak
Hoewel die strategieën betrekking hebben op de
toegang tot tijdelijke verblijfplaatsen of “onderdak”,
moet een onderscheid worden gemaakt met het
recht op toegang tot “huisvesting”, wat een zekere,
duurzame, permanentere vorm van wonen is. Hoewel
de maatschappij tussentijdse of tijdelijke accommodatie
kan bieden aan gezinnen zonder papieren, moet de
pleitbezorging worden voortgezet om de sociale,
politieke en wettelijke erkenning te bevorderen van het
recht op huisvesting voor alle gezinnen en kinderen
zonder papieren.

k

Maria Segurado, Coördinator van het Juridisch
Netwerk van Caritas Espanola komt op voor de
noodzaak om te pleiten voor huisvesting als een
universeel en fundamenteel recht voor kinderen en
gezinnen zonder papieren:

“We moeten het recht op huisvesting
afdwingen. Het is een universeel recht, maar
ik vrees dat dit gevecht nog moet beginnen.” 27

27 Maria Segurado, Caritas Espanola, aan het woord op de PICUM

nationale workshop “Strategieën ontwikkelen ter bescherming van
kinderen in een niet-reguliere migratiesituatie in Spanje” op 21 juni 2012
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“Als een kind geen plek heeft om zijn of haar
huiswerk te maken, of als een kind geen
warme thuis heeft, dan zijn de toegang tot
onderwijs of gezondheidszorg bijkomstig.”30

28 Shelter

is een Engelse liefdadigheidsorganisatie die meer
dan een miljoen mensen per jaar helpt die kampen met
huisvestingsproblemen of dakloosheid door campagnes te voeren
om de oorzaken van dakloosheid te voorkomen. Website voor Shelter:
www.shelter.org.uk/
29 Harker, Lisa, Shelter, “Chance of a lifetime: The impact of bad housing
on children’s lives” (“De kans van je leven: De impact van slechte
huisvesting op het leven van kinderen”) (2006) online te vinden op:
http://england.shelter.org.uk/_ _data/assets/pdf_file/0009/66429/
Chance_of_a_Lifetime.pdf

Het is daarom noodzakelijk om een holistische
benadering te volgen bij het informeren en ondersteunen
van kinderen en gezinnen zonder papieren. “Right To
Dream” (“Het recht om te dromen”) is een voorbeeld
van een holistisch initiatief voor ondersteuning dat in
2012 werd opgericht. Het project, geleid door PRAXIS 31,
een liefdadigheidsorganisatie die sinds 1983 werkt
met kwetsbare migranten in Londen, wil jongeren en
kinderen zonder papieren in het Verenigd Koninkrijk
ondersteunen door hen te helpen bij het nemen van
weloverwogen beslissingen, het omgaan met de crisis
en het plannen van hun toekomst.
Het twee jaar durende project volgt een veelvoudige
benadering bij het ondersteunen van kinderen zonder
papieren. Ten eerste zal het project holistisch advies
bieden aan kinderen en jongeren bij de aanpak van
immigratie-, huisvestings- en onderwijsproblemen.
Ten tweede zal het een zelfhulpgroep met lotgenoten
oprichten en een lobbygroep voor jongeren zonder
papieren. Welke richting die groep zal uitgaan, hangt
af van de jongeren zelf, maar het impliceert campagne
voeren (in de ruimste zin van het woord), ervaringen
uitwisselen, kennis uitwisselen met lotgenoten over
manieren om elkaar te helpen en de ontwikkeling van
leiderschaps- en projectmanagementvaardigheden. Er
zal ook een “sms”-service zijn voor advies en continu
contact met projectleden die de groep niet persoonlijk
willen of kunnen bijwonen. Ten derde zal het project
werken aan de ondersteuning van een breder sociaal
begrip van de behoeften van kinderen en jongeren
zonder papieren door een handleiding samen te
stellen voor mensen die advies geven aan kinderen
zonder papieren, en een conferentie en tentoonstelling
organiseren om de resultaten van het proefproject te
tonen en te verspreiden. Door holistische ondersteuning
te bieden, zal het project er hopelijk in slagen om
kinderen zonder papieren toegang te bieden tot alle
basisrechten, en niet tot één specifiek recht.
Want toegang tot één recht kan de toegang tot andere
rechten vergemakkelijken. Dit geldt voor verschillende
strategieën die in dit hoofdstuk worden beschreven.
Toegang krijgen tot huisvesting via het project van
ACCEM helpt migrantenkinderen zonder papieren om
toegang te krijgen tot onderwijs en gezondheidsdiensten.
De onderlinge afhankelijkheid van rechten vereist een
sectoroverschrijdende benadering om de rechten van
kinderen en gezinnen zonder papieren te beschermen.

30 Sue

Lukes, Directeur MigrationWork UK, op de PICUM nationale
workshop “Strategieën ontwikkelen ter bescherming van kinderen in
een niet-reguliere migratiesituatie in Spanje” op donderdag 6 oktober
2011
31 Website PRAXIS: http://www.praxis.org.uk/
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Minimale middelen,
maximale impact
j

toolsen
and
strategies
middelen
strategieën

Overzicht van middelen en strategieën
om praktische belemmeringen voor
rechten te overwinnen

Een pleitbezorgingsstrategie structureren en ontwikkelen

DUIDELIJKE DOELEN STELLEN
Stel bij aanvang duidelijke doelen van wat u met uw pleitbezorging realistisch wenst te bereiken, rekening
houdend met het politiek, sociaal en economisch klimaat waarin u werkt. Denk na over de positieve impact van
uw werk op de betrokken groep.

• Het informeren van kinderen en gezinnen zonder papieren is van
essentieel belang voor hun sociale integratie als rechtendragers.
• Ervoor zorgen dat alle migrantengezinnen zonder papieren continu
toegang hebben tot betrouwbare, up-to-date informatie.
• Taallessen in scholen op nationaal niveau, zoals de Belgische
“OKAN klassen”, kunnen een goede manier zijn om de
taalvaardigheden van kinderen te verbeteren en een betere
integratie in de schoolgemeenschap bevorderen
• Ondersteunende diensten voor kinderen zonder papieren moeten
worden gekoppeld aan steun voor hun gezin om ervoor te zorgen
dat dit niet tot een ontwrichting in het gezin leidt, en dat kinderen
bijvoorbeeld niet de rol van vertaler of bemiddelaar in hun gezin
op zich moeten nemen.
• Er is een onderlinge afhankelijkheid van rechten, dus toegang tot
het ene recht kan de toegang tot andere rechten vergemakkelijken.
Bij het werk moet een sectoroverschrijdende benadering worden
gevolgd om de toegang tot rechten van kinderen en gezinnen
zonder papieren te bevorderen.

UW PUBLIEK KENNEN
Doe grondig onderzoek naar uw belanghebbenden en doelgroep: Wie zijn ze? Wat willen ze/ hebben ze nodig?
Door welke toon/aanpak voelen zij zich het meest aangesproken?

HET JUISTE HULPMIDDEL KIEZEN
Er zijn veel manieren om pleitbezorgingsstrategieën te verspreiden. Zorg ervoor dat u
het juiste middel kiest voor het doel van uw pleitbezorging:
• protest
• blogging
• online video’s verspreiden
• foto’s delen
• een proefproces aan de rechter voorleggen
• e-mailcampagnes
• nieuwsbrieven
• online petities
• presentaties op evenementen / workshops
• ontmoetingen met beleidsvormers

UW KERNBOODSCHAPPEN VERDUIDELIJKEN
Maak kernboodschappen op maat door gebruik te maken van precieze terminologie, zodat die duidelijk, kort,
eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen zijn. Koppel uw kernboodschappen aan toepasselijke activiteiten en zorg
dat de boodschappen instructief / actiegericht zijn en beleidsvormers aanspreken om iets te doen.
Maak gebruik van getuigenissen om nogmaals de menselijke ervaring achter uw boodschap te bevestigen.

CONTROLEREN, AANPASSEN EN EVALUEREN
Evalueer continu de impact van uw werk en pas het indien nodig aan om de doelen van uw pleitbezorging
beter te bereiken. Wees transparant - maak de resultaten altijd openbaar en leg ze voor aan financiers en
beleidsmakers. Maak een objectieve evaluatie van uw werk om te zorgen dat de resultaten de volgende keer
nog beter zullen zijn.
54
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hoofdstuk 2
SCHATTINGEN VAN KINDEREN ZONDER PAPIEREN IN EUROPA

Het Clandestino-project van het Directoraat-Generaal Onderzoek van de Europese Commissie
analyseerde bestaande gegevens over niet-reguliere migratiestromen in Europa in een poging
om een duidelijker beeld te krijgen van niet-reguliere migratie en het aantal niet-reguliere
migranten. Het Clandestino-project schat dat er in 2008 tussen 1,6 en 3,8 miljoen migranten
zonder papieren in de EU waren. 34

Een database opbouwen.
Het documenteren van
migrantenkinderen zonder
papieren.
Het is problematisch om een duidelijk en nauwkeurig
beeld te krijgen van het aantal, de aanwezigheid en
de situatie van kinderen zonder papieren in Europa.
De aard zelf van niet-reguliere migratie tart officiële
statistieken of het verzamelen van gegevens; daarnaast
zijn de gegevens over kinderen in de context van
migratie beperkt. In haar 2009 Human Development
Report schat het Ontwikkelingsfonds van de VN dat het
aantal migranten zonder papieren wereldwijd tussen 20
en 30 miljoen moet liggen; 32 maar dit cijfer geeft geen
indicatie over het aantal kinderen en gezinnen. In de
statistieken maken begeleide kinderen zonder papieren
in gezinnen gewoonlijk deel uit van migratiestromen
van volwassenen zonder papieren, en de gegevens voor
kinderen worden niet uitgesplitst.

32 Ontwikkelingsprogramma

van de Verenigde Naties, “Human
Development Report, Overcoming Barriers: Human Mobility
and Development” (“Human Development Report, Hindernissen
overwinnen: menselijke mobiliteit en ontwikkeling”) (2009) pagina 23.
De volledige tekst is online terug te vinden op: http://hdr.undp.org/en/
media/HDR_2009_EN_Chapter2.pdf
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Het project deelde de lidstaten in in categorieën volgens de betrouwbaarheid van de gegevens.
Alleen het Verenigd Koninkrijk en Griekenland behaalden de hoogste score voor gegevens over
niet-reguliere migratie - van middelmatige betrouwbaarheid. De lage scores zijn het gevolg van
een gebrek aan voldoende basisgegevens om mee te werken.

k
Een verslag uit 2011 van de Parlementaire
Vergadering van de Raad van Europa stelde:

“De rapporteur kan het aantal
migrantenkinderen zonder papieren in Europa
onmogelijk inschatten.”33

Bijgevolg is er een groot gebrek aan voldoende
nauwkeurige gegevens over kinderen zonder papieren
in Europa. Om het gebrek aan gegevens te verhelpen,
kunnen onderzoekers proberen om zich een beeld te
vormen van kinderen zonder papieren in Europa op
basis van de schattingen van algemenere gegevens
over niet-reguliere migratie, cijfers van migranten in de
gevangenis en regularisatieprogramma’s. Een database
maken over deze mensen helpt de aandacht van de
beleidsmakers opnieuw te richten op de impact van
twee uiteenlopende beleids- en wetgevingskaders - een
dat immigratie verveiligt en een ander dat het welzijn
van kinderen beschermt - wat voor een groot verschil
zorgt in de bescherming die kinderen zonder papieren
ten deel valt.

Het Clandestino-project schatte dat er tussen 44.000 en 144.000 kinderen zonder papieren in
het Verenigd Koninkrijk werden geboren op een totaal van 417.000-863.000 migranten zonder
papieren. Voortbouwend op de gegevens verzameld door Clandestino, werd in het COMPASonderzoeksproject 35 aan de universiteit van Oxford vastgesteld dat er in 2011 naar schatting
120.000 kinderen zonder papieren in het Verenigd Koninkrijk waren; 85.000 onder hen zouden in
het Verenigd Koninkrijk zijn geboren.
Ter vergelijking: Clandestino schatte dat er in 2007 in Griekenland 26.314 kinderen zonder
papieren waren. Het aantal werd verkregen door het aantal onderdanen van derde landen in het
school- en geboorteregister te nemen en daar het geschatte aantal legaal verblijvende kinderen
jonger dan 18 jaar van af te trekken. In 2009 werden ontwerpvoorstellen ingediend voor een
regularisatieregeling voor kinderen van migrantenouders die in Griekenland waren geboren,
of voor kinderen die al sinds hun vroege kindertijd in Griekenland waren en Grieks onderwijs
hadden gevolgd. Men verwachtte dat het zou kunnen gaan om ongeveer 250.000 kinderen onder
wie velen zonder papieren. Het is niet duidelijk hoe die cijfers zijn verkregen.
De grote discrepantie tussen die cijfers toont aan dat elke schatting van het aantal kinderen
zonder papieren slechts een schatting is en dat ze door de snel veranderende migratiestromen
en de expansie- en regularisatieregelingen van de EU snel voorbijgestreefd zijn. De voor deze
twee landen specifieke cijfers tonen wel aan dat er opmerkelijk veel kinderen zonder papieren
zijn en dat ze voldoende aandacht moeten krijgen.

34 Triandafyllidou,

Anna “CLANDESTINO Project Final Report” (“Eindverslag CLANDESTINO-project”), november 2009,
pagina 11, online terug te vinden op: http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/03/clandestino-final-report_november-2009.pdf
35 Sigona & Hughes, “Policy Primer: Irregular Migrant Children and Public Policy” (“Beleidshandboek: Niet-reguliere
migrantenkinderen en het overheidsbeleid”), Het waarnemingscentrum voor migratie en de universiteit van Oxford, 2010,
p.4, online terug te vinden op: http://migobs.nsms.ox.ac.uk/sites/files/migobs/Irregular%20Migrant%20Children%20
Policy%20Primer.pdf

33 Raad

van Europa, “Undocumented migrant children in an
irregular situation: a real cause for concern” (“Migrantenkinderen
zonder papieren in een niet-reguliere situatie: een echte reden
tot bezorgdheid”), Raad van Europa, Commissie voor migratie,
vluchtelingen en bevolking, Doc. 12718, Straatsburg, 16 september
2011, paragraaf 9, online terug te vinden op: http://assembly.coe.int/
Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12718.htm
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Middelen om de aantallen en
stromen van kinderen zonder
papieren vast te stellen
Hoewel retrospectief kunnen regularisatieregelingen
bruikbare uitgangscijfers bieden om een beeld te
krijgen van de niet-reguliere migratie in een land. In
Frankrijk werden tussen 2002 en 2006 bijvoorbeeld
meer dan 85.000 personen geregulariseerd in het
belang van de eenheid van het gezin. In Spanje
werden in 2006 20.000 personen geregulariseerd om
“gezins- en werkgelegenheidsredenen” en omdat ze al
verschillende jaren in het land verbleven. 36 Die cijfers
werpen geen licht op specifieke aantallen kinderen
zonder papieren die met hun gezin in Europa wonen,
maar ze geven ons een idee van het aantal gezinnen in
een niet-reguliere migratiesituatie die een aanvraag
voor regularisatie indienen.
Op dezelfde manier hebben wetenschappers het aantal
niet-reguliere migranten afgeleid uit statistieken van
detentie en uitzetting, maar de nationale wetgeving,
het beleid en de gegevens lopen sterk uiteen. Daardoor
kunnen de cijfers in de EU niet onderling worden
vergeleken. Bovendien zijn de cijfers voor detentie en
uitzetting niet betrouwbaar om het aantal niet-reguliere
migranten, vooral het aantal kinderen zonder papieren,
in een land te achterhalen. Bij de indeling van die
gegevens, zelfs bij de cijfers over detentie en uitzetting,
wordt geen rekening gehouden met de specifieke
groep kinderen zonder papieren in gezinnen. Begeleide
kinderen worden vaak individueel geclassificeerd, als
volwassenen of helemaal niet.
Systemen voor gegevensverzameling zijn niet universeel
en de opname van begeleide, niet-reguliere kinderen
in informatiesystemen is nog niet geformaliseerd. De
beschikbare gegevens geven geen expliciet beeld van
kinderen zonder papieren en door een gebrek aan
nationale, Europese of internationale systematische
gegevensverzameling voor begeleide kinderen in
een niet-reguliere situatie is het onmogelijk om de
omvang van de bevolking te schatten, hun behoeften te
beoordelen of de impact van immigratiecontrole op deze
mensen te analyseren.
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Bruikbaarheid van gegevens
Nauwkeurige gegevens over begeleide kinderen
zonder papieren in Europa zijn waardevol voor
professionals, migrantenrechtenorganisatie en
beleidsmakers. Nauwkeurige en betrouwbare
gegevens helpen professionals om kwetsbare sociale
groepen te identificeren die speciale aandacht
nodig hebben, versterken het beleidswerk van
migrantenrechtenorganisaties en helpen beleidsmakers
om een betere voorstelling en begrip te krijgen van de
ernst van het probleem en hoe het verveiligingsbeleid
en de beperkingen bij de toegang tot sociale rechten een
invloed hebben op kinderen zonder papieren.
Dit hoofdstuk zal een overzicht geven van de stappen
die de maatschappij heeft genomen om een vollediger
beeld te krijgen en een nauwkeurige database op te
bouwen van begeleide kinderen zonder papieren, met
aandacht voor hun specifieke behoeften en ervaringen
bij de toegang tot sociale rechten in Europa.
Elk van de volgende strategieën betreffen eerder
kwalitatief dan kwantitatief onderzoek. Kwantitatief
onderzoek naar de aantallen en stromen van kinderen
zonder papieren in Europa wordt het best verzameld door
landen, vooral omdat ze moeten worden aangemoedigd
om te investeren in het systematisch verzamelen van
dergelijke gegevens. In de plaats daarvan bekijken
de volgende strategieën hoe een solide database kan
worden opgebouwd.
Een database opbouwen, is een krachtige manier
om mensen en politici bewust te maken van de
aanwezigheid van kinderen zonder papieren in Europa.
Het proces impliceert dat praktijkbeoefenaars en
professionals die met kinderen zonder papieren
werken onderling samenwerken en kennis delen, wat
op zich een constructieve manier van netwerken kan
zijn. Databases maken gebruik van getuigenissen van
en gesprekken met kinderen zonder papieren en hun
ouders om wat soms als een abstract, afstandelijk en
politiek probleem wordt beschouwd menselijker te
maken. Aan de hand van betrouwbare gegevens kunnen
beleidsmakers en ambtenaren zien hoe beslissingen
over migratiecontrole de kinderen op hun grondgebied
negatief beïnvloeden.

KENNIS DELEN OVER
DE TOEGANG TOT
GEZONDHEIDSZORG:
ONDERZOEKSACTIVITEITEN VAN
BEROEPSORGANISATIES - Italië
Context

/

De Italian Paediatric Society National Working Group on Migrant Children (GLNBI-Nationale
werkgroep over migrantenkinderen van de Italiaanse kindergeneeskundige vereniging)
werd opgericht binnen het netwerk van SIP (The Italian Paediatric Society-De Italiaanse
kindergeneeskundige vereniging).
De werkgroep werd oorspronkelijk opgericht voor het vaststellen van trends in
gezondheidsproblemen en de uitdagingen waar migrantenkinderen in Italië dagelijks mee worden
geconfronteerd. Daartoe doet de groep lokale en nationale epidemiologische onderzoeken en
bouwt de database op voor onderzoeksinitiatieven van de GLNBI.

Onderzoeksproces

1

De GLNBI voert gecategoriseerd epidemiologisch onderzoek uit. Door geïsoleerd onderzoek
naar specifieke groepen van migrantenkinderen uit te voeren, kan de studie de belangrijkste
hindernissen bij de toegang tot gezondheidszorg voor elke “categorie” van migrantenkinderen
vergelijken. De werkgroep gaat af op de gedeelde kennis en ervaringen van kinderartsen en
praktijkbeoefenaars van maatschappelijke organisaties.
Dankzij het brede bereik van de beroepsorganisatie kan de werkgroep zijn onderzoek en
resultaten verspreiden naar een brede groep van zorgverleners en leden van de nationale
kindergeneeskundige gemeenschap, om de praktijk van kinderartsen in het hele land te helpen
vorm geven.

Onderzoekscategorieën

]

De studies behoren tot de volgende vijf onderzoekscategorieën:
1) Kinderen geboren in ontwikkelingslanden die met hun gezin gemigreerd zijn,
2) Buitenlandse adoptiekinderen,
3) Romakinderen,
4) Kinderen van wie de ouders vluchtelingen of asielzoekers zijn en
5) Niet-begeleide tienermigranten
36 Aanvragers

die speciale familiebanden konden aantonen,
werden alleen geregulariseerd als ze voldeden aan bijkomende
“werkgelegenheidscriteria”, nl. als ze konden bewijzen dat ze
minstens een jaar in Spanje hadden gewerkt, zij het zonder status, en
dat ze minstens drie jaar in Spanje woonden. De regularisatiecriteria
werden daarom gegroepeerd als “gezins- en tewerkstellingsredenen”.
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Categorie 1 omvat kinderen zonder papieren en hun gezin. Door te focussen op de heersende
behoeften aan gezondheidszorg van kinderen zonder papieren in het hele land, is de groep
professionals goed geplaatst om de overheid te adviseren over hiaten in de dienstverlening.
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Om gegevens over migrantenkinderen te verzamelen, gebruikt de GLNBI statistieken van ISTAT,
het Italiaanse nationaal instituut voor de statistiek, als uitgangspunt. Maar de statistieken van
ISTAT geven niet het toezicht op niet-reguliere migranten weer, en dus verwijst GLNBI ook naar
gegevens van CARITAS/MIGRANTES.37 Die gegevens, gepubliceerd in jaarverslagen over migratie,
worden uitgesplitst om specifieke gegevens te verstrekken over niet-reguliere migranten. De
methodologie van de GLNBI omvat de vergelijking van gegevens uit officiële bronnen, zoals
ministeriële gegevens uit politieverslagen, en andere gegevens van regularisatieprogramma’s
en de Italiaanse sociale diensten en grenscontroles.

Onderzoeksresultaten

d

Het onderzoek in vijf categorieën onderbrengen, helpt GLNBI om een macroscopisch beeld te
tonen van de nationale toegang tot gezondheidszorg in Italië, meer microscopisch de specifieke
gezondheidsproblemen van verschillende kwetsbare migrantengroepen te analyseren en een
antwoord te geven op de vraag waarom hun toegang en behoeften verschillen.
Bij het analyseren van de gegevens uit de bovenstaande categorieën heeft de GLNBI vastgesteld
dat de overgrote meerderheid van migrantenkinderen in Italië ook daar geboren is. Een andere
vaststelling was dat het aantal ziektes en aandoeningen en het sterftecijfer bij migrantenkinderen
veel hoger liggen dan bij hun Italiaanse onderdanen van dezelfde leeftijd.
Er is ook bewijs dat de gezondheidstoestand van migrantenkinderen verder verslechtert als
gevolg van specifieke sociale nadelen als armoede, ongeschikte huisvesting en slechte hygiëne.
Dit onderzoek op basis van bewijzen maakt mensen bewust van de specifieke problemen bij
de toegang tot gezondheidszorg voor deze sociale groep van kinderen, door de ogen van
professionals in het veld.
Terwijl deze Italiaanse werkgroep een onderscheid maakt tussen de ervaring van migranten
bij de toegang tot gezondheidszorg en de klassieke toegang tot gezondheidszorg, bekijkt een
recente studie in Polen de toegang van migranten tot huisvesting binnen de context van een
nationale daklozencrisis. Op die manier kan men de ongelijke behandeling vaststellen tussen
onderdanen en niet-onderdanen in tijden van crisis.

37 Dit

is online terug te vinden op: http://www.dossierimmigrazione.it

Migranten zonder papieren
bestuderen in de context van een
nationale crisis
Polen kampt al lang met een huisvestingscrisis, en de
nationale infrastructuur slaagt er niet in die op te lossen.
Er is veel concurrentie op de sociale huizenmarkt en
het aanbod kan niet aan de hoge vraag voldoen. Er is
geen noemenswaardige toename in de oppervlakte
voor sociale huisvesting. Bijgevolg moeten aanvragers
vaak verschillende jaren wachten vooraleer ze sociale
huisvesting krijgen toegewezen. Gewoonlijk is dat
dan nog in oude, slecht onderhouden gebouwen, wat
aanleiding kan geven tot dure reparaties. 38
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Aangespoord door de nationale huisvestingscrisis
financierde het UNHCR (het Hoge Commissariaat voor
de Vluchtelingen van de VN) in augustus 2010 een drie
maanden durende studie 39 om de situatie van dakloze
migranten in Polen en hun ervaringen te beoordelen.
De studie besteedt vooral aandacht aan de ervaring van
migranten die eerder de vluchtelingenstatus kregen,

hoewel het in ruimere zin ook kijkt naar de ervaringen
van alle migranten tijdens de huisvestingscrisis en
ook de ervaring onderzoekt van gezinnen zonder
papieren die dakloos zijn geworden.
Het onderzoek bestaat uit drie delen: het eerste deel
probeert het aantal vluchtelingen te bepalen die
absoluut geen onderdak hebben, die dus letterlijk “dakloos” zijn. Het tweede deel geeft een overzicht van de
activiteiten die maatschappelijke praktijkbeoefenaars
hebben ondernomen om de leemte te vullen in de
voorziening van huisvesting, en het laatste deel
verzamelt getuigenissen en ervaringen van migranten
die dakloos zijn.

Wat zijn de voordelen van het
opbouwen van een database?

d

• Nauwkeurige en betrouwbare gegevens kunnen
helpen bij het onthullen van kwetsbare sociale
groepen
• Een database van kinderen en gezinnen zonder
papieren kan helpen om inzicht te krijgen in de
omvang van de bevolkingsgroep
• Het helpt beleidsvormers om de specifieke
beschermingsbehoeften en kwetsbaarheden
van kinderen en gezinnen zonder papieren te
evalueren

Tot deze studie was er geen eerder onderzoek of
schatting van het aantal dakloze vluchtelingen of
migranten en er was ook geen programma voor de
controle van dakloosheid onder migranten op nationaal
vlak in Polen. Deze studie vult die leemte in en helpt
de realiteit van dakloze migranten beter te begrijpen
door een voorafgaande beoordeling uit te voeren van de
situatie waarmee migranten die dreigen het dak boven
hun hoofd te verliezen worden geconfronteerd.

• Het helpt beleidsmakers om de impact van het
migratiecontrolebeleid op kinderen en gezinnen
zonder papieren te analyseren

Door het verzamelen en systematiseren van informatie
over de oorzaken en gevolgen van dakloosheid kon de
studie beleidsaanbevelingen doen over maatregelen
om dakloosheid en uitsluiting op huisvestingsgebied te
voorkomen.

• Getuigenissen kunnen beleidsmakers helpen
om wat anders als een politieke kwestie wordt
gezien te vermenselijken en visualiseren

De studie bracht systematische discriminatie van
migranten aan het licht bij de toegang tot particuliere
en sociale huisvesting. Een gebrek aan raad en sociale
huisvesting, werkloosheid en gebrek aan sociale
steun, een sociale terughoudendheid om particulier te
verhuren aan migranten maken dit nog erger.
Een systematische analyse van de oorzaken van
dakloosheid onder mensen zonder papieren en de
hindernissen die ze ondervinden om dit op te lossen
moet nog gebeuren. Maar het basiswerk van deze
voorbereidende studie maakt de weg vrij voor het
opbouwen van een database over de ervaring van
gezinnen zonder papieren met huisvesting in Polen.

• Een database kan het beleidswerk van
migrantenrechtenorganisaties versterken
• Een database met getuigenissen en interviews
helpt mensen en politici bewust te maken van de
aanwezigheid van kinderen en gezinnen zonder
papieren.

• Het opbouwen van een database is
een samenwerkingsproces dat nuttige
bontgenootschappen kan smeden tussen
het maatschappelijk middenveld en andere
professionals

Socio-demografisch onderzoek
Terwijl de vorige strategieën de gezondheidszorg en
huisvesting en de ervaringen van begeleide kinderen
zonder papieren bij de toegang tot die rechten op
een thematische manier hebben bekeken, nemen de
volgende projecten een ander standpunt in. Ze bekijken
kinderen zonder papieren als een sociale groep en hoe
hun status de toegang tot verschillende rechten uitsluit.

38 Dębski,

Maciej, Nowak, Agnieszka and Popow, Monika “Poland – A
New Reality, Old Problems” (“Polen - Een nieuwe realiteit, oude
problemen”), Landenrapport, Eindverslag Social Watch Europa
“Time for Action – Responding to Poverty, Social Exclusion and
Inequality in Europe and Beyond” (“Tijd voor actie - een antwoord
geven op armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheid in Europa en
daarbuiten”) (2010) online te vinden op: http://www.socialwatch.eu/
wcm/documents/Poland.pdf
39 De volledige tekst is online terug te vinden op: http://www.ecoi.net/
file_upload/2016_1328104355_refugee-homelessness-poland.pdf
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Onderzoeksproces

NIET NAAR BINNEN, NIET NAAR
BUITEN - STEMMEN VAN NIETREGULIERE MIGRANTEN IN HET
VERENIGD KONINKRIJK

Context

Gezien de “onzichtbaarheid” van mensen zonder papieren en het gebrek aan kwantitatieve
basisgegevens over deze groep kwetsbare kinderen, is de studie gebaseerd op kwalitatieve
gesprekken met migrantenkinderen en -gezinnen, en andere belangrijke belanghebbenden
zoals professionals in de gezondheidszorg en in het onderwijs, maatschappelijke werkers, lokale
overheidsfunctionarissen en politieke figuren.

/

Onderzoeksresultaten

Het Centre on Migration, Policy and Society (Centrum voor migratie, beleid en maatschappij)
(COMPAS) 40, van de universiteit van Oxford, onderzocht 41 de realiteit van kinderen en gezinnen
zonder papieren in het Verenigd Koninkrijk om de realiteit van de naar schatting 120.000 nietreguliere kinderen die in het Verenigd Koninkrijk zijn geboren en opgegroeid een stem en een
gezicht te geven.
Het rapport belicht de oorzaken van niet-regulariteit en de politieke beslissingen die de
problemen waarmee niet-reguliere migranten worden geconfronteerd verergeren. Het geeft
een antwoord op het toenemend aantal verwarrende en tegenstrijdige immigratiewetten die het
Verenigd Koninkrijk in de afgelopen jaren ten uitvoer heeft gebracht.
Het project, gesubsidieerd door het Barrow Cadbury Trust, maakt deel uit van een groter,
vergelijkend project over kinderen zonder papieren in de Verenigde Staten en in het Verenigd
Koninkrijk.

Doelstellingen van het onderzoek

1

]

Het onderzoek heeft een viervoudig doel:
1. Een beeld geven van het kind zonder papieren in het Verenigd Koninkrijk - samenvatten van
hun rechten en aanspraken, en onderzoeken hoe de immigratiewetgeving en wetgeving inzake
kinderbescherming een invloed hebben op het kind en op zijn of haar vermogen om toegang
te krijgen tot openbare diensten
2. Een beter inzicht krijgen in de realiteit van het leven in een niet-reguliere situatie in het
Verenigd Koninkrijk door te onderzoeken hoe hun wettelijke status hun leven vorm geeft en
welke strategieën ze hebben ontwikkeld om daar mee om te gaan
3. Een overzicht bieden van de ervaring van praktijkbeoefenaars en professionals die werken
met migranten en de moeilijkheden aan het licht brengen waarmee ze in de praktijk worden
geconfronteerd, vooral in tijden van economische crisis
4. De implicaties analyseren van twee uiteenlopende beleidsdoelstellingen betreffende kinderen
zonder papieren

,

Het verslag bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft feiten, cijfers, een overzicht van
wettelijke rechten en belangrijke definities die een invloed hebben op kinderen zonder papieren
Het tweede deel heeft als titel “niet-reguliere stemmen” en brengt wegen naar de irregulariteit
in kaart, en geeft een verklaring voor “waarom Groot-Brittannië”? Dit deel geeft uitleg over
de problemen van irregulariteit in het dagelijkse leven - thuis en in het gezin. Het laatste deel
verschuift de focus naar de openbaarheid en analyseert de toegang van kinderen zonder papieren
tot onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting vooraleer ten slotte aanbevelingen te doen voor
beleidsmakers.

Parallelle activiteiten

]

Het verslag is één element van een groter geheel van onderzoekswerk dat het project heeft
ondernomen naar kinderen zonder papieren.
Een voorlopige achtergrondnota over kinderen in een niet-reguliere migratiesituatie werd in 2010
vrijgegeven en biedt een kritisch overzicht van termen, concepten en bewijs voor de kwalitatieve
studie, en brengt de kinderen zonder papieren in het Verenigd Koninkrijk voorlopig in kaart.
Het project omvatte een workshop in mei 2011 met belangrijke beleidsmakers en
belanghebbenden, en dit forum bleef voortleven in de online blog “Irregular Voices” (“Nietreguliere stemmen”). Ook krantenartikels schrijven om het project en de eerste resultaten te
verspreiden, helpt om steun te vergaren voor het probleem van kinderen zonder papieren.

Onderzoeksresultaten

d

De studie stelde vast dat de toegang tot openbare diensten beperkt is, hoewel dat recht
is opgenomen in de nationale wetgeving. De studie analyseerde verder hoe de nauwere
samenwerking tussen de openbare dienstverlening en de immigratieautoriteiten de mogelijkheid
van professionele dienstverleners ondermijnt om aan de wettelijke rechten van kinderen zonder
papieren te voldoen, wat leidt tot discriminatie en de facto uitwijzing.
Het onderzoek onthult ook in welke mate immigratiesystemen bijdragen aan de armoede van
kinderen zonder papieren, wat een negatieve invloed heeft op hun gezondheid, onderwijs en
algemene cognitieve ontwikkeling. Er wordt beklemtoond dat er meer aandacht moet worden
geschonken aan de impact van het huidige beleid en de praktijk op de eerste levensjaren van
migrantenkinderen zonder papieren, te beginnen nog voor de geboorte met zwangerschapszorg.

40 De

missie van COMPAS is onderzoek doen om theorie en kennis te ontwikkelen, de beleidsvorming en het publiek te
informeren en gebruikers van onderzoek op het gebied van migratie te betrekken.
41 Het volledige verslag is online terug te vinden op: http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/Publications/Reports/
NO_WAY_OUT_NO_WAY_IN_FINAL.pdf
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Een handleiding voor het realiseren van de rechten van kinderen en gezinnen in een niet-reguliere migratiesituatie

De aanbevelingen stellen specifieke wetgeving voor om de oorzaken van armoede bij nietreguliere migrantenkinderen aan te pakken, in overeenstemming met de uitspraak van het
Britse Hooggerechtshof42 die bevestigde dat het belang van het kind voorrang moet krijgen op
overwegingen over de immigratiestatus.
De studie wijst ook op de centrale plaats van de eenheid van het gezin voor deze sociale groep
van kinderen, en stelt voor dat kinderen zonder papieren niet los van hun gezin mogen worden
gezien. Volgens het verslag moet “positieve bescherming voor stabiele en sterke gezinnen”
centraal staan in elke beleidsvorm inzake niet-reguliere migratie.
Ten slotte beklemtoont het verslag de noodzaak om de regularisatie van kinderen te ondersteunen,
als de enige duurzame oplossing voor hun problemen.

42 ZH

Het boek, voorgesteld al s een gids voor
praktijkbeoefenaars met betrekking tot de rechten van
migranten zonder papieren, geeft uitleg over de realiteit
van migranten zonder papieren in Frankrijk en de
effecten van verveiligingsmaatregelen bij hun toegang
tot rechten. Door een thematische analyse te maken
van de wettelijke aanspraken van kinderen zonder
papieren op sociale rechten en die te vergelijken met
de situatie in de praktijk, toont de publicatie de leemte
in de bescherming waaraan kinderen zonder papieren
ten prooi vallen.

volledige tekst is online terug te vinden op: http://www.gisti.org/
IMG/pdf/np_sans-pap-pas-sans-droits_5e.pdf
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toolsen
and
strategies
middelen
strategieën

Overzicht van middelen en strategieën
voor gegevensverzameling

(Tanzania) v Secretary of State for the Home Department (2011))

Een vergelijkbare studie werd ondernomen in
Frankrijk in 2009 en bekeek de rechten en realiteit van
migranten zonder papieren in Frankrijk. GISTI (groupe
d’information et de soutien des immigrés), een ngo die
de rechten van migranten verdedigt door middel van
opleiding, publicaties en beleidsparticipatie, heeft de
vijfde editie vrijgegeven van zijn gids over de rechten van
migranten zonder papieren in Frankrijk. 43

43 De

j

Systematische gegevensverzameling formaliseren
Door het openstellen van gegevensverzameling en
onderzoek naar niet-reguliere migratiestromen en naar
kinderen in andere contexten dan “mensenhandel”,
“gescheiden” of “asiel”, kunnen beleidsmakers zien
welke andere kwetsbare groepen er bestaan buiten het
werkterrein van geïnstitutionaliseerde categorieën voor
migratie, en met welke problemen ze te kampen hebben.
Het zijn belangrijke gegevens die kunnen en moeten
gebruikt worden bij de ontwikkeling van wetgeving en
bij beleidsontwikkeling.
Door gegevens over kinderen zonder papieren te
verzamelen, analyseren en publiceren, geven deze
studies een stem en waarde aan het bestaan en
aan de ervaringen van kinderen zonder papieren.
Gezinnen zonder papieren voelen zich op die manier
gesteund, wetende dat hun strijd wordt gedeeld. Uit
die waardevolle inzichten in de realiteit van kinderen
zonder papieren bij de toegang tot rechten in de praktijk,
blijkt dat er belangrijke lacunes en discriminatie in
de rechtsbescherming zijn. Betrouwbare gegevens
en bewijs kunnen dus nuttig zijn om te laten zien met
welke sociale groepen, in welke aantallen, en met welke
gevolgen, geen rekening wordt gehouden in relevante
wettelijke kaders.

• Verstrekken van een betrouwbare database over de situatie
van kinderen zonder papieren op lokaal, nationaal, Europees
en internationaal niveau is belangrijk om tekorten in
migratiemechanismen aan het licht te brengen
• De gegevens moeten per thema en per sociale groep worden
geanalyseerd voor een uitgebreide analyse van de discriminatie
die gezinnen zonder papieren ervaren
• Goed geanalyseerde gegevens helpen bij de identificatie van
kwetsbare sociale groepen die speciale aandacht nodig hebben
• Een nauwkeurige database kan het werk van beleidsvormers en
pleitbezorgers versterken
• Pleit voor de systematische verzameling van gegevens over
kinderen en gezinnen zonder papieren in Europa

Niettemin moet de verzameling en analyse van
gegevens over kinderen zonder papieren methodisch
worden in alle EU-lidstaten zodat alle lokale overheden,
nationale parlementen en beleidsmakers op EUniveau bij beleidsoverwegingen systematisch aandacht
schenken aan de bescherming van de behoeften van
kinderen zonder papieren. Het is ook van essentieel
belang dat gegevens alleen worden verzameld en
gebruikt voor beleidsoverwegingen, en niet voor
opsporingsdoeleinden.
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In de eerste plaats kinderen

samenwerken en
communiceren
Participatie- en empowermentstrategieën voor gezinnen zonder papieren

WAAROM?
• Kinderen en gezinnen zonder papieren worden vaak gediscrimineerd en krijgen geen toegang tot juridische,
sociale en economische structuren. Het is van essentieel belang dat de dienstverlening en bijstandsdiensten
waarop ze een beroep doen hen leren om op te komen voor zichzelf.

Een handleiding voor het realiseren van de rechten van kinderen en gezinnen in een niet-reguliere migratiesituatie

hoofdstuk 3
Middelen om administratieve hindernissen
bij de toegang tot burgerlijke, economische,
sociale en culturele rechten te overwinnen
Garanderen dat de rechten van kinderen
zonder papieren in de openbare dienstverlening en het beleid worden beschermd

• De meningen, behoeften en directe stem van gezinnen zonder papieren moeten steeds deel uitmaken van
en worden opgenomen in elke vorm van pleitbezorging.
• Participatieactiviteiten met gezinnen zonder papieren helpen de collectieve stem van de gemeenschap te
verrijken en verbeteren.

HOE?
Het samenbrengen van de collectieve stem en ervaringen van kinderen en gezinnen zonder papieren kan een
goede oefening zijn in solidariteit en wederzijdse ondersteuning:
Empowermentstrategieën:
• Workshops en opleidingssessies organiseren om gezinnen zonder papieren belangrijke vaardigheden voor
zelfondersteuning aan te leren.
• Sessies organiseren waar gezinnen zonder papieren op een veilige plek kunnen samenkomen om te leren
van elkaar, ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen bij het zoeken naar oplossingen.
Participatieve actiestrategieën:
• Participatieve actiegroepen voor kinderen/jongeren organiseren waar ze hun collectieve ervaringen kunnen
documenteren en cruciale leiderschapsvaardigheden kunnen opbouwen.
• Kinderen zonder papieren kunnen samenkomen in participatieve actiegroepen om (online) campagnes,
petities en tentoonstellingen te organiseren en steun voor hun rechten te mobiliseren.

WAARDE?
De problemen van kinderen zonder papieren worden vaak verwaarloosd als een louter “migratieprobleem”.
Een stem en zichtbaarheid geven aan de problemen van kinderen zonder papieren, op basis van hun eigen
woorden, ervaring en manier van communiceren, helpt om hun problemen te vermenselijken in de publieke
en politieke sfeer.

De situatie van kinderen en gezinnen zonder papieren
in Europa wordt vaak niet begrepen of zelfs genegeerd.
Op nationaal vlak wordt de politieke discriminatie
waarmee ze worden geconfronteerd vaak verkeerdelijk
geïnterpreteerd als migratiebeheer en verborgen onder
het mom van “veiligheidscontrole” of “grenstoezicht”.
De heersende negatieve perceptie rond niet-reguliere
migratie rechtvaardigt daarom een migratiebeleid dat
geen aandacht heeft voor de bescherming en het welzijn
van het kind.

en hun inherente plicht om kinderen en gezinnen onder
hun hoede te beschermen en te helpen. Het is een
manier van de centrale overheid om het migratiebeheer
over te laten aan de lokale overheden die zonder enige
opleiding de dubbele en tegenstrijdige identiteit van
immigratieautoriteiten en dienstverleners aannemen.

Het politiek overleg richt zich gewoonlijk alleen op de
behoeften van niet-begeleide kinderen of de negatieve
gevolgen en financiële last voor landen bij het beheren
van niet-reguliere migratie in het algemeen. Er wordt
weinig of geen aandacht besteed aan kinderen zonder
papieren die met hun gezin in Europa verblijven, en
de administratieve problemen en discriminatie die ze
ondervinden bij de toegang tot fundamentele rechten.

Caroline Forder, Hoogleraar familierecht en
kinderrechten, gaf op de Nationale Workshop
van PICUM Nederland over de lokale opvang van
gezinnen zonder papieren uitleg over de noodzaak
voor lokale overheden om mensenrechtenprincipes
toe passen bij dagelijkse beslissingen:

De administratieve belemmeringen zijn het resultaat
van een gebrek aan scheiding der machten. In de
praktijk voeren lokale overheden en dienstverleners
het nationaal migratiebeleid uit. De lokale overheden
hebben de plicht om alle kinderen in hun gebied
te beschermen en te helpen, ook kinderen zonder
papieren. Maar ze moeten een evenwicht zien te vinden
tussen hun mandaat inzake migratiebeleid dat hen
verplicht naar migratiedocumenten te vragen, geen
prioriteit te geven aan de zorg voor gezinnen zonder
papieren, of erger nog, hen aan te geven bij de politie,

k

“U bent de lokale vertegenwoordiger van
de overheid, en u moet voldoen aan de
mensenrechten. Het is dan ook uw taak
om er voor te zorgen dat u weet hoe u die
mensenrechten moet toepassen. Om dat te
doen is het nodig dat u rechterlijke uitspraken
met betrekking tot mensenrechten op de voet
volgt.”44

44 Caroline

Forder, op de Nationale Workshop van PICUM “ Building
Strategies to Protect Children in an Irregular Migration Situation in
the Netherlands – Workshop on the local reception of undocumented
families “ [Strategieën ontwikkelen om kinderen in een niet-reguliere
migratiesituatie in Nederland te beschermen - Workshop over de
lokale opvang van gezinnen zonder papieren], 23 februari 2012,
Leiden, Nederland.
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In de eerste plaats kinderen

Er zijn twee stappen om de administratieve hindernissen
bij de toegang van kinderen zonder papieren tot rechten
te overwinnen: de eerste is het probleem van begeleide
kinderen in een niet-reguliere migratiesituatie
permanent op alle politieke agenda’s plaatsen. Op die
manier moeten kinderen zonder papieren erkenning
krijgen als een unieke, socio-economische groep met
specifieke problemen die moeten worden aangepakt,
geïntegreerd en opgenomen in elk standaard politiek
en openbaar overleg.
Nadat deze belangrijke groep gemarginaliseerde
kinderen een stem en politieke zichtbaarheid heeft
gekregen, moeten in een tweede stap politici,
praktijkbeoefenaars, professionals, ouders en
migranten zonder papieren gemobiliseerd worden om
te pleiten voor het opheffen van alle administratieve
belemmeringen die de toegang van kinderen zonder
papieren tot burgerlijke, economische, sociale en
culturele rechten verhinderen.
Migrantenkinderen zonder papieren en hun gezinnen
een blijvende plek geven in het politiek overleg en
verandering teweegbrengen in de administratie in de
praktijk is een duurzame manier om te garanderen dat
de toegang van kinderen zonder papieren tot rechten
beschermd blijft, ongeacht de politieke agenda.

Het recht op een wettelijke
identiteit - Geboorteregistratie
Geboorteregistratie is een grondrecht van elk kind en
een zeer belangrijk beschermingsmiddel. Het recht
op geboorteregistratie is gekoppeld aan het recht
op bescherming van staatswege, een nationaliteit
en een wettelijke identiteit. Niet-geregistreerde
kinderen worden onzichtbaar en niet meegerekend
en zijn kwetsbaarder voor schendingen van hun
rechten als gevolg van hun leeftijd (bv. ze worden als
een volwassene behandeld in rechtssystemen), voor
uitbuiting waarbij misbruik wordt gemaakt van twijfels
over hun leeftijd (bv. kinderarbeid), voor kinderhandel
en het risico staatloos te worden. De aanwezigheid van
niet-geregistreerde kinderen wijst erop dat de gegevens
uit de geboorteregisters een verkeerd beeld geven van
het aantal kinderen. Dat maakt het moeilijk voor een
land om middelen te plannen en toe te wijzen voor een
toereikende dienstverlening.

Een handleiding voor het realiseren van de rechten van kinderen en gezinnen in een niet-reguliere migratiesituatie

Wanneer een kind bij de geboorte in het geboorteregister
wordt ingeschreven, wordt gewoonlijk een geboorteakte
opgemaakt. De geboorteakte is het bewijs van zijn of
haar inschrijving en van de erkenning door de staat
van de wettelijke identiteit van het kind. Geboorteaktes
zijn belangrijke documenten die de toegang tot andere
sociale grondrechten en diensten vergemakkelijken
- zoals de inschrijving in een school, bewijs van
geschiktheid bij de toegang tot sociale huisvesting
en bewijs van identiteit en leeftijd bij de toegang tot
gezondheidszorg.
Wanneer kinderen zonder papieren bij de geboorte niet
geregistreerd worden, lopen ze meer kans om staatloos
te worden. Kinderen die in Europa geboren zijn en niet
in het geboorteregister van hun geboorteland of het
land van herkomst van hun ouders kunnen worden
ingeschreven, hebben in beide landen problemen om
hun nationaliteit te bewijzen en toegang te krijgen tot
burgerschap en bescherming van de staat.

k

Wettelijk recht op geboorteregistratie
Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind 45
maakt duidelijk melding van het wettelijk recht op
geboorteregistratie in Artikel 7(1):

“7(1) Het kind wordt onmiddellijk na de
geboorte ingeschreven en heeft vanaf de
geboorte het recht op een naam, het recht
een nationaliteit te verwerven en, voor zover
mogelijk, het recht zijn of haar ouders te
kennen en door hen te worden verzorgd.
(2) De Staten die partij zijn, waarborgen
de verwezenlijking van deze rechten in
overeenstemming met hun nationale
recht en hun verplichtingen krachtens de
desbetreffende internationale akten op dit
gebied, in het bijzonder wanneer het kind
anders staatloos zou zijn.”
Dit recht wordt verleend aan het kind als individu,
onafhankelijk van de status of identiteit van de
ouders. Het IVRK verplicht staten specifiek om
stappen te ondernemen in hun nationale wetgeving
om te voorkomen dat kinderen de facto staatloos
worden.
45 VN-Verdrag

inzake de Rechten van het Kind (1989). De volledige tekst
is online terug te vinden op: http://www2.ohchr.org/english/law/crc.
htm

Nationaal wettelijk recht op geboorteregistratie in
Europa
Net als bij de toegang tot andere sociale grondrechten
verschilt de nationale wetgeving van de EU-lidstaten
sterk met betrekking tot de wettelijke bescherming van
het recht op geboorteregistratie voor kinderen zonder
papieren. Nederland, bijvoorbeeld, voorziet uitdrukkelijk
in het recht op geboorteregistratie voor kinderen zonder
papieren in de nationale wetgeving 46, terwijl in andere
EU-lidstaten het recht op geboorteregistratie voor
kinderen zonder papieren slechts impliciet aanwezig
is 47. Er is duidelijk een gebrek aan aandacht in het
beleid voor het recht van kinderen zonder papieren op
geboorteregistratie.

46 Artikel

19 van het Burgerlijk Wetboek Boek 1en Artikel 19e(8) van
het Burgerlijk Wetboek Boek 1 zijn online terug te vinden op: http://
maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel19e
47 UNICEF, “Rights of Accompanied Children in an Irregular Migration
Situation” (“Rechten van begeleide kinderen in een niet-reguliere
migratiesituatie”) (november 2011) online terug te vinden op: http://
fra.europa.eu/fraWebsite/frc2011/docs/rights-accompaniedchildren-irregular-situation-PICUM.pdf

NIET-GEREGISTREERD EN
ONZICHTBAAR: Waarborgen
van het recht op geboorteregistratie in Italië

Context

/

Op 3 juni 2009 diende de Italiaanse regering bij de senaat een nieuw wetsvoorstel in, het zgn.
Veiligheidspakket (of “Pacchetto sicurezza 48”). Het wetsvoorstel introduceerde verschillende
maatregelen om de toegang van migranten zonder papieren tot sociale en economische rechten
te belemmeren.
Het voorgestelde Veiligheidspakket betrof meer bepaald een wijziging van Artikel 6 van de
Immigratiewet 286/1998, waarin staat dat niet EU-burgers een bewijs van regulier verblijf moeten
leveren bij het verkrijgen van “licenties, vergunningen, registraties en andere maatregelen.”
Oorspronkelijk had Artikel 6 geen betrekking op registraties bij de burgerlijke stand (zoals
registraties van geboorte, huwelijk en overlijden); maar het Veiligheidspakket zou dit tenietdoen.
EU-burgers zouden een bewijs van regulier verblijf moeten leveren voor alle registraties bij de
burgerlijke stand, inclusief geboorteregistraties, zodat ouders zonder papieren hun kinderen bij
de geboorte niet zouden kunnen registreren.

Impact van het wetsvoorstel

2

Door een dergelijke bepaling zou een sociale groep van niet-geregistreerde kinderen ontstaan,
die bij alle instellingen onbekend zouden zijn en die, zonder herkenbare identiteit, de facto
onzichtbaar zouden zijn.

48 De

volledige tekst in het Italiaans is online terug te vinden op: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:r4PPsrvqDAw
J:www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0189_legge_15_luglio_2009_n.94.pdf+Gazzetta+
Ufficiale+n.+170+del+24.07.09,+la+legge+n.+94/2009&hl=fr&gl=be&pid=bl&srcid=ADGEESi1tZbHNpVeYZDozQ
9QCOB45SwtNWDGqs23Q5zosCGqftC1MNworX52KegaobeQ2Nv4sS7dYTujF0uZvTsA_ROkVZOROGErvYaJ5bCXBwGR-pZTXd
TbgWyMG9LLhMKgRr5Gq7a&sig=AHIEtbTQZS-9fFN-_2BhYPIkUUs9vVto9g
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Het ontbreken van officiële documenten die de ouder-kindrelatie aantonen kan er gemakkelijk
toe leiden dat het kind staatloos wordt of wordt gescheiden van zijn of haar gezin. Door die
onzichtbaarheid wordt het kind gemakkelijker blootgesteld aan misbruik, uitbuiting en armoede.

melden bij de politie. Professionals in de gezondheidszorg hoeven niet-reguliere migranten
niet aan de immigratieautoriteiten te melden, maar er is geen gelijksoortige bepaling voor de
gemeentelijke bureaus van de burgerlijke stand.

Alleen al de wetenschap van het bestaan van een dergelijke bepaling zou een invloed hebben
op zwangere vrouwen. Uit angst dat hun kinderen hen bij de geboorte zouden worden
afgenomen, zouden moeders er de voorkeur aan kunnen geven om niet in een ziekenhuis, maar
in onhygiënische, clandestiene faciliteiten te bevallen om opsporing, scheiding of uitzetting te
voorkomen.

De Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) stelt dat ook gemeenteambtenaren
niet verplicht zouden mogen worden om niet-reguliere migranten die hun kinderen komen
registreren aan te geven. Ze stellen dat, aangezien ouders volgens de wet nog minstens zes
maanden in het land mogen blijven na de geboorte van een kind in Italië, hun niet-regulier verblijf
niet kan worden bestraft wanneer ze aangifte komen doen van de geboorte, en ambtenaren dus
niet verplicht zijn om hen aan te geven.

Brief van de maatschappij

!

The Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI-Vereniging voor juridische
studies over immigratie), een Italiaanse ngo, startte een pleitbezorgingscampagne in antwoord
op de voorgestelde bepaling. ASGI schreef samen met andere verenigingen, ngo’s, migrantenen kinderrechtenorganisaties, een brief naar de hoorzitting van de Italiaanse Kamer van
Afgevaardigden op 9 maart 2009. 49
De brief trachtte de Kamer van Afgevaardigden ervan te overtuigen de bepaling van artikel
45.1(f) van het wetsontwerp niet aan te nemen. De brief stelde dat het verhinderen van
geboorteregistratie in strijd is met de bescherming van het kind, en bijgevolg ongrondwettelijk
en in strijd met de internationale wettelijke verplichtingen van Italië (IVBPR en IVRK 50).
Desalniettemin werd het wetsontwerp goedgekeurd door het Parlement. Drie dagen voor de
inwerkingtreding ervan stuurde het ASGI brieven naar de regering en naar de regio’s om een
interpretatie van de nieuwe wet voor te stellen die het recht op geboorteregistratie voor kinderen
van ouders zonder papieren zou verzekeren.51

Impact van maatschappelijke actie

d

Als antwoord op de maatschappelijke actie, publiceerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken
op 7 augustus 2009, de dag voor de wetswijziging in werking trad, een rondzendbrief nr.19/200952,
om te verduidelijken dat gezinnen zonder papieren wel degelijk recht op geboorteregistratie
hadden. De rondzendbrief was bedoeld om de definitieve wet te verduidelijken.
Sommige Italiaanse regio’s, zoals Piëmonte, hebben ook lokale rondzendbrieven gepubliceerd
waarin wordt bevestigd dat een verblijfsvergunning geen vereiste is voor registraties bij de
burgerlijke stand.

Aanhoudende problemen

,

Ondanks de triomf van de rondzendbrief die opkwam voor het recht van gezinnen zonder papieren
op geboorteregistratie voor hun kinderen, wordt de toegang tot geboorteregistratie in de praktijk
nog steeds belemmerd door andere bepalingen van het Veiligheidspakket.
Geboorteregistratie in Italië gebeurt in een ziekenhuis of op het gemeentelijk bureau van de
burgerlijke stand. Het Veiligheidspakket maakt niet-reguliere binnenkomst of verblijf in Italië
strafbaar en verplicht alle ambtenaren om de aanwezigheid van migranten zonder papieren te

Belangrijkste lessen

d

• Wettelijke erkenning is de eerste stap bij de toegang tot andere rechten
• Analyse van aanvullende wetgeving kan andere administratieve belemmeringen aan het licht
brengen bij de toegang tot fundamentele wettelijke rechten in de praktijk
• Succesvolle campagnes voor specifieke wettelijke bescherming zijn slechts de eerste stap om
toegang tot rechten te verzekeren
• Er moet continu toezicht zijn op het beleid en de administratie in de praktijk

Integratie in het onderwijs:
toegang krijgen tot scholen
De angst voor opsporing, detentie en uitzetting steekt
opnieuw de kop op wanneer gezinnen zonder papieren
hun kinderen proberen in te schrijven in een school.
In het algemeen wordt in heel Europa het recht op
onderwijs tijdens de leerplicht voor kinderen zonder
papieren goed beschermd in de nationale wetgeving.
Gewoonlijk voorziet de nationale wetgeving een expliciet
recht 53 voor kinderen zonder papieren op onderwijs
tijdens de leerplicht. In andere gevallen is het recht
impliciet aanwezig in 54 nationale wetten die dat recht
verlenen aan “alle” kinderen op het grondgebied. Het
recht op onderwijs wordt in geen enkele nationale
wetgeving in Europa expliciet ontzegd.
Maar er bestaan nog steeds administratieve
belemmeringen bij de toegang tot onderwijs. Waar de
nationale wetgeving slechts impliciet kinderen zonder
papieren het recht geeft op onderwijs, kan het ontbreken
van nationale beleidsrichtsnoeren bij ambtenaren en
gezinnen zonder papieren voor verwarring zorgen
over hun rechten op onder wijs. Dubbelzinnige
nationale wetten leiden in de praktijk tot tegenstrijdige
beleidslijnen en regels.

Hindernissen bij inschrijving
Hoewel de nationale wetgeving kinderen zonder
papieren toegang verleent tot onderwijs, vereisen
het officieel beleid en de administratieve praktijk nog
steeds dat men identificatiebewijzen kan voorleggen
bij de inschrijving, zodat kinderen zonder papieren niet
naar school kunnen.
Omdat de dreiging van opsporing, detentie en uitzetting
een voortdurende en daadwerkelijke zorg is voor ouders
zonder papieren, vormt dit een echte hindernis bij de
toegang tot scholen.

Subsidies rechtvaardigen de eis voor
identificatiebewijzen
Vaak krijgen scholen 55 subsidies in verhouding tot
het aantal ingeschreven leerlingen. Op die manier
rechtvaardigen ze de eis voor identificatiebewijzen.
Bij de aangifte van het aantal leerlingen voor
staatssubsidies, kunnen leerlingen zonder papieren
niet worden meegeteld omdat ze niet beschikken over
de juiste identificatiebewijzen.

49 De
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volledige tekst van de brief is online terug te vinden op: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/
comunicati.110309.pdf
50 Italië is gebonden aan het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) en het VN-verdrag
inzake de Rechten van het Kind (IVRK) dat het geratificeerd heeft. Artikel 24 van het IVBPR en Artikel 7 van het IVRK
verplichten landen om het recht van het kind te beschermen om onmiddellijk na de geboorte te worden geregistreerd en
een naam en nationaliteit te verwerven.
51 De volledige tekst van de brief is online terug te vinden op: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=497&l=it
52 De volledige tekst van de brief is online terug te vinden op : http://www.asgi.it/public/parser_download/save/
comunicati.110309.pdf

53 Zoals

in België, Italië en Nederland (cf. Deel I van de Gids)
in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Polen (cf. Deel
I van de Gids)

54 Zoals

55 Op

de PICUM Nationale Workshops 2011-2012 bleek dat dit vooral het
geval was voor scholen in Polen en Nederland
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In de eerste plaats kinderen

Dit zorgt voor een onrechtstreekse discriminatie die
bereidwillige scholen ervan weerhoudt om leerlingen
zonder papieren in te schrijven, uit vrees niet voldoende
subsidies te krijgen voor hun leerlingen. Leerlingen
zonder papieren worden beschouwd als ongewilde
verplichtingen.
Het inschrijven van leerlingen zonder papieren
hangt af van de welwillendheid van ruimdenkende
schooldirecteuren die geen rekening houden met
subsidies, wat in de huidige economische crisis een
zeldzame uitzondering is.

Identificatiebewijzen vereist als bewijs voor verblijf in
het gebied
Terwijl rechtvaardiging voor overheidssubsidies een
onrechtstreekse discriminatie inhoudt voor kinderen
zonder papieren, is de eis voor bewijs van lokaal verblijf
bij de inschrijving van kinderen zonder papieren in
scholen een rechtstreekse discriminatie.
In Frankrijk wordt onderwijs geografisch geregeld, voor
de kinderen die in de lokale regio wonen. Daarom moet
men bij de inschrijving kunnen bewijzen dat men in de
buurt van de school woont.
Gezinnen in een niet-reguliere migratiesituatie kunnen
zelden bewijzen dat ze in de buurt van de school wonen
wanneer ze hun kind gaan inschrijven, door de onzekere
en tijdelijke aard van huisvesting bij niet-reguliere
migranten.

Een handleiding voor het realiseren van de rechten van kinderen en gezinnen in een niet-reguliere migratiesituatie

Scholen vragen vaak extra bewijs dat kinderen met hun
ouders in de buurt wonen. Gezien de aard van het leven
in een niet-reguliere migratiesituatie wonen kinderen
zonder papieren vaak bij andere familieleden. Zelfs
wanneer die familieleden bij de inschrijving kunnen
bewijzen waar ze wonen, maken scholen bezwaar en
eisen ze dat alleen ouders die kunnen bewijzen dat ze
in de buurt wonen, hun kinderen kunnen registreren.
Die administratieve belemmeringen zijn duidelijk een
rechtstreekse discriminatie tegen de inschrijving van
kinderen zonder papieren in het onderwijs.

Angst voor opsporing
Ondanks internationale, regionale en nationale
rechtsbescherming bij de toegang tot onderwijs,
worden scholen gebruikt als slagveld in de strijd tegen
niet-reguliere migratie.
Sinds 2004 gebruikt de voormalige Franse Minister
van Binnenlandse Zaken Nicholas Sarkozy scholen
als een middel om migrantenfamilies zonder papieren
op te sporen en uit te zetten. De heer Sarkozy had een
quotum gesteld van 25.000 uitzettingen per jaar. 56 Om
zijn politieke belofte te houden, stuurde hij op het einde
van de schooldag politiemensen naar de scholen om
ouders zonder papieren aan te houden wanneer ze hun
kinderen kwamen ophalen.
De invallen van 2006 vonden sindsdien niet meer plaats,
maar zelfs alleenstaande gevallen van invallen en
detentie zorgen voor blijvende angst bij de toegang tot
scholen in migrantengemeenschappen.

56 De

door de regering vastgestelde quota voor uitzetting in Frankrijk
zijn gestaag toegenomen, met bijna 30.000 uitzettingen in 2008, dus
meer dan de oorspronkelijke 26.000.

RESF: EEN SOLIDARITEITS- EN
STEUNBEWEGING ONTSTAAN
IN DE SCHADUW VAN DE
SCHOOLRAIDS

Context

/

Twee jaar voor de schoolinvallen in 2006 (zie vorige sectie), ontstond er in Frankrijk een
steunnetwerk voor leerlingen zonder papieren.
Op 26 juni 2004 kwamen allerlei voorvechters samen bij de Bourse du Travail in Parijs om
hun solidariteit en steun te betuigen voor de situatie van schoolgaande leerlingen zonder
papieren. Migrantenrechtenorganisaties, leerkrachten, personeelsleden in het nationaal
onderwijssysteem, ouders zonder papieren, maatschappelijke jeugdwerkers, juristen,
verenigingen, vakbonden en mensenrechtenorganisaties kwamen bijeen om te protesteren
tegen de arrestatie en uitzetting van jonge migranten zonder papieren (ouder dan 18 jaar) die
waren ingeschreven in het middelbaar onderwijs.
Uit die bijeenkomst ontstond het Réseau Education Sans Frontières (RESF) (Netwerk onderwijs
zonder grenzen).

De beweging

!

Het RESF, eerder een beweging dan een organisatie, bestaat uit vrijwillige studenten, ouders,
Franse onderdanen en andere migrantenrechtenorganisaties. De beweging is een reactie op
het gebruik van de Franse overheid van scholen en kinderen als een middel om gezinnen zonder
papieren op te sporen en te deporteren.
De verregaande nationale aanwezigheid van het RESF is bedoeld om leerlingen zonder papieren
te laten weten dat er een netwerk bestaat dat zich inzet voor hun bescherming en regularisatie.
Hun slogan “Laat ze hier opgroeien” promoot de overtuiging van de organisatie dat een kind
een opleiding in Frankrijk moet kunnen starten, verderzetten en afronden, ook al wordt het
voortgezet onderwijs pas voltooid na de leeftijd van 18 jaar.

Activiteiten

1

Hoewel het RESF verschillende projecten leidt voor de holistische integratie van kinderen zonder
papieren in scholen, wil het vooral steun verkrijgen om de toegang van kinderen zonder papieren
tot scholen te waarborgen. Het netwerk houdt regelmatig petities, organiseert bijeenkomsten
en stakingen van leerkrachten om het politiek bewustzijn aan te wakkeren en steun te vergaren
voor gezinnen zonder papieren bij de toegang tot onderwijs voor hun kinderen. Die zichtbare
campagnes zorgen ervoor dat schooldirecteuren, personeel en leerkrachten kennis nemen van
de toegang tot onderwijs van kinderen zonder papieren.
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Een handleiding voor het realiseren van de rechten van kinderen en gezinnen in een niet-reguliere migratiesituatie

Het RESF organiseert ook regelmatig juridische sessies waar gezinnen zonder papieren
kunnen langskomen voor advies over hun rechten en aanspraken, en hulp bij het invullen van de
documenten.
Naast politieke en juridische steun voor kinderen zonder papieren, organiseert het RESF ook
activiteiten bedoeld om de toegang tot onderwijs in de praktijk te ondersteunen. Een voorbeeld
daarvan is het “peter/meterschap”, een mentorschapsprogramma waarbij kinderen zonder
papieren een burgerlijke “peter” of “meter” krijgen; dat kan zelfs een verkozen ambtenaar,
een burgemeester of afgevaardigde zijn. Dit programma vindt men in heel Frankrijk, maar
het heeft het meeste succes in regio’s die politiek links gekleurd zijn. Hoewel het peter/meter
mentorschapsprogramma geen rechtskracht heeft, staat het symbool voor de integratie van
kinderen zonder papieren in de Franse samenleving. Het biedt ook extra steun voor gezinnen
zonder papieren. Als een ouder ooit wordt aangehouden, dan verkeert de “meter/peter” van het
kind in de juiste positie om een beroep te doen op juridische bijstand voor het gezin.

Soortgelijke campagnes hebben vorm gekregen over
heel Europa en tonen de wijdverbreide administratieve
belemmeringen bij de toegang tot onderwijs voor
kinderen zonder papieren.
De noodzaak voor
dergelijke campagnes toont aan dat het ontwijken
van fundamentele wettelijke rechten door middel van
administratieve belemmeringen gemeengoed wordt
voor landen om niet-reguliere migratie te onderdrukken.

Overwinnen van administratieve belemmeringen
bij de toegang tot onderwijs buiten de leerplicht
in Italië
In Italië heeft ASGI een soortgelijke pleitbezorgingsactie
ondernomen om ervoor te zorgen dat de bepalingen
van het Veiligheidspakket 2009 geen administratieve
belemmering vormden voor de toegang van kinderen
zonder papieren tot onderwijs. Net als bij de
ontwerpbepalingen voor geboorteregistratie werden
de bepalingen met betrekking tot de toegang tot alle
vormen van onderwijs op een soortgelijke beperkende
manier uitgelegd.
Artikel 6.2 van de Immigratiewet 286/98, zoals gewijzigd
door het Veiligheidspakket, verplichtte migranten om een
bewijs te leveren van regulier verblijf bij het verkrijgen
van “licenties, vergunningen, registraties en andere
maatregelen”. Deze wet bevatte drie uitzonderingen:
(i) toegang tot tijdelijke sport en vrije tijd, (ii) toegang
tot dringende of noodzakelijke gezondheidsdiensten
en (iii) toegang tot onderwijs tijdens de leerplicht. De
wetgeving verduidelijkt niet wat “onderwijs tijdens de
leerplicht” inhoudt en maakt dus niet duidelijk of er een
bewijs van reguliere status is vereist voor onderwijs
buiten de leerplicht, toegang tot kinderopvang of stages
en beroepsopleiding. De eis voor dergelijke bewijzen zou
kinderen zonder papieren definitief uitsluiten.
ASGI reageerde door een brief ter verduidelijking
te verspreiden 57 waarin opnieuw werd gesteld dat,
op basis van de grondwettelijke en internationale

rechtsbescherming, Artikel 6.5 van Wet 94/2009
geen verplichting kan opleggen om een bewijs van
regulier verblijf te leveren bij de toegang van kinderen
tot alle grondwettelijke vormen van onderwijs, van
kinderopvang tot het behalen van een diploma
middelbaar onderwijs, ongeacht op welke leeftijd dit
wordt behaald.
De brief wil nationale aandacht vestigen op de wet en de
overkoepelende grondwettelijke rechtsbescherming bij
de toegang tot onderwijs voor kinderen zonder papieren
waaraan de nationale wetgeving zich moet houden. Dit
heeft als doel ervoor te zorgen dat de administratieve
belemmering met betrekking tot het eisen van
verblijfspapieren in de praktijk niet wordt toegepast.
De brief stelt verder dat, in overeenstemming met de
grondwet, de autoriteiten de verblijfsstatus van de
ouders van migrantenkinderen niet mogen verifiëren,
en kinderen of gezinnen die geen bewijs van regulier
verblijf kunnen voorleggen niet mogen aangeven.
Dergelijke discriminerende acties zouden neerkomen
op een administratief misbruik van macht.
Door het verduidelijken van de interpretatie en de inhoud
van de nieuwe wetsbepalingen, voorkomt ASGI dat er
administratieve belemmeringen ontstaan wanneer
kinderen zonder papieren zich willen inschrijven in een
school. De brief zorgt er ook voor dat gezinnen zonder
papieren hun kinderen daadwerkelijk inschrijven, en
scholen niet zien als een middel tot opsporing.
In antwoord op vragen van een aantal gemeenten,
verklaarde het Ministerie van Binnenlandse
Zaken officieel dat er geen verplichting is om een
verblijfsvergunning voor te leggen bij de inschrijving van
buitenlandse kinderen in een school, van welke graad
ook (inclusief de kleuterschool).58

58 Voor

57 De

volledige tekst van de brief is online terug te vinden op: http://
www.asgi.it/public/parser_download/save/comunicati.110309.pdf
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meer informatie, zie het persbericht van het Prefetto di
Torrino dat online te vinden is op: http://www.asgi.it/home_asgi.
php?n=925&l=it en het antwoord van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken aan de Hoofdambtenaar van de stad Bologna, online te vinden
op: http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/Parere_Ministero_Interno_
nido_per_minori_stranieri.pdf

Administratieve belemmeringen
bij de toegang tot nationale
gezondheidszorg
Wettelijk recht op gezondheidszorg
Zoals beschreven in Deel I, dat een vergelijkende
analyse biedt van juridische kaders, wordt de toegang
van kinderen zonder papieren tot gezondheidszorg
beschermd in internationale, Europese en nationale
wetten. De nationale wetgeving in verschillende
Europese landen biedt een bepaalde vorm van toegang
tot gezondheidszorg, zij het in verschillende mate en
met verschillende “toegangscategorieën”.
In Spanje, in tegenstelling tot andere EU-lidstaten, is in
de nationale wet voorzien dat kinderen zonder papieren
dezelfde toegang tot gezondheidszorg krijgen als
Spaanse kinderen. Maar door verschillende praktische
belemmeringen wordt die toegang nog steeds
verhinderd. Daarnaast beperkt recente wetgeving de
toegang tot gezondheidszorg voor volwassenen zonder
papieren, wat ook gevolgen heeft voor de toegang van
kinderen zonder papieren wanneer ze zich wenden tot
een medische voorziening in het gezelschap van een
ouder of andere voogd zonder papieren.59
In sommige EU-lidstaten wordt een onderscheid
gemaakt tussen kinderen die alleen wonen en gelijke
toegang krijgen als de eigen onderdanen, en kinderen
zonder papieren die bij hun ouders wonen en slechts
“noodzakelijke” gezondheidszorg krijgen 60 . Hoewel
begeleide kinderen in een niet-reguliere migratiesituatie
ook risico lopen en lijden onder hun eigen specifieke
kwetsbaarheden als gevolg van het leven in een gezin
zonder papieren, worden ze op de ene of andere manier
onderscheiden van gescheiden kinderen en krijgen ze
slechts beperkte toegang tot rechten in deze tweede
toegangscategorie tot gezondheidszorg.
In een derde toegangscategorie verleent de wetgeving
kinderen zonder papieren geen expliciete toegang
tot gezondheidszorg, maar wordt dat recht hen
ook niet ontzegd. De beslissing over de toegang
tot gezondheidsdiensten wordt overgelaten aan de
59 Op

20 april 2012 vaardigde de Spaanse regering een Koninklijk
Besluit uit om de toegang van volwassen migranten zonder papieren
tot gezondheidszorg te beperken tot spoedeisende medische zorg.
Hoewel het besluit geen invloed heeft op het wettelijk recht op
gezondheidszorg van kinderen zonder papieren, zullen de nieuwe
beperkingen in de praktijk de toegang van kinderen zonder papieren
tot gezondheidszorg belemmeren, want de mogelijkheid van hun
ouders om toegang te hebben tot gezondheidszorg zal sterk beperkt
zijn. De beperkende wetgeving zou ertoe kunnen leiden dat ouders
wachten om een beroep te doen op hulp voor hun kinderen uit angst
voor opsporing bij contact met lokale overheden, ziekenhuizen en
klinieken. Ook de levensomstandigheden van kinderen zonder
papieren zouden negatief beïnvloed worden door de slechtere
gezondheidstoestand van hun ouders.
60 Voor een vergelijkende analyse van de toegang tot gezondheidszorg
in Europa voor verschillende categorieën van migranten zonder
papieren, zie HUMA (Health for Undocumented Migrants and
Asylum Seekers - Gezondheid voor Migranten zonder papieren en
Asielzoekers) “Access to Healthcare for Undocumented Migrants and
Asylum Seekers in 10 EU Countries” (“Toegang tot gezondheidszorg
voor migranten zonder papieren en asielzoekers in 10 EU-landen”)
(2009). De volledige tekst is online terug te vinden op: http://www.
episouth.org/doc/r_documents/Rapport_huma-network.pdf

welwillendheid van huisartsen. Huisartsen behandelen
kinderen zonder papieren op basis van de vraag of het
van essentieel belang is voor het herstel van het kind.
Een laatste toegangscategorie groepeert landen
waarvan de nationale wetgeving geen specifieke
rechtsbescherming voor kinderen zonder papieren
garandeert, dus in de praktijk hebben ze dezelfde
toegang tot gezondheidszorg als volwassen migranten
zonder papieren, die altijd zeer beperkt is.

Dubbelzinnigheid zorgt voor een lacune in de
rechtsbescherming
Het gebruik van termen als “dringend” en
“noodzakelijk”, die vaag en juridisch niet gedefinieerd
zijn, zorgt voor ruime en uiteenlopende interpretaties
tussen landen, lokale overheden en zorgverleners.
Het is niet duidelijk hoe de wet correct moet worden
toegepast en er is geen eenduidige rechtsbescherming
voor de toegang van kinderen zonder papieren tot
gezondheidszorg. Die lacune in de rechtsbescherming
zit vol met administratieve belemmeringen die de
toegang van kinderen zonder papieren tot nationale
gezondheidszorgstelsels verhinderen.
Een gebrek aan duidelijke rechtsbescherming zorgt
voor een sterke beoordelingsbevoegdheid op lokaal
niveau, waarbij ouders zonder papieren moeten rekenen
op de “goodwill” van bereidwillige dokters om hen
toegang tot gezondheidszorg te verlenen. Een dergelijke
beoordelingsbevoegdheid leidt tot discriminatie.
Dokters kunnen naar eigen goeddunken beslissen om
kinderen zonder papieren op een positieve manier te
behandelen buiten de “dringende” zorg, of ze kunnen
van hun beoordelingsbevoegdheid gebruik maken
om patiënten zonder papieren uit te sluiten van zorg.
Kinderen zonder papieren die tussen welwillendheid
en dubbelzinnige rechtsbescherming vallen, kunnen
alleen een beroep doen op de maatschappij om in hun
gezondheidszorgbehoeften te voorzien.
Naast de dubbelzinnigheid in rechtsbescherming is er
nog een algemeen gebrek aan kennis over de aanspraken
van kinderen zonder papieren op gezondheidszorg.
Migrantengezinnen begrijpen de gecompliceerde
gezondheidszorgstelsels niet altijd goed en weten niet
waarop ze recht hebben, en artsen weten vaak ook niet
wat de rechten van migrantengezinnen zonder papieren
zijn en belemmeren hun toegang. Migrantengezinnen
zijn misschien ook bang om een beroep te doen op
gezondheidszorg uit schrik voor opsporing. Door dit gebrek
aan kennis is het niet ongewoon dat migrantengezinnen
zonder papieren die bescherming en steun krijgen
van ngo’s of andere hulporganisaties toegang krijgen
tot gezondheidszorg, terwijl anderen uitgesloten en
onzichtbaar blijven voor gezondheidszorgstelsels.
De administratieve belemmeringen die door
professionals in de gezondheidszorg ongewild tot
stand worden gebracht, zijn het gevolg van een gebrek
aan kennis van de rechten van migranten zonder
papieren. De volgende pleitbezorgingsactie overwint
administratieve belemmeringen dankzij een steun- en
solidariteitsnetwerk voor professionals die werken met
migrantenkinderen zonder papieren.
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EEN GEZONDHEIDSBELEIDNETWERK ONTWIKKELEN OM DE
GEPASTE DIENSTVERLENING TE
GARANDEREN VOOR KINDEREN
ZONDER PAPIEREN IN ITALIË
De context

/

In Italië krijgen kinderen zonder papieren jonger dan zes jaar gratis gezondheidszorg. Boven
die leeftijd worden ze op dezelfde manier behandeld als volwassenen zonder papieren: ze
komen alleen in aanmerking voor “dringende” en “noodzakelijke” zorgen. Migrantenkinderen
zonder papieren kunnen geen huisartsen of kinderartsen raadplegen. De wet schrijft continue
medische zorg voor, maar dit is alleen mogelijk via ziekenhuisdiensten of klinieken waar dezelfde
kinderarts niet onbeperkt kan worden geraadpleegd.
In de praktijk wordt zelfs de toegang tot dringende of noodzakelijke gezondheidszorg
verhinderd door administratieve belemmeringen. Het proces is ingewikkeld en voor kwetsbare
migrantengezinnen vaak onbetaalbaar.
Kinderen zonder papieren kunnen zich niet inschrijven bij de National Health Service (NHS Nationale Gezondheidsdienst). Om toegang te hebben tot de diensten van de NHS moeten ouders
een STP-code (Stanieri Temporaneamente Presenti - Code Tijdelijk Verblijvende Buitenlander)
voor hun kind aanvragen. De aanvraag voor de code is gratis en kan op elk gewenst moment
worden ingediend, zelfs wanneer het kind niet ziek is, maar ze is slechts zes maanden geldig en
moet daarna worden verlengd. Om de STP-code te verkrijgen, moeten gezinnen zonder papieren
ook de “stato di indigenza” (armoedestatus) aanvragen, een formele verklaring van armoede.
Dankzij de STP-code worden de kosten voor gezondheidszorg door de staat aan de zorgverlener
terugbetaald. Maar ook voor migranten zonder papieren met een STP-kaart is de toegang tot alle
diensten van de NHS niet gratis, en sommige diensten zijn te betalen (hoewel, volgens de wet,
iedereen gratis recht heeft op NHS-diensten).
Daarnaast varieert de implementatie van de gezondheidszorgwetgeving sterk tussen de
Italiaanse regio’s, en is de toegang tot gezondheidszorg ingewikkeld, onvoorspelbaar en duur
voor migrantengezinnen met kinderen zonder papieren.

De groep en zijn ideologie

!

De GrIs (Lokale Groepen voor Immigratie en Gezondheid) werden twintig jaar geleden opgericht
als de lokale organisaties van de SIMM61, de Italiaanse Vereniging voor Geneeskunde en Migratie.
GrIs is een lokaal gezondheidsbeleidnetwerk dat het werk van professionals die medische hulp
aan migranten zonder papieren bieden wil bevorderen en steunen.
Elk GrIs-centrum fungeert als een lokale hub voor ontmoetingen, pleitbezorging en
projectontwikkeling, waar gezondheidswerkers uit alle disciplines samenkomen. Er zijn 12
centra verspreid over heel Italië.
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De website van SIMM, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, is online te vinden op: http://www.simmweb.it/

De centra bieden regionale en lokale ondersteuning voor de toegang tot openbare gezondheidszorg.
De centra doen daarnaast aan pleitbezorging op lokaal vlak en richten zich tot dienstverleners
en managers in de gezondheidszorg. Ze stellen belangrijke administratieve belemmeringen vast
voor de toegang van migranten zonder papieren tot gezondheidszorg en stellen oplossingen
voor op nationaal vlak voor een betere medische zorgverlening aan migranten zonder papieren
in Italië.

Activiteiten

1

• Bevorderen van lokale initiatieven en campagnes voor bewustmaking van het probleem van
gezinnen zonder papieren bij de toegang tot gezondheidszorg in Italië
• Oprichten van een beleidsnetwerk op lokaal vlak – elk GrIs-centrum verenigt lokale
maatschappelijke groepen, onderzoekers en professionals die samen werken aan
beleidsvoorstellen, op basis van elkaars vaardigheden en ervaringen. Op nationaal vlak
bundelt SIMM vervolgens het werk van de lokale GrIs-centra.
• Pleiten voor verandering bij instellingen en overheden – door kennis en ervaring van de
lokale centra te delen, pleit GrIs voor administratieve hervormingen van de zorgverlening aan
gezinnen zonder papieren

Elementen van goede praktijken

d

• Lokale centra hebben een sterkere band met de samenleving en kunnen efficiënter gebruik
maken van ervaringen uit de eerste hand van gezinnen zonder papieren bij de toegang tot
gezondheidszorg
• Het nationale netwerk van GrIs-centra is een handige manier om successen te vermenigvuldigen.
Positieve actie in een regionaal kantoor kan worden gebruikt als model voor verandering in
andere regio’s.
• Bouwen aan samenwerking voor een gezamenlijke goede zaak. Het netwerk bouwt aan
samenwerking tussen bereidwillige professionals in de gezondheidszorg en vergroot op die
manier de zichtbaarheid van het probleem in verband met de toegang van migranten zonder
papieren tot gezondheidszorg in de professionele sfeer

“Wij zijn artsen en verpleegkundigen, geen spionnen!”62

Naast het coördineren van de GrIs-centra op lokaal vlak, reageert SIMM ook op nationaal vlak op
discriminerende wets- of beleidsvoorstellen. In februari 2009 probeerde de Italiaanse regering
bijvoorbeeld een bepaling in te voeren waarbij ambtenaren en professionals in de gezondheidszorg
verplicht werden om de persoonlijke gegevens van migranten zonder papieren door te geven aan
de immigratieautoriteiten.
Door dokters te verplichten de status van hun patiënten zonder papieren te melden aan de
autoriteiten, was de voorgestelde bepaling in strijd met Artikel 32 van de Grondwet, dat het recht
op gezondheid beschermt zonder beperkingen of voorbehoud.
In antwoord op de voorgestelde bepaling kwamen SIMM, Artsen zonder Grenzen (AZG),
Associazione Studi Giuridici Immigrazioni (ASGI) en het Osservatorio Italiano sulla Salute Globale
(OISG, het Italiaanse regulerend orgaan voor volksgezondheid) bijeen om een gezamenlijke
openbare verklaring op te stellen met als titel “Divieto di Segnalazione: Siamo medici e infermieri,
non siamo spie” (“Verbod op aangeven: Wij zijn artsen en verpleegkundigen, geen spionnen.”) De
verklaring63 vestigde de aandacht op het discriminerende karakter van de voorgestelde bepaling
62 “Divieto

di Segnalazione: Siamo medici e infermieri, non siamo spie”
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en benadrukte dat het koppelen van de gezondheidszorg aan aangifte bij de immigratieautoriteiten
zou kunnen leiden tot het marginaliseren van de gezondheid van buitenlandse patiënten zonder
papieren en hen naar de onzichtbaarheid drijven waar hun gezondheid op geen enkele manier
beschermd wordt. De voorgestelde bepaling zou kunnen leiden tot het ontstaan van een
alternatieve, clandestiene gezondheidszorg die niet onder het toezicht of de controle van de
Italiaanse autoriteiten valt.
Naast de impact op migranten zonder papieren, benadrukte de verklaring de impact van de
gezondheid van een uitgesloten bevolkingsgroep op de algemene volksgezondheid in Italië.
Financieel gezien zou het opleggen van een dergelijke uitsluitende administratieve belemmering
voor migranten zonder papieren duurder zijn voor het overheidsbudget, want migranten zonder
papieren die geen toegang hebben tot preventieve of vroegtijdige gezondheidszorg zouden in een
later stadium gedwongen worden om hun toevlucht te zoeken tot geldverslindende, spoedeisende
zorg, wat op lange termijn duurder is.
De verklaring werd ondertekend door professionals in de gezondheidszorg en leken vooraleer ze
naar de Italiaanse Senaat en vervolgens naar het Parlement werd gestuurd.
Om de bevolking bewust te maken van de discriminerende bepaling en om de gezamenlijke
verklaring te ondersteunen, organiseerde de coalitie op 2 februari 2009 een fakkeltocht voor
de Italiaanse Senaat. Professionals in de gezondheidszorg, ngo’s, vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties en bezorgde burgers namen deel aan de tocht om hun solidariteit
te tonen met de verklaring en de grotere symbolische bezorgdheid voor de toegang van migranten
zonder papieren tot gezondheidszorg.
Uiteindelijk werd de voorgestelde bepaling niet opgenomen in de Italiaanse wet. Het Italiaanse
Ministerie van Binnenlandse Zaken publiceerde op 2 december 2010 een rondzendbrief64 waarin
het openlijk bevestigde dat de toegang tot gezondheidsdiensten geen enkele verplichting inhoudt
voor professionals in de gezondheidszorg of veiligheidsdiensten om de aanwezigheid van
migranten zonder papieren te melden, behalve wanneer de wet ambtenaren daar uitdrukkelijk
toe verplicht.
63 De

volledige tekst van de verklaring is online te vinden op: http://www.ordinemedicivenezia.it/files/Brochure%5B1%5D-1.pdf
te vinden op: http://www.ordinemediciterni.it/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=361&Itemid=86

64 Online
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Toegang krijgen tot huisvesting
In de vorige hoofdstukken werd uitgebreid ingegaan op
het overwinnen van praktische belemmeringen bij de
toegang tot huisvesting. Hoewel veel maatschappelijke
organisaties de toegang van gezinnen zonder papieren
tot opvangcentra en tijdelijke verblijfplaatsen steunen,
hadden acties om de administratieve belemmeringen bij
de toegang tot huisvesting op te heffen weinig succes.
In alle nationale workshops van PICUM meldden de
deelnemers dat toegang tot huisvesting in EU-lidstaten
zo goed als onmogelijk is. Zelfs uiterst kwetsbare
gezinnen die in armoede leven, krijgen geen toegang tot
sociale huisvesting omdat hun niet-reguliere status dat
uitsluit.

“In alle EU-lidstaten sluit hun niet-reguliere
situatie migranten zonder papieren uit van
nationale/federale of lokale uitkeringen of
bijstand. Zij komen ook niet in aanmerking
voor tijdelijke of ondersteunde accommodatie.
De enige voorzieningen die voor deze groep
migranten toegankelijk zijn, zijn anonieme
verblijfplaatsen, zoals dagcentra, adviescentra,
nachtopvangcentra, maaltijden, medische
hulpverlening enz.” 65

Van alle rechten wordt het recht van gezinnen zonder
papieren op huisvesting het minst beschermd in de
nationale wetgeving. In feite beschermt geen enkele
nationale wetgeving in een Europese lidstaat expliciet
het recht van kinderen zonder papieren op onderdak of
huisvesting.66
Campagnes hebben gewoonlijk meer kans op slagen
wanneer de nationale wetgeving in de praktijk tekort
schiet. Maar wanneer in de nationale wetgeving de
wettelijke bescherming op dat recht volledig ontbreekt,
moet eerst worden gepleit voor een rechtsbescherming
(zie Hoofdstuk 4 in verband met wettelijke middelen,
waarin wordt verwezen naar een zaak voor het Europees
Sociaal Handvest waarin het recht op huisvesting onder
het Europees Sociaal Handvest wordt bevestigd).

Belemmeringen bij de toegang tot sociale en
tijdelijke huisvesting
Bij het analyseren van het nationale woonbeleid in de
EU stelt men vast dat migranten systematisch niet
worden meegerekend. In de meeste EU-lidstaten is
er nu algemeen een gebrek aan sociale woningen wat
voor meer concurrentie zorgt op het gebied van sociale
huisvesting waar voor migrantengezinnen zonder
papieren sowieso al geen prioriteit zijn.
Tijdelijke huisvesting wordt uitzonderlijk aangeboden
aan gezinnen, maar in het algemeen meer aan
alleenstaande moeders en hun kinderen. Tijdelijke
huisvesting komt in die gevallen neer op het verblijven
in een hotel of tehuis voor mannen of alcohol- of
drugsverslaafden. Kinderrechtenorganisaties spreken
voortdurend hun bezorgdheid uit over het feit dat
dergelijke verblijfplaatsen niet geschikt zijn voor
kinderen.
Naast het gebrek aan beschikbare sociale huisvesting
is er bovendien een gebrek aan sociale bijstand voor
gezinnen. Landen als Italië en het Verenigd Koninkrijk
die vroeger sociale bijstand boden aan kwetsbare
gezinnen zonder papieren in armoede in de vorm
van een huurtoeslag, hebben die bijstand geleidelijk
afgeschaft. De de facto uitsluiting van gezinnen zonder
papieren van sociale bijstand wordt gerechtvaardigd als
een aanmoediging voor een vrijwillige terugkeer. Op die
manier worden armoede en kinderarmoede gebruikt
als een middel voor migratiecontrole.
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Informele oplossingen
De workshop van PICUM in Nederland op 23
februari 2012 bracht lokale overheden, juristen en
praktijkbeoefenaars die werken met migranten zonder
papieren samen voor een opleiding over de lokale opvang
van ongedocumenteerde gezinnen. De opleiding werd
georganiseerd door Defence for Children International
en de gemeente Utrecht en lokale overheden konden
er informatie uitwisselen over informele strategieën die
ze hadden ontwikkeld om gezinnen zonder papieren te
huisvesten.
Niene Oepkes, Beleidsadviseur voor de Stad Utrecht
vertelde hoe informele, innoverende strategieën
moesten worden ontwikkeld om de lacunes in de
nationale wetgeving op te vangen. Ze benadrukte dat het
afwijzen van de aanvragen voor huisvesting van gezinnen
zonder papieren in strijd is met de mensenrechten en
“Als gemeente willen we het individuele geval kennen,
dan kun je naar een rechtbank stappen om te vragen
wat je moet doen. Wat als je de aanvraag van een
dergelijk kwetsbare persoon zou weigeren? Als je een
aanvraag weigert, dan is dat in strijd met de wetgeving
inzake mensenrechten. Je moet dus weten wat die
mensenrechten zijn. Zeker als je iets gaat doen wat in
strijd is met die rechten.”

67 Krachtens

65 European

Federation of National Organisations Working with
Homeless (FEANTSA-Europese Federatie van Nationale Organisaties
Werkend met Daklozen), “Immigration and Homelessness in the
European Union” (“Immigratie en Dakloosheid in de Europese Unie”)
oktober 2002 online te vinden op: http://www.feantsa.org/files/
immigration/imm_rept_en_2002.pdf

In sommige landen is sociale steun niet expliciet
gekoppeld aan de verblijfsstatus, zoals in Frankrijk 67
waar de ASE (de Franse sociale kinderzorg) geen
reguliere woonplaats vereist, maar in de praktijk krijgen
gezinnen zonder papieren deze hulp niet. De lokale
ASE-kantoren weigeren gezinnen zonder papieren op
grond van het onvermogen om het gezinsinkomen te
controleren of andere administratieve redenen.68
Niet-begeleide kinderen zonder papieren krijgen in de
meeste EU-lidstaten echter wel huisvestingssteun.
Het onderscheid in het beleid tussen niet-begeleide
en begeleide kinderen erkent niet de fundamentele
principes voor de bescherming van het kind. Bovendien
kan dit leiden tot schending van de eenheid van het gezin.
Ouders zonder papieren erkennen dat niet-begeleide
kinderen gemakkelijker toegang krijgen tot huisvesting
en sociale diensten, en in het belang van hun kinderen
kunnen ze worden gedwongen om hen over te dragen
aan de sociale zorg. Ook lokale overheden die gezinnen
in armoede aantreffen, maar die geen mandaat hebben
om gezinnen te huisvesten of te helpen, kunnen het kind
onder hun hoede nemen en hen scheiden van hun gezin.

66 Zie

Deel I van de Gids voor een overzicht van het internationaal
wettelijk kader inzake de rechten van kinderen zonder papieren.

Artikel L 111-2 van de Code voor Sociale Actie en Gezinnen,
volledige wettekst is online te vinden op: http://www.legifrance.
gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&id
Article=LEGIARTI000006796415&dateTexte=20120604
68 Gisti, Sans-papiers mais pas sans droits (Zonder papieren, maar niet
zonder rechten), Parijs (2006) online te vinden op: http://www.gisti.
org/doc/publications/2006/sans-papiers/index.html
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De methode van de Gemeente Utrecht bestaat er
in lokale overheden te leren om geval per geval te
bekijken, dat wil zeggen, eerst de kwetsbaarheid en
de omstandigheden van een gezin te beoordelen, en
dan een oplossing trachten te vinden, in plaats van
alle gezinnen hun zorg te ontzeggen. Maar dergelijke
“informele onthaaloplossingen” zijn slechts tijdelijke
maatregelen, “symptoombestrijding” in tegenstelling
tot wat er echt nodig is, en dat is een formele wettelijke
bescherming en voldoende subsidies om te voorkomen
dat gezinnen zonder papieren dakloos worden.

Naar de toekomst toe: dienstverlening scheiden
van immigratiecontrole
De voorbeelden tonen aan hoe wettelijke bescherming
bij de toegang tot burgerlijke, economische, sociale en
culturele rechten in de praktijk teniet kan worden gedaan
wanneer politieke doelstellingen voor het “beheren”
van niet-reguliere migratie voorrang krijgen op zorgen
rond kinderbescherming. Er ontstaan administratieve
belemmeringen door een gebrek aan scheiding tussen
dienstverlening en immigratiecontrole.
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Isabel Lazaro, professor aan de Universidad
Pontificia Comillas in Spanje, benadrukt de lacune
in de bescherming tussen internationale normen,
nationale wettelijke rechten en de situatie voor
kinderen zonder papieren in de praktijk.

“Er is een wereld van verschil tussen de
internationale en nationale bescherming
voor kinderen, en de bescherming die ze
daadwerkelijk krijgen in de praktijk”69

Het risico, of het nu echt of ingebeeld is, om te worden
ontdekt is voor veel gezinnen zonder papieren een
obstakel om de hulp te zoeken die ze zo hard nodig
hebben. De enige manier om die angst de kop in te
drukken, is de functie van dienstverlening volledig
scheiden van de immigratieautoriteiten. Zolang dat
niet gebeurt, zullen gezinnen zonder papieren blijven
vrezen voor opsporing en geen toegang hebben tot
fundamentele hulp.
Het voortdurende en aanhoudende toezicht van de
maatschappij en het beheer van wetgeving, beleid
en praktijk zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat
politieke discriminatie en praktische, administratieve
belemmeringen bij de toegang tot rechten verdwijnen.
69 Isabel

Lazaro, Universidad Pontificia de Comillas, aan het woord op de
PICUM nationale workshop “Strategieën ontwikkelen ter bescherming
van kinderen in een niet-reguliere migratiesituatie in Spanje” op 21
juni 2012
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Overzicht van middelen en strategieën
om administratieve belemmeringen te
overwinnen
• Toegang tot rechten garanderen, betekent een plek verzekeren
voor gezinnen zonder papieren in het politiek en openbaar overleg.
• Praktijkbeoefenaars, professionals en migranten mobiliseren om
samen te pleiten voor nationale rechtsbescherming voor gezinnen
zonder papieren, in overeenstemming met internationale normen
en standaarden
• Administratieve belemmeringen op lokaal vlak vereisen
antwoorden op lokaal vlak
• Lokale besturen kunnen een sleutelrol spelen om het nationaal
beleid te beïnvloeden en kunnen helpen om de politiek op lokaal
en nationaal vlak te koppelen
• Pleitbezorging moet de aandacht richten op de noodzaak voor
nationale erkenning van het fundamentele wettelijke recht voor
gezinnen zonder papieren op huisvesting
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de kracht van het
geschreven woord
Discriminerende beleidslijnen of praktijken aanvechten

WAT IS HET PROBLEEM?
•
•
•
•

Welke wet, welk beleid of welke praktijk vecht u aan?
Welke rechten worden beïnvloed?
Omschrijf duidelijk de getroffen groep
In welke sociale, politieke en economische context werd de wet, het beleid of de praktijk in kwestie
ontwikkeld? Hoe verschilt de huidige context?
• Wat waren de beoogde doelstellingen van de oorspronkelijke wet, het beleid of de praktijk? Waar schiet de
praktische toepassing van de originele wet tekort om de beoogde doelstellingen voor de getroffen groep
te realiseren?

JURIDISCH ONDERZOEK UITVOEREN EN EEN DATABASE OPBOUWEN
• Onderzoek grondig alle toepasselijke nationale wetten en beleidsvormen die kinderen en gezinnen zonder
papieren beïnvloeden.
• Wordt het getroffen recht beschermd door het internationale recht? Als dat zo is, zorg er dan voor dat uw
brief het internationale juridisch kader uiteenzet.
• Documenteer alle getuigenissen en interviews met de getroffen groep om te gebruiken als ondersteunend
bewijsmateriaal.

WIE AANSPREKEN?
• Probeer te begrijpen hoe de lokale, regionale, nationale en internationale politiek gestructureerd is om te
weten wie de belangrijkste spelers zijn (alle individuele beleidsvormers, organisaties en instanties) die de
betreffende wet, het beleid of de praktijk kunnen veranderen.
• Is er een toezichtsinstantie op nationaal vlak die de impact van wetten en beleid controleert?

SAMENWERKINGSVERBANDEN OPBOUWEN
• Werk samen om steun te verkrijgen van een groot aantal spelers, zoals andere maatschappelijke
organisaties, nationale instanties (zoals de Kinderombudsman), professionele instanties (zoals nationale
pediatrische instanties), en internationale organisaties (zoals UNICEF).
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hoofdstuk 4
De wet als middel voor sociale
verandering.
De wettelijke grenzen verleggen om
progressieve rechtspraak tot stand te
brengen die de rechten van kinderen zonder
papieren beschermt.
Terwijl de vorige hoofdstukken de verschillende
strategieën bekeken die campagne voeren voor en
informeren over de bestaande wettelijke rechten van
kinderen en gezinnen zonder papieren in Europa, zal
dit hoofdstuk ingaan op de verschillende middelen die
beschikbaar zijn om de bestaande rechten uit te breiden
en noodzakelijke bijkomende rechten te creëren voor
kinderen zonder papieren in Europa.
Een goed begrip en gebruik van de wet is voor een
praktijkbeoefenaar van essentieel belang. De wet speelt
een doorslaggevende rol in strategieën om hindernissen
voor sociale rechten te overwinnen, vooral omdat de
wettelijke status steeds meer een voorwaarde wordt
voor de toegang tot rechten en diensten. Maar naast
migranten- en kinderrechtengroepen die pleiten voor
de rechtsbescherming van kinderen zonder papieren,
is er een parallelle beweging van de migratiewetgeving
inzake niet-reguliere migratie die steeds meer gericht
is op uitsluiting. De wet kan daardoor zowel een grote
belemmering zijn als een middel voor de toegang
van migrantengezinnen zonder papieren tot sociale
grondrechten.

Door diverse rechtszaken te analyseren die voor de
verschillende rechtbanken aanhangig werden gemaakt,
zal dit hoofdstuk tonen hoe migrantenrechtenactivisten
de grenzen van de nationale en Europese wetgeving
hebben verlegd om een grotere wettelijke bescherming
van de rechten van kinderen zonder papieren tot stand
te brengen.
Dit hoofdstuk zal een overzicht geven van het belang
en de rol van strategische procesvoering voor
migrantenkinderen en -gezinnen zonder papieren en
een gedetailleerde beschrijving geven van de essentiële
onderdelen van de belangrijkste gerechtelijke stappen
die werden ondernomen, om te analyseren welke
parallelle pleitbezorgingsactiviteiten kunnen helpen
om de ontwikkeling van een progressieve rechtspraak
te ondersteunen en bevorderen. Door voorbeelden te
geven van goede praktijken bij juridische strategieën
zullen we tonen hoe gerechtelijke stappen moeten
worden genomen in alle wettelijk kaders - nationaal,
Europees en internationaal - en hoe er moet worden
samengewerkt om duurzame ontwikkeling in de wet
en in de praktijk voor kinderen zonder papieren en hun
gezin tot stand te brengen.

RUIME VERSPREIDING
• Zorg ervoor dat uw klacht op grote schaal wordt gelezen, verspreid en begrepen. Stuur een kopie naar alle
relevante beleidsvormers, journalisten, burgerrechtelijke juristen en andere maatschappelijke organisaties
voor verdere verspreiding.
• Denk na over andere middelen om het bewustzijn aan te wakkeren over schendingen van rechten, zoals
sociale media, online petities, online video’s, krantenartikelen en blogs die ook krachtige middelen zijn om
het beleid en de praktijk aan te vechten.
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Directe rechtsmiddelen op
nationaal niveau

Het volgende is een voorbeeld van een proefproces dat
in Spanje door het rechtsbedrijf werd ingeleid, door een
van de Autonome Gemeenschappen om te verduidelijken

Als we de normen voor internationale bescherming (in
Deel I beschreven) als standaard nemen, dan zien we
dat geen enkel nationaal juridisch kader volledig aan
de internationale normen voor de bescherming van
kinderen zonder papieren in Europa voldoet.
Nationale rechtbanken zijn onder verdeeld in
rechtbanken van eerste aanleg en hoven van beroep.
Rechtbanken van eerste aanleg spreken zich uit over de
feiten in een rechtszaak en over de vraag of specifieke
wetgeving van toepassing is op bepaalde feiten in de
rechtszaak van een individu.
Een hof van beroep daarentegen doet uitspraken over
rechtsvragen en over de vraag of wetsbepalingen
juist werden geïnterpreteerd door de rechtbanken van
eerste aanleg bij hun toepassing op een individuele
zaak. Wanneer een hof van beroep zich uitspreekt over
een verkeerde toepassing van een wet of verkeerde
interpretatie van de wetgeving, dan schept de uitspraak
van het hof van beroep een precedent dat moet
worden gevolgd bij alle volgende nationale rechterlijke
uitspraken.

k

Rechter Teun de Vries van de Internationale Kamer
van de Centrale Raad van Beroep te Utrecht, zit
de hoogste rechtbank in Nederland voor met
betrekking tot socialezekerheidskwesties. Hij
dringt aan op:

“De mogelijkheid om internationale
mensenrechten toe te passen in nationale
gerechtelijke procedures, om toe te zien op de
naleving van de rechten van personen zonder
papieren en te bouwen aan een rechtspraak
die uitspraken in de toekomst kan beïnvloeden.
Hoewel het gaat om kleine resultaten in
uitzonderlijke rechtszaken, zijn het toch
resultaten.”70

Strategisch procederen - Positieve reacties op
restrictieve wetgeving
Strategisch procederen is een proces aanspannen met
als doel een bredere sociale gerechtigheid en impact
op de wetswijziging. De rechtszaken maken gewoonlijk
deel uit van een algemene pleitbezorgingscampagne
bedoeld om mensen bewust te maken, rechten te
bevorderen en de overheid en beleidsvormers te
beïnvloeden om wetten, beleid en praktijk te veranderen.
In tegenstelling tot traditionele juridische dienstverlening
is strategisch procederen niet gericht op individuele
zaken. De persoon van wie de zaak voor de rechter wordt
gebracht, lijdt onder een systematische schending
van mensenrechten, discriminatie of fundamentele
tekortkomingen in de nationale wetgeving waar ook
vele anderen van dezelfde socio-politieke groep onder
lijden. Door gebruik te maken van het verhaal en de
omstandigheden van een individu, geeft strategische
procesvoering bekendheid aan de zaak bij een grotere
groep en beïnvloedt ze op een macroscopische
manier verandering in de wetgeving, het beleid, de
praktijk en gedragspatronen voor volgende generaties
migrantenkinderen zonder papieren in heel Europa.
Strategische procesvoering speelt een grote rol bij
nationale wetshervormingen die onder de normen
van het internationaal recht inzake de mensenrechten
vallen en brengt progressieve rechtspraak tot stand om
de rechten van migrantenkinderen zonder papieren te
bevorderen.
De realisatie van meer rechten via strategische
procesvoering kan een empowerende ervaring zijn
voor het maatschappelijk middenveld en het betrokken
individu. Alleen al de betrokkenheid bij wettelijke
systemen is een noodzakelijk onderdeel van de juridische
integratie en een cruciale stap voor de sociale integratie
van migranten zonder papieren. Alle waargenomen
verschillen in wettelijke normen, of feitelijke juridische
verschillen tussen onderdanen en migranten, dienen
alleen ter versterking van discriminatie.
Strategische procesvoering op nationaal vlak
kan de rechterlijke en politieke perceptie van
migrantenkinderen zonder papieren beïnvloeden en
veranderen door een anders impopulair probleem
te vermenselijken. Nationale verandering in de
rechterlijke interpretatie kan ook regionaal een cruciale
mijlpaal zijn en als een progressief model voor andere
landen dienen.

70 Rechter

de Vries (Nederland) op de PICUM-workshop “Using Legal
Strategies to Enforce Undocumented Migrants’ Human Rights”
(“Gebruik maken van juridische strategieën om de mensenrechten
van migranten zonder papieren te handhaven”), 15 juni 2012, Brussel,
België.

Strategische rechtszaken kunnen worden ingeleid
door particulieren en door het rechtsbedrijf, waarbij
de rechterlijke macht een beroep doet op een hogere
rechtbank voor hulp bij de interpretatie, om de definitieve
normen vast te leggen voor een bepaling in het geval
van pluralistische wetgeving.

of kinderen zonder papieren toegang hebben tot alle
onderwijsvormen.

EEN NATIONAAL PROEFPROCES
Toegang tot onderwijs
buiten de leerplichtige
periode in Spanje

Context

/

Volgens het internationaal recht (zie Deel I van de Gids) hebben alle kinderen recht op onderwijs.
In Spanje is onderwijs een fundamenteel wettelijk recht voor alle kinderen, dat is vastgelegd in de
grondwet 71. Maar tot 2007 was er geen wetgeving of uitspraak die bepaalde of het grondwettelijk
recht op onderwijs voor alle kinderen ook gold voor onderwijs buiten de leerplichtige periode
voor alle migrantenkinderen zonder papieren.

Grondwettelijk recht op onderwijs

d

Artikel 27 van de Spaanse grondwet is het voornaamste rechtsinstrument dat de toegang tot
onderwijs voor kinderen zonder papieren garandeert:

“Iedereen heeft recht op onderwijs”, dat “onderwijs is verplicht en gratis” vanaf de leeftijd van 6
jaar tot de leeftijd van 16 jaar en “de overheid garandeert het recht op onderwijs voor iedereen,
door algemene onderwijsprogramma’s”. 72
Deze rechten en plichten zijn van toepassing op alle kinderen die in Spanje wonen, ongeacht hun
immigratiestatus.

Nationale wetgeving betreffende de toegang tot onderwijs

2

Naast de Spaanse grondwet is er maar één artikel in de nationale wetgeving dat de toegang tot
onderwijs buiten de leerplichtige periode voor migranten ondersteunt.
Artikel 9 van de Organieke wet 4/2000 betreffende de rechten en vrijheden van vreemdelingen73
verleent aan migranten jonger dan 18 jaar het recht op onderwijs voor niet-leerplichtigen,
met inbegrip van het verkrijgen van de overeenkomstige academische graad en toegang tot
studiebeurzen en subsidies onder dezelfde voorwaarden als Spaanse burgers.

71 Artikel

27 van de Spaanse grondwet van 1978
tekst artikel 27 van de Spaanse grondwet van 1978 is online te vinden op: http://www.senado.es/constitu_i/indices/
consti_ing.pdf
73 De volledige tekst van de wetgeving is online te vinden op: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html
72 Volledig
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Maar het ontwerp van de Organieke Wet van 2000 stond geen onderwijs voor niet-leerplichtigen
toe voor jongeren tussen 16-18 jaar met een niet-reguliere immigratiestatus. De wet verleende
dit recht alleen aan migrantenkinderen met een reguliere immigratiestatus.

Politieke druk

2

Het Grondwettelijk Hof van Spanje 75 is technisch gezien de hoogste rechterlijke instantie in
Spanje, want het heeft de exclusieve bevoegdheid om zich uit te spreken over de grondwettigheid
van de wetgeving. Maar in de praktijk wordt het niet als een onderdeel van de rechterlijke
macht beschouwd, maar als een onafhankelijke tak van de staat die verantwoordelijk is voor de
interpretatie van de grondwet.

!

Het Parlement van Navarra, het regionale wetgevend orgaan van Navarra, voerde aan dat de
Organieke Wet van 2000 ongrondwettelijk was door migrantenkinderen zonder papieren de
toegang tot onderwijs buiten de leerplichtige periode te ontzeggen, en legde aan het Grondwettelijk
Hof in 2007 een proefproces voor. De zaak werd door Navarra aan het hooggerechtshof als
een proefproces (of modeluitspraak) voorgelegd omdat er nog negen andere grondwettelijke
bezwaren waren op dezelfde wet, ingediend door diverse andere regio’s.
De zaak werd voor de rechter gebracht na politieke druk uitgeoefend door een coalitie van
ngo’s onder leiding van SOS Racismo,74 een Spaanse sociale beweging die in Spanje strijdt voor
gelijke rechten. Het is een onafhankelijke en multi-etnische beweging van mensen die zich actief
verzetten tegen racisme en vreemdelingenhaat.
Via zijn buurtwerk had SOS Racismo gemerkt dat sommige scholen een legale verblijfsvergunning
eisten om in aanmerking te komen voor onderwijs buiten de leerplichtige periode, transport
en schoolmaaltijden. De ngo verzamelde al die voorbeelden en samen met de Onderwijsunie
brachten ze het probleem onder de aandacht van het Baskische ministerie van onderwijs. Het
ministerie van onderwijs nam verdere actie en vroeg het Parlement van Navarra om juridische
toelichting.

Bouwstenen tot het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof van Spanje

1

SPELER

ACTIE

Ngo’s

gegevens verzamelen van migranten zonder papieren

Ngo’s

relaties opbouwen met lokale overheidsdiensten

Lokale overheid

advies inwinnen van het regionale parlement

Regionaal Parlement

beroep aantekenen tegen het Grondwettelijk Hof van Spanje

Bij deze regeling werkt het maatschappelijk middenveld samen met migranten zonder papieren
om te leren wat de problemen zijn en wordt dit als een systematisch probleem doorgegeven
aan de vertegenwoordiger van de lokale overheid. De lokale overheid gebruikt het bewijs dat
door het maatschappelijk middenveld werd verzameld en voorgelegd om een dossier over
het probleem samen te stellen voor het regionale parlement. Het regionale parlement dient
de maatschappelijke gegevens en de bezwaren van de lokale overheid in bij het nationale
Grondwettelijk Hof om een definitieve uitspraak te verkrijgen die voor alle regio’s van toepassing
is.
Alle spelers werken samen om het politiek bereik en de politieke impact te maximaliseren,
bewijsmateriaal te verzamelen, het institutionele bewustzijn aan te wakkeren, een zaak op te
bouwen en het grondwettelijke recht van kinderen zonder papieren bij de toegang tot alle vormen
van onderwijs te ondersteunen.

Het Hof behandelt processen die worden aangespannen door rechtstreeks getroffen individuele
Spaanse onderdanen en ambtenaren zoals de Voorzitter van de Regering, de leden van het
Congres en de Senaat en de leden van een Autonome Gemeenschap.
Gezien het uitgebreide en pluralistische karakter van grondwettelijke bepalingen is het
Grondwettelijk Hof van Spanje uniek door zijn vermogen om de politieke en sociale ontwikkeling
met betrekking tot grond- en mensenrechten in Spanje in kaart te brengen en te beïnvloeden.

Juridische argumenten

d

Het proefproces stelde het probleem aan de orde van onderwijs voor niet-leerplichtigen voor alle
migrantenjongeren die in een niet-reguliere situatie leven.
Het aangevoerde argument was dat de grondwet, en het internationaal juridisch kader betreffende
de toegang tot onderwijs, bedoelde dat de nationale wetgeving de toegang tot onderwijs in de
ruimste zin voorziet, en dat toegang tot alle onderwijsniveaus wordt verleend aan alle kinderen
op het Spaanse grondgebied.
Kinderen zonder papieren uitsluiten van onderwijs buiten de leerplichtige periode zou daarom
een te enge en verkeerde interpretatie van Artikel 27 van de grondwet zijn.

Het vonnis76

1

Het Grondwettelijk Hof in Spanje aanvaardde het argument dat de Organieke Wet 4/2000
ongrondwettig is op basis van het fundamentele recht op onderwijs vastgelegd in Artikel 27 van de
Spaanse Grondwet. De rechtbank oordeelde dat alle migranten, ongeacht hun immigratiestatus,
het grondwettelijk recht hebben op onderwijs tijdens en buiten de leerplichtige periode in Spanje:

“Dit recht van jonge buitenlanders op onderwijs buiten de leerplichtige periode maakt deel
uit van het recht op onderwijs, en de uitoefening ervan kan worden onderworpen aan eisen
met betrekking tot verdiensten en capaciteit; maar de uitoefening van dat recht mag niet
worden onderworpen aan andere omstandigheden zoals de administratieve situatie van de
minderjarige...
...We moeten daarom de term “ingezetenen” in Artikel 9.3 van de Organieke Wet 4/2000 van
11 in de nieuwe formulering gegeven aan Artikel 1, punt 7 van de Organieke Wet 8/2000 van
22 december ongrondwettig verklaren.”77

75 Het

74 Meer

86

informatie over SOS Racisme is online te vinden op: http://www.sosracismo.org/

Grondwettelijk Hof van Spanje wordt gedefinieerd in Deel IX van de Spaanse grondwet. De functies vallen verder onder
de Organieke Wetten 2/1979, 8/1984, 4/1985, 6/1988, 7.1999 en 1/2000.
76 De volledige tekst is online terug te vinden op: http://www.tribunalconstitucional.es/en/jurisprudencia/restrad/Pages/
JCC2362007en.aspx
77 De volledige tekst is online terug te vinden op: http://www.tribunalconstitucional.es/en/jurisprudencia/restrad/Pages/
JCC2362007en.aspx
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Bredere impact van de uitspraak

,

De uitspraak STC 236/2007 leidde tot de volgende hervorming van de Organieke Wet van 2000. De
Organieke Wet 2/2009 van 11 december 2009 herriep en verving de Organieke Wet van 2000. De
cruciale verandering is dat Artikel 9.1 van de Wet van 2009 nu expliciet erkent dat alle kinderen,
ongeacht de immigratiestatus, recht hebben op onderwijs voor niet-leerplichtigen. De gewijzigde
wet blijft toegang verlenen tot studiebeurzen en subsidies onder dezelfde voorwaarden als
Spaanse burgers.
Dit omvat derhalve de toegang tot beroepsopleidingen (PQPI-Programes de Qualificació
Professional Inicial) voor migrantenkinderen zonder papieren. Kinderen zonder papieren toegang
geven tot beroepsopleiding voor niet-leerplichtigen helpt bij het overbruggen van een sociale
kloof en een schoolkloof. Migrantenkinderen zonder papieren toelaten om met kinderen van
onderdanen te integreren in beroepsopleidingsprogramma’s helpt bij hun cognitieve, sociale en
professionele ontwikkeling. Toegang tot niet-verplichte stages en beroepsopleiding inspireert en
voedt de ambitie van de volgende generatie jonge migranten zonder papieren over heel Europa.

Financieren van strategische procesvoering
Strategisch procederen is duur en tijdrovend werk
dat deskundige wettelijke ver tegenwoordigers
vereist die zaken op elk niveau aanhangig kunnen
maken. Migrantenrechtenorganisaties die individuele
gezinnen en hun zaak steunen, hebben vaak
moeite om gekwalificeerde, geschikte wettelijke
vertegenwoordiging voor proefprocessen te vinden,
zelfs wanneer ze een sterke zaak hebben. De tijd en
bureaucratie van het proces kunnen ontmoedigend zijn
voor veel gezinnen zonder papieren die niet overlopen
van enthousiasme om ruchtbaarheid te geven aan hun
situatie. Bovendien krijgen gezinnen zonder papieren
en de ngo’s die hen steunen vaak geen financiële of
sociale steun van de lokale gemeenschap om dergelijke
krachtige en zichtbare actie te nemen tegen het land
waar ze verblijven.

The Strategic Legal Fund for Refugee Children and
Young People (Het strategisch juridisch fonds voor
vluchtelingenkinderen en jongeren) in het Verenigd
Koninkrijk
De erkenning van deze financiële kloof tussen
bereidwillige, maar onderbetaalde pro-Deoadvocaten
die worstelen met aanhoudende verminderingen in
de financiële tegemoetkomingen van de Engelse
regering, en de sterke mogelijke rechtszaken van
migrantengemeenschappen, leidde in oktober 2011 tot
de oprichting van het Strategic Legal Fund for refugee
children and young people (SLF-Strategisch juridisch
fonds voor vluchtelingenkinderen en -jongeren)78 .

78 Website

fund
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Het SLF werd in oktober 2011 gelanceerd als een
proefproject, bedoeld om een nieuw model te testen
voor de financiering van juridische werkzaamheden. Het
beoogt dit te doen door werkzaamheden te steunen die
verder gaan dan het verzekeren van gerechtigheid voor
een individu, en ook wijzigingen willen teweegbrengen
in de wet, de praktijk en het beleid. Het SLF financiert
precontentieus onderzoek, inclusief het verzamelen van
bewijsmateriaal, het toetsen van de wet en het bepalen
van de argumenten als basis voor het bezwaar, en
tussenkomsten van derden, zoals ngo’s in rechtszaken
om ervoor te zorgen dat belangrijke strategische punten
worden aangekaart om de focus te verruimen en verder
te gaan dan de specifieke problemen van de zaak.
De hierboven beschreven zaken op nationaal vlak
zijn strategische proefprocessen in zoverre dat ze
de wetgeving of de rechterlijke interpretatie van de
wetgeving hebben veranderd, om gezinnen en kinderen
zonder papieren beter sociale rechten te verlenen.
Het SLF werd in het leven geroepen om dergelijke
strategische gerechtelijke stappen te ondersteunen. Het
is een pilootmodel voor het ondersteunen van juridische
werkzaamheden in een tijd van bezuinigingen, waarin
overheden steeds meer besparen op met openbare
middelen gefinancierde juridische dienstverlening.
Het financieringsmodel is innoverend. Het SLF werkt
met een panel van deskundigen bestaande uit ervaren
juristen en beleidsdeskundigen. De leden bieden
advies over wat te financieren en richtlijnen voor de
ontwikkeling van het project, en dat bleek tot nu toe van
essentieel belang voor het succes ervan.

Het 12 maanden durende pilootproject werd
ontwikkeld en gefinancierd door het Diana, Princess of
Wales Memorial Fund (“het Fonds”) en richtte zich op
jonge vluchtelingen en asielzoekers. Na een positieve
evaluatie werd het SLF in november 2012 een project
van de liefdadigheidsorganisatie Trust for London, en
werd de opdracht uitgebreid naar alle jonge migranten.
Verschillende van de nu gefinancierde initiatieven
zullen direct of indirect een invloed hebben op
kinderen zonder papieren, bijvoorbeeld het financieren
van precontentieus onderzoek naar de toegang tot
huisvesting en steun voor zwangere asielzoekers wier
verzoek is afgewezen en van wie de kinderen op hun
beurt ongedocumenteerd zouden kunnen worden. Het
project startte in oktober 2011 en loopt tot maart 2014.
Het heeft een mandaat om 400.000 pond te verdelen
onder juridische dienstverleners die een beroep doen
op tussenkomsten van derden of die precontentieus
onderzoek verrichten dat niet langer in aanmerking
komt voor overheidssubsidies. Hopelijk zal het succes
van dit pilootmodel resulteren in meer dergelijke
financieringsmodellen om het ernstig verzwakte
stelsel voor rechtsbijstand in het Verenigd Koninkrijk te
ondersteunen.

Wat is Public Interest
Litigation?

d

Public interest Litigation of PIL, kan door
iedereen worden aangespannen, en niet
noodzakelijk door de benadeelde. Het is een
petitie die door iemand wordt ingediend en
een vermeende schending van grondwettelijke
rechten aan de kaak stelt.
De zaak wordt voor de rechter gebracht door het
individu als vertegenwoordiger van het collectief
of algemeen belang.

Fonds voor het ondersteunen van strategische
procesvoering in Nederland
In Nederland heeft de Defence for Children
(DCI) financiële steun gekregen van Stichting
Kinderpostzegels Nederland voor proefprocessen.
De Stichting Kinderpostzegels Nederland is een ngo
voor kinderrechten die geld inzamelt en de opbrengst
gebruikt om projecten te ondersteunen die gericht
zijn op de bescherming van de rechten van kinderen.
Door financiële steun te bieden versterkt Stichting
Kinderpostzegels Nederland partnerorganisaties en wil
het verschillende initiatieven nationaal en internationaal
met elkaar verbinden.
Dankzij het fonds dat voor Defence for Children
werd opgericht, konden ze een zaak opbouwen, hun
bestaande campagnes voor kinderen zonder papieren
ondersteunen en strategische rechtszaken aanspannen
op nationaal en Europees vlak. Dit specifieke fonds
financierde de collectieve klacht van DCI die bij
het Europees Sociaal Handvest 79 werd ingediend
betreffende de toegang tot huisvesting van kinderen in
een niet-reguliere migratiesituatie in Nederland.80

79 Defence

for Children (DCI) v Nederland nr. 47/2008, uitspraak van 20
oktober 2009
80 Deze zaak zal in dit hoofdstuk in detail worden besproken.

te vinden op: http://www.migrationwork.org/strategic-legal-
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Europees niveau
Voorbij het nationaal niveau kunnen gerechtelijke
stappen op EU-niveau een grote en ruime invloed
hebben in heel Europa omdat de EU-wetgeving voor
bepaalde gebieden voorrang heeft op de nationale
wetgeving.
De EU heeft verschillende middelen ontworpen om
de rechten van personen op zijn grondgebied te
controleren en te waarborgen. Ze kunnen in twee
categorieën worden ondergebracht: (i) middelen die
relevant zijn voor de 27 lidstaten van de Europese Unie
en (ii) de instrumenten van de Raad van Europa, een
internationale organisatie met 47 lidstaten.
De Europese Unie
A. Het Hof van Justitie van de Europese Unie
Raad van Europa
A. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
B. De Commissaris voor de Mensenrechten
C. Het Europees Sociaal Handvest
Elk van die middelen kan worden gebruikt om
hindernissen te overwinnen die kinderen zonder
papieren ondervinden bij de toegang tot sociale
grondrechten. Hoewel vermeld in het hoofdstuk
“juridische strategieën” hoeft het raadplegen van die
instanties niet noodzakelijk te leiden tot een rechtszaak
en een vonnis. Suggesties ter ondersteuning van
rechtszaken voor de rechtbanken en rapporten waarin
de specifieke problemen van migrantenkinderen zonder
papieren aan de kaak worden gesteld kunnen ook
verandering op Europees niveau teweegbrengen.

Europese Unie
A. Het Hof van Justitie van de Europese
Unie (EHJ)81
Het Hof van Justitie is een toezichtsorgaan dat een
uniforme toepassing en interpretatie van de EUwetgeving waarborgt. Het dient in de eerste plaats
om te kijken of de instrumenten van de Europese
instellingen compatibel zijn met de verdragen, en in de
tweede plaats om uitspraken te doen op verzoek van de
nationale rechtbanken.

Precedentenrechtspraak inzake de
bescherming van kinderen in een niet-reguliere
migratiesituatie
Hoewel zaken die bij het EHJ aanhangig worden gemaakt
betrekking hebben op een bepaald individu, zijn ze een
goed voorbeeld van strategische procesvoering omdat
het vonnis als een precedent geldt voor alle volgende
rechtszaken over hetzelfde probleem. Het volgende
is een recent voorbeeld van EHJ-rechtspraak die een
positieve invloed heeft gehad op de rechten van kinderen
in heel Europa die in een niet-reguliere situatie leven.

Ruiz Zambrano v Office National de l’Emploi (ONEM)82
In deze zaak startte de Appellant, de heer Ruiz Zambrano, een Colombiaan, een procedure op
om de uitspraak aan te vechten van de Belgische rechtbank waarbij zijn aanvragen voor een
verblijfsvergunning en werkloosheidsuitkeringen werden geweigerd.

Juridisch argument
De heer Zambrano stelde dat hij, als vader van een kind met de Belgische nationaliteit, het recht
zou moeten hebben om in België te wonen en te werken, in het belang van het kind en zijn of haar
recht op een gezinsleven. En dit ongeacht zijn immigratiestatus.

Arrest
De rechtbank oordeelde dat Artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie (VwEU) een lidstaat verhindert om een ouder zonder papieren van een kind met een
EU-nationaliteit het recht te ontkennen op werk en verblijf in het land waarvan het kind het
staatsburgerschap heeft. 83 Ouders zonder papieren hebben daarom het recht om in Europa
te werken en te wonen om hun kinderen die de nationaliteit van een EU-lidstaat hebben te
ondersteunen.
Dit arrest vestigt een precedent in de hele EU. Sinds het arrest hebben rechtbanken in Ierland,
Denemarken, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk verduidelijking gevraagd over de uitspraak,
wat de impact toont die deze uitspraak alleen al heeft gehad op de situatie van kinderen die in
armoede leven in een niet-reguliere migratiesituatie wegens de immigratiestatus van hun ouders.
82 C-34/09,

Ruiz Zambrano v Office National de l’Emploi (ONEm), [2011] E.C.R. I-0000, arrest van 8 maart 2011. Het volledige
arrest is te vinden op: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-34/09
83 C-34/09, Ruiz Zambrano v Office National de l’Emploi (ONEm), [2011] E.C.R. I-0000, arrest van 8 maart 2011, paragraaf 45

81 Officiële

website: http://curia.europa.eu/

Mogelijke wegen om te verkennen bij gebruik
van het EHJ

j

Gebruik maken van
het middel

• Gezinsherenigingsrichtlijn – zorgen dat deze Richtlijn
bedoeld om onderdanen van derde landen in een reguliere situatie het recht te bieden op
gezinshereniging op een correcte manier wordt omgezet.
• Terugkeerrichtlijn – ontwikkelt gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer
van migranten in een niet-reguliere migratiesituatie
• Richtlijn inzake mensenhandel – zorgt voor de voorkoming en bestrijding van mensenhandel,
en de bescherming van de slachtoffers daarvan
• Richtsnoeren van de Raad van Europa over kindvriendelijke justitie – bedoeld om de toegang
van kinderen tot en de behandeling van kinderen in het rechtssysteem te bevorderen.
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De Raad van Europa 84
Het hoofddoel van de Raad van Europa is in heel Europa
een gemeenschappelijke democratische en juridische
ruimte te creëren en te waken over de eerbiediging van
de mensenrechten, op basis van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens (EVRM) 85 dat in 1953 van
kracht werd.

A. Europees Hof voor de Rechten van
de Mens (EHRM)86
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
richt zich specifiek op de burgerlijke en politieke rechten
vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van
de Mens (EVRM) en spreekt zich uit over de klachten
van personen en staten met betrekking tot vermeende
schendingen van het EVRM. De uitspraken van het hof
zijn bindend voor de betrokken staten en hebben vaak
geleid tot een hervorming van de nationale wetgeving en
veranderingen in de administratieve praktijk.
84 Officiële

website: http://hub.coe.int/
volledige tekst van de wetgeving is online te vinden op: http://www.
echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+ad
ditional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights/
86 Officiële website: http://www.echr.coe.int/echr/homepage_EN
85 De

De enige twee voorwaarden om een zaak voor het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens te brengen
zijn dat (i) alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput
en (ii) het verzoekschrift bij het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens wordt ingediend niet later dan zes
maanden vanaf de definitieve uitspraak van de hoogste
nationale rechtbank.

Precedentenrecht inzake de bescherming van
kinderen in een niet-reguliere migratiesituatie
Het volgende is een voorbeeld 87 van een zaak voor het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens die een
positieve invloed heeft gehad op de situatie van kinderen
in een niet-reguliere migratiesituatie in Europa. Gezien
de reikwijdte van het EVRM dekt de rechtspraak die
werd ontwikkeld eveneens een brede waaier van
burgerlijke en politieke rechten voor migrantenkinderen
zonder papieren.
87 Gillow

v Verenigd Koninkrijk (9063/80), Buckley v Verenigd Koninkrijk
(20348/92), Connors v Verenigd Koninkrijk (66746/01)- Artikel 3 en
8 kunnen een positieve verplichting met zich brengen voor staten
om “ondraagbare levensomstandigheden” te voorkomen, wat een
inbreuk zou zijn op die rechten; Osman v. Denemarken, nr. 38058/09
inzake de terugkeer van een migrantenmeisje zonder papieren naar
Denemarken;

Niedzwiecki v. Duitsland, nr. 58453/00, EHRM 200588
In deze zaak werd de Appellant het recht op kinderbijslag ontzegd uitsluitend op basis van het
feit dat hij in Duitsland niet over een geldige verblijfsstatus beschikte. De Appellant stelde dat dit
neerkwam op discriminatie op grond van nationaliteit.
Het Hof oordeelde dat het toekennen van kinderbijslag onder de reikwijdte van Artikel 8 valt,
respect voor privé- en gezinsleven, en dat er dus geen “objectieve en redelijke rechtvaardiging
bestond om de Appellant anders te behandelen.” De weigering van Duitsland om aan de Appellant
kinderbijslag toe te kennen, was daarom in strijd met Artikel 14 inzake het verbod op discriminatie.

van 25 oktober 2005. Het volledige arrest is te vinden op: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.
asp?item=7&portal=hbkm&action=html&highlight=Niedzwiecki&sessionid=98776026&skin=hudoc-en
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Binnen de Raad is de Commissaris voor de
Mensenrechten 90 een onafhankelijke instantie belast
met de sensibilisering van en het respect voor de
mensenrechten in de 47 lidstaten van de Raad van
Europa. De Commissaris doet dit door landen te
bezoeken om een dialoog tot stand te brengen tussen
nationale overheden en het maatschappelijk middenveld
gebaseerd op de beginselen van de mensenrechten.
Individuen en maatschappelijke organisaties worden
aangemoedigd om voorafgaand aan het bezoek bij de
Commissaris rapporten in te dienen over schendingen
van de mensenrechten.

De Commissaris en niet-reguliere migratie
Niet-reguliere migratie is een probleem waaraan de
Commissaris actief werkt om de bescherming van
de mensenrechten van migranten in heel Europa te
bevorderen en verbeteren.91 In februari 2010 publiceerde
de toenmalige Commissaris een Issue Paper 92 over de
Criminalisering van Migratie in Europa: Implicaties voor
de mensenrechten.

89 Officiële

website: http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp
informatie is te vinden op: http://www.coe.int/t/commissioner/
default_en.asp
91 Meer informatie is te vinden op: http://www.coe.int/t/commissioner/
activities/themes/Migrants/rightsofmigrants_en.asp
92 Straatsburg, 4 februari 2010, CommDH/IssuePaper(2010)1. De
volledige tekst is terug te vinden op: https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=1579605
93 Straatsburg, 4 februari 2010, CommDH/IssuePaper(2010)1. De
volledige tekst is terug te vinden op: https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=1579605
90 Meer

Verder gaan met de Commissaris voor de
Mensenrechten van de Raad van Europa

88 Arrest

Het EHRM is een krachtig mechanisme om de toegang
van mensen zonder papieren tot alle fundamentele
mensenrechten te waarborgen. De rechten van het Verdrag
maken geen onderscheid of vrijstelling op grond van
migratiestatus en dus zijn alle rechten van het Verdrag, in
de ruimst mogelijke zin van het woord, van toepassing op
kinderen zonder papieren.

B. De Commissaris voor de
Mensenrechten89

j

Gebruik maken van
het middel

In dit Issue Paper maakte de Commissaris in zijn
conclusies melding van “een gestage opmars van het
discours van “illegaliteit” in de migratiewetgeving en
het beleid”93 en drukte hij zijn bezorgdheid uit over:
(i) maatregelen die een onderscheid maken tussen
burgers en buitenlanders, waarbij de laatsten worden
onderworpen aan discriminerende en willekeurige
praktijken en
(ii) de criminalisering van individuen, zowel burgers als
buitenlanders die buitenlanders helpen.

k

De Commissaris voor de Mensenrechten van
de Raad van Europa heeft krachtig en duidelijk
zijn bezorgdheid uitgedrukt in position papers
(standpuntteksten) die specifiek focussen op de
mensenrechten van kinderen in een niet-reguliere
migratiesituatie in Europa:

“(Niet-reguliere) migrantenkinderen moeten
van dezelfde sociale bescherming kunnen
genieten als kinderen die de nationaliteit van
het land bezitten.” 94
94 Positions

on the rights of migrants in an irregular situation
(Standpunten inzake de rechten van migranten in een niet-reguliere
situatie), Straatsburg, 24 juni 2010, CommDH/PositionPaper(2010)5
online hier te vinden https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1640817
en Positions on the rights of migrants in an irregular situation
(Standpunten inzake de rechten van migranten in een niet-reguliere
situatie), Straatsburg, 24 juni 2010, CommDH/PositionPaper(2010)5
online hier te vinden https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1654377

j

Gebruik maken van
het middel

• Het discours inzake niet-reguliere migrantenkinderen
kaderen in de context van Artikel 8, het recht op een gezinsleven
• Sensibilisering tijdens bezoeken aan landen over nationale rechtsbescherming voor kinderen
zonder papieren die ver onder de internationale normen en standaarden vallen bedoeld voor de
bescherming van alle kinderen
• De Commissaris inlichten over alle praktische belemmeringen bij de toegang van kinderen
zonder papieren tot onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting voorafgaand aan zijn bezoek
aan een land
• De Commissaris uitnodigen om deel te nemen aan evenementen en workshops van
maatschappelijke organisaties met betrekking tot migrantenkinderen zonder papieren.
• Samenwerken met de Commissaris om mensen bewust te maken dat de EVRM-rechten gelden
voor iedereen, ongeacht de immigratiestatus.
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C. Het Europees Sociaal Handvest
Het Europees Sociaal Handvest 95 heeft betrekking op
sociale en economische mensenrechten, en vult het
EVRM aan dat focust op burgerrechten en politieke
rechten.
Het Europees Comité voor Sociale Rechten is het
toezichtsorgaan van het Handvest en kan eisen dat
landen hun nationale wetgeving en praktijk veranderen
door (i) gebruik te maken van nationale rapporten en (ii)
uitspraken te doen over collectieve klachten.
Tot nu toe werden vier collectieve klachten 96 bij het
ESH aanhangig gemaakt die betrekking hadden op
kinderen in een niet-reguliere migratiesituatie en hun
sociale grondrechten. Twee zaken hadden betrekking
op de toegang tot huisvesting voor kinderen en gezinnen
zonder papieren, een had betrekking op de toegang tot
sociale bijstand en een andere had betrekking op de
toegang tot medische zorgen.
Op 3 maart 2003 diende de Internationale Federatie van
de Mensenrechtenliga’s (FIDH) een collectieve klacht
in tegen Frankrijk om een Franse wet van 2002 aan te
vechten.97 De aangevochten Franse wet maakte een
onderscheid tussen niet-reguliere migranten en hun
burgerlijke tegenhangers door hen te laten betalen
voor medische zorgen. Het comité oordeelde dat Artikel
17 van het Sociale Handvest, de rechten van kinderen,
was geschonden want de nieuwe Franse wet voorzag
alleen medische zorgen voor kinderen op voorwaarde
dat ze een bepaalde periode in Frankrijk verbleven of
indien ze in onmiddellijk levensgevaar verkeerden. Het
comité oordeelde dat de voorwaarden verbonden aan
de nieuwe Franse wet de volledige en beoogde opdracht
van Artikel 17 beperkten, en dus de rechten schonden
van niet-reguliere migrantenkinderen.98

Op 4 februari 2008 werd een tweede zaak aanhangig
gemaakt bij het Comité van Ministers tegen Nederland
met betrekking tot het niet voorzien van huisvesting voor
kinderen en gezinnen zonder papieren. (Deze zaak wordt
hieronder in meer detail besproken en geanalyseerd).
In de zaak DCI v Nederland aanvaardde het comité
dat Nederland de bepaling van het Europees Sociaal
Handvest met betrekking tot het voorzien van geschikt
onderdak voor alle kinderen op zijn grondgebied had
geschonden.
Voortbouwend op het succes van de uitspraak in
Nederland heeft DCI onlangs een klacht ingediend
tegen België met betrekking tot de toegang tot sociale,
economische, juridische en medische bijstand voor
kinderen zonder papieren. 99 De klacht beweert
dat, aangezien het onthaalnetwerk in België een
verzadigingspunt heeft bereikt, en de Belgische wet
het verlenen van bijstand aan kinderen zonder papieren
koppelt aan het onthaalnetwerk, de rechten van
kinderen in een niet-reguliere migratiesituatie worden
geschonden bij de toegang tot maaltijden, onderwijs,
kleding, medische/sociale/juridische en psychologische
bijstand. Deze zaak is nog hangende bij het comité.
De Europese Federatie van Nationale Organisaties
werkend met Daklozen (FEANTSA) heeft een proces
aangespannen tegen Nederland 100 en beweer t
dat de Nederlandse wetgeving, beleid en praktijk
met betrekking tot de opvang van daklozen niet in
overeenstemming zijn met de bepalingen van het Sociaal
Handvest. Meer bepaald dat de toegang tot noodopvang
afhankelijk wordt gemaakt van regiobinding, wat
migranten zonder papieren discrimineert, zonder
terdege rekening te houden met de specifieke
kwetsbaarheden van kinderen en gezinnen zonder
papieren. Deze zaak is ook nog hangende bij het comité.

ONTLEDEN VAN EEN ZAAK
VOOR HET EUROPEES SOCIAAL
HANDVEST: Toegang tot
huisvesting in Nederland

Context

/

Volgens het internationaal recht wordt het recht op huisvesting expliciet erkend als een
fundamenteel mensenrecht.101 In Klacht nr. 47/2008 van Defence for Children International v
Netherlands, uitspraak van 20 oktober 2009, stelde DCI dat de Nederlandse wetgeving, beleid en
praktijk kinderen die onwettig op zijn grondgebied verbleven, de toegang ontzegde tot geschikte
huisvesting, en daarmee inbreuk maakte op de bepalingen vastgelegd in het Europees Sociaal
Handvest.
De zaak was het gevolg van de vermeende schending van het recht op huisvesting waarbij
gezinnen met kinderen systematisch uit opvangcentra werden gezet nadat hun verzoek voor een
verblijfsvergunning werd geweigerd. Het maatschappelijk middenveld had gemerkt dat dit, zonder
toegang tot sociale bijstand, leidde tot wijdverspreide armoede onder migrantengemeenschappen
zonder papieren in Nederland.

Het proces

2

Defence for Children International had gemerkt welke armoede dit veroorzaakte en diende
een collectieve klacht in bij het Europees Comité voor Sociale Rechten voor de schending door
de Nederlandse regering van het Europees Sociaal Handvest, wegens het niet voorzien van
huisvesting voor kinderen zonder papieren.
DCI diende de collectieve klacht in op 4 februari 2008 en stelde dat de Nederlandse nationale
wetgeving102 Artikel 31 van het herziene Handvest, het recht op huisvesting, had geschonden.
DCI voerde verder Artikel E aan, omdat niet-reguliere migrantenkinderen door de wet en door
de praktijk werden uitgesloten van het recht op huisvesting, wat in strijd was met Artikelen 11,
13, 16, 17 en 30 van het Handvest.

101 Artikel

95 De

volledige tekst van het Europees Sociaal Handvest is online te
vinden op: http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/
96 Internationale Federatie van de Mensenrechtenliga’s (FIDH) v.
Frankrijk Klacht nr. 14/2003, uitspraak van 8 september 2004;
Defence for Children International v. Nederland Klacht nr. 47/2008,
uitspraak van 20 oktober 2009; en Defence for Children International
v. België Klacht nr. 69/2011 geregistreerd op 21 juni 2011.
97 De gewraakte Franse wet was sectie 57 van Deel II - “Andere
bepalingen” - van de 2002 Financieringswet (Wijziging) nr. 2002-1576
van 30 december 2002.
98 De volledige tekst van de uitspraak is online te vinden op: http://
www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/
CC47SummaryMerits_en.pdf
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99 Defence

for Children International (DCI) v België Klacht nr. 69/2011.
De volledige tekst is online terug te vinden op: http://www.coe.int/t/
dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC69CaseDoc1_en.pdf
100 The European Federation of National Organisations working with
the Homeless (FEANTSA) v The Netherlands Complaint No. 86/2012.
Full text complaint available online at: http://www.coe.int/T/DGHL/
Monitoring/SocialCharter/Complaints/CC86CaseDoc1_en.pdf

35 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt “Een ieder heeft recht op een levensstandaard
die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding,
kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten”; Artikel 11, paragraaf 1 van
het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten stelt ‘De Staten die partij zijn bij dit
Verdrag erkennen het recht van een ieder op een behoorlijke levensstandaard voor zichzelf en zijn gezin, daarbij
inbegrepen toereikende voeding, kleding en huisvesting, en op steeds betere levensomstandigheden”; Artikel 43.1 van
het Internationaal Verdrag inzake de Bescherming van de Rechten van alle Migrerende Werknemers en hun Gezinsleden
stelt “migrerende werknemers krijgen dezelfde behandeling als de staatsburgers van de Staat van tewerkstelling met
betrekking tot…(d) de toegang tot huisvesting, met inbegrip van sociale huisvestingsprogramma’s, en de bescherming
tegen uitbuiting met betrekking tot huurprijzen”; en Artikel 27.3 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind stelt “De
Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om ouders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind te
helpen dit recht te verwezenlijken en voorzien, indien de behoefte daaraan bestaat, in programma’s voor materiële bijstand
en ondersteuning, met name wat betreft voeding, kleding en huisvesting”.
102 Koppelingswet van 1 juli 1998 opgenomen in de Vreemdelingenwet 2000 van 23 november 2000 die in 2011 van kracht werd
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De aanbevelingen

2

Impact van pleitbezorgingscampagne en ononderbroken procesvoering

In zijn aanbevelingen103 van 7 juli 2010 kwam het comité tot de slotsom dat de Nederlandse
nationale wetgeving inderdaad in strijd was met het Europees Sociaal Handvest omdat landen
door het Handvest gebonden zijn om “adequate huisvesting te voorzien voor kinderen die
onwettig op hun grondgebied verblijven zolang ze zich onder hun rechtsbevoegdheid bevinden”,
om dakloosheid te voorkomen.

Impact van de aanbevelingen

d

De definitieve aanbevelingen van het Comité van Ministers kan een grote politieke impact hebben,
maar er is weinig handhavingscapaciteit om het praktisch effect te garanderen.
In dit geval vond de Nederlandse regering dat zijn wet, beleid en praktijk toereikend waren, want
de wet bevatte een uitzonderlijke bepaling die kinderen in een niet-reguliere migratiesituatie
toegang gaf tot onderdak, en voelde zich bijgevolg niet verplicht om de aanbevelingen van het
Comité van Ministers op te volgen.

Pleitbezorging om steun voor proefprocessen te versterken

!

Carla van Os van Defence for Children International Nederland benadrukt de noodzaak voor
parallelle pleitbezorging om gerechtelijke stappen te ondersteunen:
“Naast de juridische strategie is er ook een politiek lobbyproces nodig.”104

Parallelle pleitbezorging

!

Als antwoord op de verwerping door Nederland van de aanbevelingen van het Comité,
zette DCI samen met een coalitie van ngo’s en lokale migrantenrechtenorganisaties een
pleitbezorgingscampagne op met als titel “Geen Kind op Straat”105 om bij de Nederlandse regering
te lobbyen om de aanbevelingen van het comité aan te nemen. De campagne wou de aandacht van
het brede publiek vragen voor de collectieve klacht en op die manier mediadruk uitoefenen op de
regering. Het campagneboekje106 legt in eenvoudige bewoordingen uit waarom het belangrijk is
om adequate huisvesting te geven aan kinderen en gezinnen zonder papieren, met verhalen uit
het echte leven die de impact op het leven van kinderen zonder papieren belichten.
De campagne gebruikt dynamische, zichtbare actie om mensen bewust te maken. Zo’n activiteit
was een nationale campagnedag waarbij voorstanders in het hele land in bushokjes bivakkeerden
en voorbijgangers vroegen om hun petitie te ondertekenen. De campagne koos voor bushokjes
omdat ze een bekende schuilplaats zijn voor kinderen in een niet-reguliere situatie. Deze zeer
zichtbare activiteit hielp de zaak en de dringende nood aan politieke actie menselijker te maken.

,

De nationale pleitbezorgingscampagne bespoedigde inderdaad politieke actie, maar de
campagne vond het nodig om het werk verder te zetten omdat de geest van de aanbevelingen
niet werd gevolgd.
Bijvoorbeeld, om te voldoen aan de aanbeveling van het Comité betreffende het recht van het
kind op onderdak, stelde de Nederlandse Staat eerst voor om alleen huisvesting te voorzien
voor kinderen zonder papieren, en dus zouden alleenstaande moeders en kinderen gescheiden
worden en gezinnen zonder papieren uit elkaar worden gehaald. DCI spande verschillende
rechtszaken aan bij de nationale rechtbanken, die zich uitspraken in hun voordeel en oordeelden
dat de scheiding van de eenheid van het gezin een schending is van het fundamentele recht op
een gezinsleven.
DCI diende verder verklaringen in bij de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg om de
instanties te informeren over het gevaar van het scheiden van gezinnen en stelde dat het recht
van het kind op een gezin voorrang moet krijgen op de noodzaak van migratiecontrole.
Door de doorlopende pleitbezorgingscampagne en de ononderbroken juridische druk kwamen
steeds meer Nederlandse rechtbanken tot het besluit dat de Staat inderdaad een positieve
verplichting had om dakloze kinderen zonder papieren te huisvesten met hun gezin.
De ononderbroken procesvoering heeft in heel Nederland geleid tot positieve verschuivingen in
de juridische manier van denken. De nationale rechtbanken houden bij immigratiezaken steeds
meer rekening met mensenrechten, ongeacht de verblijfsstatus.107

Doorlopende pleitbezorging bij het Comité voor Sociale Rechten

!

In aanvulling op het rapport dat Nederland jaarlijks indient bij het Comité, diende DCI bij het
Comité een schaduwrapport in108 waarin het problemen aanstipte die door het maatschappelijk
middenveld werden geconstateerd bij de toegang van migranten zonder papieren tot huisvesting,
ondanks de aanbevelingen van het Comité. Naar aanleiding van het schaduwrapport maakte het
Comité haar misnoegen kenbaar bij de Nederlandse Staat met betrekking tot de naleving van het
Europees Sociaal Handvest.
De conclusies van het Comité en de doorlopende pleitbezorging van DCI noodzaakten de
Nederlandse regering om openbaar toe te geven dat verdere actie nodig was om gezinnen
zonder papieren samen te huisvesten. De regering gaf daarop de opdracht tot het bouwen van
gezinslocaties.

Gezinslocaties

s

De gezinslocaties, hoewel een positieve stap in de erkenning van de noodzaak om gezinnen
samen te houden, zorgen in de praktijk nog steeds voor problemen.
Verschillende gezinnen zonder papieren worden jarenlang gehuisvest in deze centra, die bedoeld
zijn voor tijdelijke huisvesting. Bovendien kennen die centra geen huisvesting met terugwerkende
kracht toe, zodat gezinnen die voor de aanbevelingen van het Comité en de daaropvolgende
wijzigingen in het nationaal beleid werden uitgezet, niet opnieuw worden toegelaten noch
alternatieve huisvestingssteun krijgen.
107 Op

103 De

volledige tekst van de uitspraak is online te vinden op: http://www.defenceforchildren.nl/images/20/1155.pdf
Van Os van Defence for Children International (Nederland) op de PICUM-workshop “Using Legal Strategies to
Enforce Undocumented Migrants’ Human Rights” (“Gebruik maken van juridische strategieën om de mensenrechten van
migranten zonder papieren te handhaven”), 15 juni 2012, Brussel, België.
105 Website van de campagne is online te vinden op: http://www.geenkindopstraat.nl/?ac=CMS+Version%3A+gkos
106 Online te vinden op: http://www.defenceforchildren.nl/images/20/998.pdf
104 Carla
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6 april 2010 (BM0846) deed de Rechtbank te Utrecht de eerste uitspraak die gemotiveerd was door de uitspraak van het
ECSR; ze had betrekking op het recht op onderdak voor een moeder en kind. Andere uitspraken van de Centrale Raad van
Beroep (CRvB) zijn onder andere:
CRvB 19 april 2010 (BM0956) (onderdak voor kwetsbare volwassene)
CRvB 30 mei 2011 (BQ6438) (onderdak voor moeder en kind)
CRvB 9 september 2011 (BT1738) (sociale steun voor uiterst kwetsbare niet-reguliere migrant)
CRvB 14 maart 2012 (BV9270) (huisvesting voor moeder en kind)
108 Een kopie van het rapport is online te vinden op: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Reporting/
StateReports/Netherlands4Add_en.pdf
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In december 2011 brachten UNICEF en DCI een bezoek aan deze centra109 en ze concludeerden
dat ze niet geschikt waren voor kinderen. Daarom zet de DCI-campagne haar werk verder
zodat gezinnen zonder papieren veilige, adequate huisvesting krijgen waar ze als gezin kunnen
samenwonen.

Verdergaan met het Europees Sociaal Handvest

,

Luis Jimena Quesada, de voorzitter van het Europees Comité voor Sociale Rechten, dringt er
bij de maatschappelijke organisaties op aan om bij het comité meer collectieve klachten in
te dienen om de bescherming van de rechten van kinderen zonder papieren te bestendigen.
“De focus moet liggen op het lanceren van meer collectieve klachten met betrekking tot
andere rechten van kinderen zonder papieren. Momenteel is er alleen rechtspraak inzake
de toegang tot gezondheidszorg en onderdak voor minderjarigen. De bescherming van alle
rechten van kinderen moet massaal bestendigd worden.”110

109 UNICEF
110

en DCI hebben een rapport gepubliceerd over de bevindingen van hun bezoeken aan de gezinslocaties. Dat rapport
is online (in het Nederlands) hier te vinden: http://www.ecpat.nl/images/20/1644.pdf
Luis Jimena Quesada, Voorzitter van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) op de PICUM-workshop “Using
Legal Strategies to Enforce Undocumented Migrants’ Human Rights” (Gebruik maken van juridische strategieën om de
mensenrechten van migranten zonder papieren te handhaven”), 15 juni 2012, Brussel, België.

Wegen die het Sociaal Handvest moet verkennen
in verband met kinderen zonder papieren

j

• De toepassing onderzoeken van het brede concept van
“menselijke waardigheid” van het Sociaal Handvest
• Het recht op alle vormen van onderwijs, zonder leeftijdsbeperking
• Het recht op geboorteregistratie
• Het recht op het behoud van het gezinsleven
• De implicatie van kinderen in detentie

Gebruik maken van
het middel

Internationaal niveau
De internationale wetgeving inzake mensenrechten
(IHRL) is ingesteld door een verdrag of door
gewoonterecht op basis waarvan individuen en groepen
aanspraak kunnen maken op hun rechten van overheden.
Het IHRL voorziet verschillende VN-111 mechanismen,
waarvan de volgende belangrijke middelen zijn om de
bescherming van de mensenrechten van kinderen en
gezinnen zonder papieren te bevorderen en verbeteren:
(i) Verdragsorganen inzake mensenrechten en
(ii) Speciale Procedures van de Mensenrechtenraad
van de Verenigde Naties
De controlemechanismen van de VN zijn een middel voor
migrantenrechtenorganisaties om de toezichtsorganen
belast met het onderzoeken en beoordelen van de
eerbieding van de mensenrechten op de hoogte te brengen
en te informeren. Voor gemarginaliseerde gezinnen zonder
papieren kan de taal van de mensenrechtenverdragen
helpen om op te komen voor zichzelf, en voor groepen
die pleiten voor de hervorming van problemen zoals nietreguliere migratie, kan controle op de eerbieding van de
rechten hun werk helpen erkennen.
Het toepassingsgebied en het bereik van de VNverdragsorganen maakt toezicht op de rechten een
effectief middel om het publiek en de politiek bewust te
maken. Het proces dat maatschappelijke organisaties
doorlopen bij de voorbereiding van schaduwrapporten
biedt een goed model voor het verzamelen van
bewijsmateriaal en documenteren van problemen, en
is een constructief middel om organisaties samen te
brengen voor collectieve actie. Ten slotte is het publiceren
van aanbevelingen door een VN-instantie van essentieel
belang voor de internationale aanvaarding van de rechten
van kinderen zonder papieren. Aanbevelingen kunnen
ook een krachtig middel zijn om vertegenwoordigers van
politieke partijen aan te moedigen tot een parlementair
debat of om problemen verder uit te werken.

Instellingen voor het toezicht
op de naleving van het
mensenrechtenverdrag
Zodra een land een verdrag heeft geratificeerd of tot
een verdrag is toegetreden, is het verplicht om stappen
te ondernemen om te waarborgen dat iedereen in het
land toegang heeft en kan genieten van de rechten die in
het verdrag zijn vastgelegd. Het land is ook verplicht om
periodieke rapporten in te dienen bij de toepasselijke

111
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De VN publiceerde in 2008 een handboek met als titel “Working
with the United Nations Human Rights Programme: a Handbook
for Civil Society” (“Werken met het mensenrechtenprogramma
van de Verenigde Naties: een handboek voor het maatschappelijk
middenveld”) waarin nauwkeurig wordt beschreven hoe ngo’s de VN
kunnen betrekken. De volledige tekst van het handboek is hier online
te vinden: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/
Handbook.aspx

comités. In het rapport moet het land aangeven op
welke manier het de rechten respecteert en voldoet aan
de verplichtingen van het verdrag. Maar soms zijn de
rapporten niet volledig omdat ze misleidend zijn of omdat
ze bepaalde mensenrechtenkwesties niet goed begrijpen.
Vooral in dergelijke gevallen helpen de schaduwrapporten
van maatschappelijke organisaties de toezichtsorganen
om hiaten in de informatie te herkennen en een vollediger
beeld te geven van de werkelijke naleving van het land.
Sommige instellingen voor het toezicht op de naleving
van verdragen houden periodieke Days of General
Discussion (DGD) (Themadagen). Het doel van die dagen
is een verregaande discussie op gang brengen tussen
overheidsinstanties, VN-organisaties, maatschappelijke
p r ak tijk b e o efenaar s ,
ac a demici,
nationale
mensenrechteninstanties, professionals en individuen
over de implicaties van specifieke verdragsbepalingen
op bepaalde groepen mensen of thema’s. Het is ook
mogelijk om schriftelijke opmerkingen bij de instantie
van de DGD in te dienen, en/of de DGD bij te wonen of
een mondelinge bijdrage te leveren.
De instanties houden rekening met de bezwaren die op
de DGD worden geuit en ze worden vaak opgenomen in
officiële “General Comments” (Algemene Opmerkingen).
General Comments, hoewel niet juridisch bindend, kunnen
voor maatschappelijke organisaties krachtige normatieve
teksten zijn om te gebruiken in hun pleitbezorging. Ze
bieden een meer gedetailleerde gezaghebbende uitlegging
van verdragsteksten, en geven uitleg over de verwachting
van landen inzake thematische kwesties.
Er zijn negen belangrijke mensenrechtenverdragen112
waar van de naleving wordt gecontroleerd door
controleorganen113 , VN-instanties van onafhankelijke
deskundigen, waarbij landen en ngo’s op cyclische
basis rapporten kunnen indienen. De rechten van
migranten zonder papieren worden in deze verdragen
beschermd dankzij de beginselen van niet-discriminatie
(cf. Deel I van het deel juridisch kader in de Gids), een
belangrijk artikel in deze verdragen. Landen die tot de
desbetreffende verdragen zijn toegetreden, zijn verplicht
om te voldoen aan die internationale normen.114
112

Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van
de VN heeft een gids gepubliceerd over “De EU en Internationale
Wetgeving inzake Mensenrechten” die nader ingaat op de relatie
tussen de EU en Internationale Wetgeving en belicht welke lidstaten
welke verdragen hebben geratificeerd. De volledige tekst van de
wetgeving is online te vinden op: http://www.europe.ohchr.org/
Documents/Publications/EU_and_International_Law.pdf
113 Een volledige lijst van alle instanties die toezien op de naleving van de
verdragen is hier online te vinden: http://www2.ohchr.org/english/
bodies/treaty/index.htm
114 Een volledig overzicht van de rechten van migranten zonder papieren
onder de internationale wetgeving is te vinden in de volgende
publicatie: Bicocchi, Luca and LeVoy, Michele “Undocumented
Migrants Have Rights! An Overview of the International Human
Rights Framework” (“Migranten zonder papieren hebben rechten!
Een overzicht van het internationale mensenrechtenkader”) PICUM
(maart 2007) online te vinden op: http://picum.org/picum.org/
uploads/publication/Undocumented%20Migrants%20Have%20
Rights.pdf
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Voornaamste internationale mensenrechteninstrumenten

1. Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) 1989 en het VN-Comité voor de Rechten van
het Kind115
2. Internationaal Verdrag inzake de Bescherming van de Rechten van alle Migrerende
Werknemers en hun Gezinsleden (CMW) 1990 en het VN-Comité voor Migrerende
Werknemers116
3. Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie
(ICERD) 1965 en het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie117
4. Conventie inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW)
1979 en het VN-Comité voor de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie tegen
Vrouwen118
5. Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (ICCPR) 1966 en het
Mensenrechtencomité119
6. Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (ICESCR) 1966 en
het VN-Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten120
7. Verdrag tegen Foltering en Andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling (CAT)
1984 en het VN-Comité tegen Foltering121
8. Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (CRPD) (2006) en het VN-Comité
voor de Rechten van Personen met een Handicap122
9. Internationaal Verdrag inzake de Bescherming van Alle Personen tegen Gedwongen
Verdwijning (ICAED) 2010 en het VN-Comité voor Gedwongen Verdwijningen123
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Voorbereiden van een schaduwrapport of
verklaring voor een instelling die toeziet op de
naleving van een verdrag
Elke maatschappelijke organisatie kan een
schaduwrapport of een verklaring indienen met
hun onafhankelijke analyse van de situatie.124 Deze
kunnen worden ingediend als individu, coalitie of
bondgenootschap.
Bij het opstellen van een schaduwrapport moet
nauwlettend onderzoek en kritiek op het rapport van
de overheid de eerste stap zijn. Er moet ook rekening
worden gehouden met slotopmerkingen van vorige
onderzoeken omdat die door het toezichtsorgaan zullen
worden gebruikt als basis om de vooruitgang van het
land te beoordelen.
Schaduwrapporten hebben de meeste invloed wanneer
ze duidelijk aangeven welke mensenrechten er worden
geschonden en in welk artikel van het verdrag ze
terug te vinden zijn. Dit moet indien mogelijk worden
ondersteund met getuigenissen, interviews, verslagen
en officiële statistieken en gegevens. Alle schendingen
van een verdrag moeten gepaard gaan met specifieke
aanbevelingen voor verandering, en een potentiële
kwestie waarmee het orgaan de overheid kan bevragen.
Het maatschappelijk middenveld kan ook deelnemen
aan formele onderzoeken van de landenrapporten door
het toezichtsorgaan, door het versturen van lijsten met
belangrijke punten naar de leden van het orgaan.
Strategische follow-upactiviteiten zijn van belang om
te garanderen dat de aanbevelingen op grote schaal
worden gehoord door andere maatschappelijke
organisaties, het publiek, beleidsmakers en leden van
de rechterlijke macht. Publicaties van de aanbevelingen
in persberichten en mediacampagnes zijn ook nuttig
om de aanbevelingen op te volgen. Die aanbevelingen
kunnen dan worden ingeroepen bij het beleid, de
pleitbezorging en onderzoeksactiviteiten.
Al die stappen moeten ook in gedachten worden
gehouden bij het indienen van verklaringen bij de
toezichtsorganen voorafgaand aan de Days of General
Discussion (DGD).

Day of General Discussion (DGD) van het VNcomité voor de Rechten van het Kind (IVRK) over
Kinderen in de context van migratie
115

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm
117 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/
118 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.htm
119 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/
120 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/
121 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/
122 http://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx
123 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx
116
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Op 28 september 2012 hield het Comité voor de Rechten
van het Kind een Day of General Discussion (DGD)
over “De rechten van alle kinderen in de context van
internationale migratie”.

Zoals bij de meeste andere VN-comités, aanvaardde
het Comité voor de Rechten van het Kind inzendingen
van maatschappelijke organisaties voorafgaand aan de
DGD, en bood het praktijkbeoefenaars een waardevolle
kans om empirisch onderbouwde verklaringen in te
dienen, getuigenissen en deskundig inzicht in de situatie
in de praktijk voor kinderen in de context van migratie.
Verschillende maatschappelijke organisaties zonden
verklaringen in over de situatie van kinderen zonder
papieren, die ruimte lieten voor discussie over nietreguliere migratie binnen de bredere context van de
DGD over kinderen in internationale migratie.125

k
Mevrouw Marta Maurus, vicevoorzitter van het
Comité voor de Rechten van het Kind sprak op de Day
of General Discussion van het Comité en bevestigde
daarbij het beginsel van niet-discriminatie:

“Het Verdrag is van toepassing op alle
kinderen, ongeacht hun immigratie- of andere
status. Alle kinderen zijn in de eerste plaats
kinderen”.126

In twee werksessies werden kritieke problemen met
betrekking tot de bescherming van kinderen in de
context van migratie onderzocht. Een werksessie over
het internationaal kader inzake de rechten van kinderen
in internationale migratie omvatte een gesprek over
de lacunes in de bescherming en de individuele en
gedeelde verantwoordelijkheden van de staten die
partij zijn in de landen van herkomst, doorreislanden
en landen van bestemming. Tijdens die sessie werden
voorbeelden gedeeld van goede praktijken die kinderen
in een niet-reguliere migratiesituatie beschermen,
en de vele lacunes in de rechtsbescherming van
kinderen zonder papieren als gevolg van toegenomen
veiligheidscontrolemaatregelen bedoeld om nietreguliere migratie te onderdrukken. Een tweede
werksessie hield zich bezig met maatregelen op
nationaal vlak voor de implementatie van de rechten
van kinderen in internationale migratiesituaties in de
landen van herkomst, doorreislanden en landen van
bestemming.

125 Alle
124 Schaduwrapporten

moeten voldoen aan de richtlijnen, schema’s
en procedures van de instellingen die toezien op de naleving van
een verdrag. Een specifieke leidraad voor elk toezichtsorgaan is te
vinden op: www.ohchr.org

inzendingen kunnen online worden bekeken op: http://www2.
ohchr.org/english/bodies/crc/WSDGD2012.htm
126 Mevrouw Marta Maurus, vicevoorzitter van het Comité voor de
Rechten van het Kind op de Day of General Discussion, Genève, 28
september 2012
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De resultaten van de DGD zullen worden gepubliceerd
in een rapport van het VN-Comité voor de Rechten
van het Kind. Hoewel het niet de draagkracht heeft
van een General Comment, zal het rapport een
nuttig pleitbezorgingsmiddel zijn voor migranten- en
kinderrechtenorganisaties.127

“Kinderen in niet-reguliere migratie”,
nevenevenement van de DGD van het IVRK
Om verdere discussie aan te moedigen en mensen
bewust te maken van de problemen en discriminatie
die kinderen in een niet-reguliere migratiesituatie
te verduren hebben, organiseerden PICUM, UNICEF,
Migrants’ Rights International en Migrant Forum in Azië
een nevenevenement bij de Day of General Discussion
van het Kinderrechtencomité, dat specifiek focuste op
“Kinderen in niet-reguliere migratie”.128
Mevrouw Marta Maarus, vicevoorzitter van het Comité
voor de Rechten van het Kind en centrale gastspreker
op de DGD, belichtte de belangrijkste problemen van het
Kinderrechtencomité bij de controle op de naleving van
het IVRK met betrekking tot kinderen zonder papieren. Ze
merkte een gebrek aan specifieke nationale bepalingen
voor de toegang tot rechten; de criminalisering van nietreguliere migratie; en problemen die kinderen zonder
papieren ondervinden bij het handhaven van de eenheid
van het gezin.
Een veel voorkomend probleem dat deel uitmaakte
van het debat inzake kinderen zonder papieren was
het belang van en het gebrek aan systemen voor het
verzamelen van gegevens die een uitsplitsing geven
inzake mensenrechtenschendingen, en problemen van
kinderen in immigratiedetentie.
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Toezicht van het VN-comité voor Migrerende
Werknemers op de Bescherming van de Rechten
van Migrerende Werknemers in een Nietreguliere Situatie en hun Gezinsleden
Op 19 september 2011 organiseerde het VN-Comité
inzake de Bescherming van de Rechten van alle
Migrerende Werknemers en hun Gezinsleden (CMW)
een Day of General Discussion (DGD) over de rechten
van migrerende werknemers in een niet-reguliere
situatie.
Het maatschappelijk middenveld en andere
geïnteresseerde partijen werden gevraagd om
verklaringen in te dienen voorafgaand aan de DGD en
een bijdrage te leveren op de dag zelf. De DGD omvatte
een discussie over de toegang tot gezondheidszorg en
onderwijs voor kinderen van migrerende werknemers
zonder papieren. De discussie benadrukte dat de
toegang tot onderwijs voor migrantenkinderen hun
belangrijkste middel is om kennis te maken met
de samenleving en hoe goede praktijken, zoals het
toekennen van een verblijfsvergunning zodra de
student volwassen is, en het koppelen daarvan aan
de schoolprestaties, een betere bescherming kunnen
bieden aan kinderen zonder papieren. De DGD wees
ook op de noodzaak om immigratiecontrolepraktijken
te scheiden van dienstverlening, en focuste specifiek op
het onrechtmatig gebruik van onderwijssystemen om
ouders van migrantenkinderen zonder papieren op te
sporen.
Het Comité voor Migrerende Werknemers bereidt een
General Comment voor. Het General Comment bevond
zich in de laatste ontwerpfase en het CMW nodigde
externe belanghebbenden uit om commentaar te geven
op de voltooiing ervan.129 Eenmaal gepubliceerd zal het
het eerste General Comment zijn dat uitsluitend focust
op de rechten van migranten in een niet-reguliere
migratiesituatie.

Maximaliseer uw potentieel als
pleitbezorger door nevenevenementen
te organiseren

d

• Zorg dat u de deelnemers kent - welke belangrijke besluitvormers komen er naar het
hoofdevenement - hoe kunt u van die gelegenheid gebruik maken om hun aandacht te
vestigen op de problemen van kinderen zonder papieren?
• Zoek tijd en ruime in en rond de hoofdagenda voor een parallelle pleitbezorging - overweeg
de organisatie van evenementen tijdens de lunchpauze, drinks na het evenement of
lobbyruimtes voor het ophangen van posters en afspelen van video’s die mensen bewust
maken van de problemen van kinderen zonder papieren.
• Vraag belangrijke spelers van het hoofdevenement om uw nevenevenement voor te zitten,
om het profiel van het probleem van kinderen en gezinnen zonder papieren te verhogen.
• Maak het nevenevenement ruim op voorhand bekend om een maximale deelname te
garanderen.
• Gebruik eenvoudige, visuele middelen om uw boodschap te vermenselijken. Bijvoorbeeld,
speel video’s af of deel foto’s die de problemen van kinderen zonder papieren belichten en
vraag indien mogelijk gezinnen zonder papieren om te komen getuigen.
• Houd het evenement kort, duidelijk en gericht zodat de deelnemers de belangrijkste
boodschappen goed en gemakkelijk begrijpen.
• Maak een duidelijke lijst met beleidsaanbevelingen en druk ze af voor de beleidsvormers
om mee te nemen en aan te werken.
• Neem foto’s, noteer citaten en documenteer het nevenevenement zodat u over de
belangrijkste kwesties kunt bloggen, tweeten en verslag uitbrengen over de belangrijkste
discussiepunten, en wissel citaten en foto’s van het nevenevenement uit.
• Gebruik het nevenevenement als een gelegenheid om te spreken met gerichte
beleidsvormers over hoe u zou kunnen samenwerken om het probleem verder aan te
pakken.
• Maximaliseer de impact van uw pleitbezorging door alle kansen te grijpen om het publiek
en de politiek bewust te maken van de problemen van kinderen en gezinnen zonder
papieren.

127 Verdere

updates over de resultaten van de Day of General Discussion
en het opmaken van een rapport zullen beschikbaar worden gesteld
op de website van het Bureau van de Hoge Commissaris van de
Verenigde Naties voor de Mensenrechten, te vinden op: http://www2.
ohchr.org/english/bodies/crc/discussion2012.htm
128 Meer informatie over het nevenevement kan worden gevonden op:
http://picum.org/en/news/blog/37322/

102

129 Verder

updates over het general comment kunnen worden gevonden
op de webiste van het Comité voor migrerende werknemers, online te
vinden op: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/
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Speciale Procedures van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties
Special Procedures hebben voornamelijk betrekking
op thematische mechanismen ingesteld om bepaalde
mensenrechtennormen te controleren ongeacht
of landen het verdrag hebben geratificeerd of niet.
Speciale Procedures kunnen betrekking hebben op de
volgende individuen: “Speciale Rapporteurs”, “Speciale
Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal”,
“Individuele Deskundigen” of op een collectieve
werkgroep van de VN.
De specifieke mandaten van de speciale
proceduremechanismen variëren, maar ze dienen
allemaal om de toestand van de mensenrechten in
landen te onderzoeken en controleren, en om er

advies over te geven en openbaar verslag over uit te
brengen. Het maatschappelijk middenveld kan speciale
procedures inschakelen door verklaringen in te dienen
over schendingen, in het verleden en het heden, die
een individu treffen of die zich systematisch voordoen
bij een bepaalde groep. Speciale Procedures kunnen
informatie krijgen van een individu of een organisatie.
Sommige Speciale Procedures ondernemen officiële
landenbezoeken op uitnodiging van de overheid. Door
die twee functies zijn Speciale Procedures een nuttig
mechanisme om de nadruk te leggen op de belangrijkste
schendingen van mensenrechten tegenover kinderen
en gezinnen zonder papieren in de praktijk, en om
rapporteurs te helpen bij het verzamelen van informatie
en bewijsmateriaal over de schending van rechten.

UN Special Rapporteurs
De mandaten van de volgende huidige Speciale Rapporteurs hebben betrekking op de rechten
van kinderen zonder papieren en hun gezin. De hyperlinks in de voetnoten hieronder geven
meer informatie over de specifieke functie, het mandaat en de activiteiten van elke Speciale
Rapporteur:
• Mensenrechten van Migranten130
• Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffing131
• Adequate Huisvesting als Onderdeel van het Recht op een Adequate Levensstandaard, en
op het recht van non-discriminatie in deze context132
• Extreme Armoede en Mensenrechten133
• Mensenhandel, Vooral Vrouwen- en Kinderhandel134

j

toolsen
and
strategies
middelen
strategieën

Overzicht van juridische instrumenten
en strategieën

• Spelers uit verschillende vakgebieden moeten samenwerken en
hun politiek bereik en impact maximaliseren om een probleem
vast te stellen, bewijsmateriaal te verzamelen, het institutioneel
bewustzijn aan te wakkeren, een zaak op te bouwen en
ondersteunend pleitbezorgingswerk uit te voeren.
• Bepaal de nationale bepalingen die onder internationale normen
vallen.
• Gerechtelijke stappen zijn een onderdeel van een
pleitbezorgingsstrategie - politiek lobbywerk en campagnes
moeten worden voortgezet naast eventuele gerechtelijke stappen.
• De rechtsspraak moet worden ontwikkeld, in alle jurisprudenties,
om de bescherming van kinderen zonder papieren en al hun
rechten te bestendigen.

• Het Recht van Iedereen op een Zo Goed Mogelijke Lichamelijke en Geestelijke Gezondheid
• Hedendaagse Vormen van Racisme, Rassendiscriminatie, Xenofobie en Aanverwante
Onverdraagzaamheid 135
• Recht op onderwijs
• De Situatie van Mensenrechtenverdedigers136
• Geweld tegen Vrouwen, en de Oorzaken en Gevolgen hiervan137

130 Officiële

website: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx
website: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
132 Officiële website: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/HousingIndex.aspx
133 Officiële website: http://www2.ohchr.org/english/issues/poverty/expert/index.htm
134 Officiële website: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx
135 Officiële website: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx
136 Officiële website: http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
137 Officiële website: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
131 Officiële
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gids voor het ondernemen
van gerechtelijke stappen
VOORBEREIDENDE STAPPEN
Beoordeel de kosten, het risico en de mogelijkheden van gerechtelijke stappen:
• Bedenk wat de mogelijke impact zou kunnen zijn op de immigratiestatus van de eiser voor, tijdens en na de
rechtszaak.
• Zou de persoonlijke veiligheid van iemand in gevaar zijn?
• Welke financiële kosten zou het proces meebrengen en wat zijn de kosten voor ondersteunende pleitbezorging?
• Welke impact zou het proces kunnen hebben op de internationale gemeenschap?
• Welke impact zou de rechtszaak kunnen hebben op de nationale politiek?
• Verduidelijk en vermeld de hogere doelen van het proces. Bijvoorbeeld, mensen bewust maken van de noodzaak
om de rechten van kinderen en gezinnen zonder papieren te beschermen of een juridisch precedent scheppen
om hun rechten te verzekeren.

WELK TYPE PROCEDURE STARTEN
Individuele procedure versus groepsprocedure
• Wanneer een systematische schending van rechten, zoals het ontkennen van het recht op geboorteregistratie,
kan worden vastgesteld voor een identificeerbare sociale groep, zoals kinderen en gezinnen zonder papieren,
dan moeten de partijen overwegen of een groepsprocedure of public interest litigation niet meer geschikt is dan
een individuele procedure.
• Wanneer de rechtszaak wordt aangespannen door een individu dat rechtstreeks wordt getroffen door een
schending van de mensenrechten, moeten de betrokken maatschappelijke organisaties ervoor zorgen dat de
discriminatie waarmee kinderen en gezinnen worden geconfronteerd op maximaal mogelijk wijze op de eiser
van toepassing is.
• In sommige landen kunnen maatschappelijke organisaties optreden als “derde partij/interveniënt” en deskundig
inzicht bieden ter ondersteuning van het lopend proces.
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KEUZE VAN DE RECHTERLIJKE INSTANTIE
De juiste rechtbank kiezen:
• Rechtszaken kunnen bij verschillende rechtbanken en rechterlijke instanties worden aangespannen. Win
juridisch advies in over de vraag of de rechtszaak het best wordt aangespannen bij een strafrechtelijke of
burgerlijke rechtbank en schat in welke rechtsmiddelen het meeste voordeel zouden opleveren voor de
eiser.
• Wanneer de nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput, kunnen de partijen overwegen om naar de regionale
(Europese) of internationale rechtbanken te stappen.

RECHT OP BEROEP
Geef niet op bij de eerste hindernis:
• Als een rechtbank van eerste aanleg geen uitspraak doet in uw voordeel, voel u dan niet verslagen. U hebt
nog altijd het recht om in beroep te gaan bij een hogere rechterlijke instantie of de zaak voor te leiden bij
regionale of internationale rechtbanken.
• Neem zorgvuldig nota van de gerechtelijke actie om uw beroep zo goed mogelijk te motiveren wanneer uw
zaak niet succesvol is.

PARALLELLE ACTIVITEITEN
Steun verzamelen voor de zaak:
• Gerechtelijke stappen moeten worden ondersteund door maatschappelijke campagnes en een nationale
communicatiestrategie. Parallelle pleitbezorgingsactiviteiten, campagnes en communicatiestrategieën
maken mensen bewust van de problemen van kinderen en gezinnen zonder papieren en kunnen helpen om
publieke en politieke steun te vergaren voor hun rechten.
• Zorg voor maximale ondersteuning voor de rechtszaak door de krachten te bundelen met andere
maatschappelijke organisaties die werken met kinderen en gezinnen zonder papieren en samen aan
pleitbezorging te doen.

RESULTATEN
ONDERZOEK VOORAFGAAND AAN HET PROCES
Juridisch onderzoek:
• Doe een grondig juridisch onderzoek naar de nationale, regionale en internationale wetgeving om te kijken of
eerdere succesvolle uitspraken in het voordeel van kinderen en gezinnen zonder papieren, of hun toegang tot
rechten, uw juridische argumenten kunnen ondersteunen.
• Bedenk welke andere nationale en internationale wetten, beleidsvormen en praktijken op uw zaak toepasselijk
zijn, en of de vermelding ervan uw zaak kan ondersteunen.
Bewijsmateriaal verzamelen ter ondersteuning van de rechtszaak:
• Maak gebruik van nationale statistieken, indien beschikbaar en betrouwbaar, om aantijgingen van systematische
schendingen te ondersteunen en te benadrukken welke de impact een beleid dat niet-reguliere migratie
onderdrukt, heeft op kinderen en gezinnen.
• Verzamel sterk bewijs van alle beschikbare bronnen, met inbegrip van andere gezinnen zonder papieren en
eerstelijnsprofessionals die rechtstreeks in contact staan met gezinnen zonder papieren, om de getuigenis van
de eiser(s) te ondersteunen.
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Mogelijke nadelen:
• Een rechtszaak kan lang aanslepen, waarbij de betrokken partij gedurende een lange periode in het
ongewisse blijft, zonder zekerheid en vaak zonder tussentijdse oplossing.
• De tenuitvoerlegging van een positieve rechterlijke beslissing kan moeilijk zijn. De juridische overwinning
is bijgevolg soms symbolisch en verandert in de praktijk weinig of niets voor gezinnen zonder papieren.
Mogelijke voordelen:
• Een positieve rechterlijke beslissing kan een krachtig juridisch precedent scheppen voor latere juridische
geschillen en wetshervormingen ter bescherming van de rechten van kinderen zonder papieren.
• Gerechtelijke stappen ondernemen, kan helpen om mensen bewust te maken van de rechten van kinderen
en gezinnen zonder papieren.
• Een positieve rechterlijke beslissing kan de publieke en politieke manier van denken over kinderen en
gezinnen zonder papieren op een positieve manier helpen vorm geven.
• Een positieve rechterlijke beslissing verhoogt het rechterlijke bewustzijn van de rechten van kinderen en
gezinnen zonder papieren en hun internationale rechtsbescherming.
• Een proces kan anders niet betrokken gezinnen zonder papieren ertoe aanzetten om voor zichzelf op te
komen. Betrokkenheid bij het rechtssysteem van een land is een belangrijke stap voor de sociale integratie
van migranten.
107
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hoofdstuk 5

Ten tweede kunnen regularisatieprogramma’s worden
geïmplementeerd om de sociale en economische
toestand van migranten zonder papieren te
verbeteren. In verschillende EU-lidstaten werden
regularisatieprogramma’s opgesteld onder druk van
brede coalities van maatschappelijke organisaties
die strijden tegen de armoede en discriminatie van
migranten zonder papieren.
Ten derde kan regularisatie worden gebruikt als middel
om de arbeidsmarkt doorzichtiger te maken.

Regularisatie als
migratiebeleidsinstrument.
Het regulariseren van niet-regulariteit.
Regularisatie is het proces waarbij migranten zonder
papieren een tijdelijke of permanente reguliere
migratiestatus ver wer ven. Het kan een nuttig
mechanisme zijn voor landen om zich rekenschap te
geven van de niet-reguliere migrantenpopulaties en om
migranten zonder papieren te integreren, en het kan
worden gebruikt om gebreken in de migratiewetgeving
te corrigeren.
Regularisatie is een middel op lange termijn om
hindernissen bij de toegang tot wettelijke rechten
te overwinnen, en een manier om discriminatie te
vervangen door sociale integratie. De voordelen van
regularisatie zijn empowerment en betere toegang tot
rechten voor migranten zonder papieren, en een grotere
menselijke en gereguleerde economische ontwikkeling
voor de lokale samenleving.
Regularisatieprogramma’s hebben meestal strenge
criteria en regulariseren daarom slechts een specifieke
subgroep migranten zonder papieren tegelijk, maar
alleen al de implementatie van een regularisatieregeling
is een positieve beleidsstap voor de integratie van nietreguliere migranten en kan de aanzet zijn tot verdere
regularisatie-initiatieven.

138 Kraler,

Albert, “Regularisations: A misguided option or part and
parcel of a comprehensive policy response to irregular migration?”
(“Regularisaties: een misplaatste optie of een essentieel onderdeel
van een allesomvattende reactie van het beleid op niet-reguliere
migratie?”) IMISCOE Werkdocument (2009) pagina 21
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Ten slotte werden er ook regularisatieprogramma’s geïmplementeerd met het oog op nationale economische
en buitenlandse beleidsdoelstellingen, bv. om sancties
te voorkomen, om in overeenstemming te zijn met de
voorwaarden voor hulp en investering, en toetreding. Zo
stemde Portugal er mee in om een deel van zijn migranten zonder papieren te regulariseren als noodzakelijke
voorwaarde om toe te treden tot de EU.141

k

“Regularisatieprogramma’s zijn op de ene
of andere manier een onderdeel geworden
van de “toolbox” van het hedendaagse
migratiebeheer, precies omdat landen
de doelstellingen en mechanismes van
migratiebeheer hebben verfijnd”.138

In de EU en in de VS werden de afgelopen vijfentwintig
jaar meer dan veertig formele regularisatieprogramma’s
geïmplementeerd139, wat erop wijst dat het niet om een
eenmalig beleidsinstrument gaat, maar om een goed
gebruikt en noodzakelijk mechanisme in het hedendaagse
migratiebeheer.

Waarom regulariseren?
Er zijn vier redenen waarom landen regularisatieprogramma’s implementeren.140 Ten eerste, als middel om
informatie te krijgen over de stromen, oorzaken, effecten
en realiteit van niet-reguliere migratie, om er een zekere
controle over uit te oefenen. Zo kunnen regularisatieprogramma’s informatie verzamelen op basis waarvan landen
een beeld krijgen van de niet-reguliere migrantenpopulaties, om het migratiebeheer of veiligheidsbeleid beter te
structureren.
139

Kraler, Albert “REGINE Regularisaties in Europa: Studie over de
praktijken op het gebied van regularisatie van illegaal verblijvende
onderdanen van derde landen in de lidstaten van de EU - Bijlage A:
Landenstudies”) ICMPD (International Centre for Migration Policy
Development - Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van
Migratiebeleid) (Wenen, 2009)
140 Mármora, Lelio. ““Internationaal migratiebeleid en programma’s”
Internationale Organisatie voor Migratie (Genève, 1999)

Soorten
regularisatieprogramma’s
Er zijn verschillende soorten regularisatieprogramma’s,
met verschillende doelstellingen, niveaus van
flexibiliteit en tijdelijke effecten. Er zijn drie thematische
regularisatiecategorieën: formele regularisaties,
regularisatie door middel van rechten en informele
regularisaties.
Formele regularisaties vinden plaats wanneer landen
specifiek trachten de migrantenstatus van een individu
te veranderen, via het beleid of via de wetgeving.
Regularisaties die tot stand komen via een huwelijk
met een onderdaan of via toetreding tot de EU zijn
voorbeelden van regularisaties door middel van rechten.
Informele regularisaties (soms normalisaties genoemd)
vinden plaats wanneer individuen de status verwerven
nadat de immigratieaanvraag werd uitgesteld of in
twijfel getrokken. Bijvoorbeeld wanneer een individu
met een toeristenvisum langer blijft dan toegestaan,
maar vervolgens een werkvergunning krijgt.
Dit hoofdstuk zal focussen op formele regularisatieprogramma’s die worden opgericht op initiatief van de
overheid. Maar elk van de bovenstaande categorieën
kan op een andere manier worden geïmplementeerd,
met verschillende effecten op de flexibiliteit, toepassing
en duur van het programma.

141

Eenmalige regularisatieprogramma’s willen een beperkt aantal migranten in een bepaalde periode regulariseren, terwijl permanente regularisatieprogramma’s
blijvend zijn en geen vaste quota hebben. Regularisatie
kan ook voor een duidelijk bepaalde specifieke kwetsbare groep of voor een kwetsbaar individu worden toegepast, op basis van discretionaire bevoegdheid. Op
dezelfde manier kunnen migranten geval per geval
worden geregulariseerd, om redenen van humanitaire
bescherming, medische behoeften of gezinsleven.
Permanente regularisatieprogramma’s zijn duidelijk
het best voor de duurzame bescherming van de toegang
van migranten zonder papieren tot rechten in een land,
hoewel criteria met betrekking tot de lengte van het
verblijf meestal worden verlengd en geen oplossing
zijn voor de onrechtstreekse discriminatie, armoede
en kwetsbaarheid van migranten zonder papieren.
Bijgevolg wordt dit type regularisatieprogramma
zelden beschouwd als een haalbare oplossing voor de
problemen bij niet-reguliere migratie.
Programma’s gericht op het regulariseren van
volwassen migranten in gezinnen door toegang te
bieden tot reguliere werkgelegenheid, hebben ook
een positieve invloed op de materiële en economische
ervaring van de kinderen die ze ten laste hebben.
Dank zij door lopende regularisatieregelingen
zouden overheden in theorie lacunes in het beleid
of systematische gebreken in de wetgeving op het
gebied van migratiecontrole kunnen aanpakken. Op die
manier kunnen doorlopende regularisatieprogramma’s
een essentiële aanvulling zijn op bestaande
migratiesystemen. Door de tekorten in migratiesystemen
moeten actieve migrantenrechtenorganisaties de
werkelijke impact van het migratiebeleid op gezinnen
zonder papieren continu beoordelen en systematische
tekortkomingen onder de aandacht brengen van de
beleidsmakers.
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van enkele belangrijke
regularisatieprogramma’s voor kinderen zonder
papieren in Europa en analyseert de verschillende
katalysatoren achter die programma’s. De eerste
groep zijn participatieve acties, onder leiding en op
initiatief van de kinderen zonder papieren zelf. Andere
strategieën zijn initiatieven onder leiding van de staat
om een tekortkoming in de bestaande migratiesystemen
te corrigeren. Het hoofdstuk vergelijkt de resultaten en
effecten van de verschillende regularisatieprogramma’s
en analyseer t de pleitbezorging die tot hun
implementatie heeft geleid, om te inspireren tot verdere
effectieve regularisatieprogramma’s in Europa.

Kraler, Albert “REGINE Regularisaties in Europa: Studie over de
praktijken op het gebied van regularisatie van illegaal verblijvende
onderdanen van derde landen in de lidstaten van de EU - Bijlage A:
Landenstudies”) ICMPD (International Centre for Migration Policy
Development - Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van
Migratiebeleid) (Wenen, januari 2009)
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De campagne eist een wetswijziging op grond van de integratie van kinderen zonder papieren in
de Nederlandse samenleving, hun144 recht op een privéleven volgens Artikel 8 van het EVRM en
hun145 recht op een identiteit volgens Artikel 8 van het IVRK.

Gezamenlijke solidariteitsactie
voor de regularisatie van kinderen
Kinderen en gezinnen zonder papieren, die dezelfde
instabiliteit en tegenspoed ervaren van het leven in
irregulariteit, werken steeds meer samen om hun
regularisatie te waarborgen.

positioneren als cruciale en zichtbare spelers in
campagnes krijgt irreguliere migratie een menselijker
gezicht en is het niet zomaar “een punt op de politieke
agenda” waar weinig aandacht aan wordt besteed.

Door participatieve acties vinden kinderen zonder
papieren steun in hun strijd tegen het isolement en
ervaren ze de solidariteit onder gelijken. Een dergelijke
samenwerking, waarbij ervaringen en problemen
worden gedeeld, kan een productieve uitlaatklep zijn
voor kwetsbare kinderen en gezinnen, wat proactief is
en hen leert om voor zichzelf op te komen. Het gebruik
van gedeelde ervaringen kan een krachtig middel
zijn om beleidsvormers te informeren, inspireren
en beïnvloeden. Door kinderen zonder papieren te

Kinderen in een niet-reguliere situatie in Nederland
zijn samengekomen voor de regularisatiecampagne142
“Wij Blijven”. Deze participatieve actie is een project van
de Nederlandse tak van de ngo Defence for Children
International (DCI).143
142 Website

voor de campagne “Wij Blijven”: http://www.
defenceforchildren.nl/p/74/2152/mo89-mc21
143 Website DCI: http://www.defenceforchildren.nl/p/43/465/
mo89-mc97/defence-for-children-international

Initiële juridische stappen

1

Vanuit zijn kennis, ervaring en werk met migrantengezinnen, bundelde DCI de verhalen en
ervaringen van meer dan 2.100 migrantenkinderen voor een proefproces. Dit proces voor een
generaal pardon van kinderen die al vijf jaar of langer in Nederland verblijven, werd in 2006
aangespannen tegen de Nederlandse staat.
De eis omvatte drie fundamentele punten: Ten eerste, dat de Nederlandse staat het IVRK had
geschonden door kinderen die sterke en blijvende banden in Nederland hadden opgebouwd het
land uit te zetten. Verder dat deze uitzetting de eenheid van het gezin schond en de kwetsbare
ontwikkeling van kinderen alleen maar verder zou verstoren.
Ten tweede dat, zodra een verblijfsvergunning wordt geweigerd, het meteen moeilijker wordt
voor kinderen om toegang te krijgen tot fundamentele diensten zoals gezondheidszorg,
huisvesting en onderwijs. Ten slotte, dat die kinderen risico lopen op detentie als gevolg van
hun aanhoudende niet-reguliere migrantenstatus en de detentie van kinderen schendt het recht
op vrijheid, onderwijs en vrije tijd.
Maar het proefproces van DCI was geen onverdeeld succes en de rechter oordeelde dat het niet
nodig was om speciale regels op te stellen onder de migratiewet voor regularisatie op grond van
langdurig verblijf. DCI tekende beroep aan tegen de beslissing.
Na de negatieve ervaringen op het proefproces werd de campagne “Wij Blijven” opgezet, een
initiatief om te blijven ijveren voor het generaal pardon van deze kinderen.

PARTICIPATIEVE ACTIE VOOR
REGULARISATIE IN
NEDERLAND

Positiefve uitkomst- het Generaal Pardon van 2007

De context

/

Defence for Children International-Nederland (DCI) komt in Nederland op voor de rechten van
kinderen door mensen bewust te maken en melding te maken van schendingen.
Via zijn werk met migrantengezinnen werd DCI zich bewust van het toenemend aantal kinderen
en jongeren zonder papieren in niet-reguliere situaties, ondanks een langdurig verblijf in
Nederland.
De campagne “Wij Blijven”, een participatieve actie voor kinderen in een niet-reguliere
migratiesituatie, streeft naar regularisatie voor kinderen zonder papieren die al lang in
Nederland wonen.

De organisatie en haar ideologie

!

,

De mediastorm die het DCI-proces teweegbracht, dwong de regering om actie te nemen. In
2007 verleende de Nederlandse regering een generaal pardon aan alle asielzoekers die voor
2001 asiel hadden aangevraagd en nog steeds in Nederland woonachtig waren. Familieleden van
succesvol geregulariseerde migranten onder deze regeling zouden dan een verblijfsvergunning
kunnen aanvragen op grond van gezinshereniging. Eind januari 2008 kregen 25.000
buitenlandse onderdanen een schriftelijke kennisgeving dat ze in aanmerking kwamen voor een
verblijfsvergunning.

Campagnevoering

!

Voor de campagne “Wij Blijven” werd gebruik gemaakt van verschillende media - er werd
een gebruiksvriendelijke website gemaakt met tweewekelijkse e-nieuwsbrieven, er werden
informatieve tv-programma’s gemaakt over het probleem van niet-reguliere kinderen, er werden
regelmatig verslagen gepubliceerd, het probleem kreeg zichtbaarheid in kranten en alle vormen
van sociale media werden benut om een zo breed en divers mogelijk publiek te informeren en
bereiken.

Het voornaamste doel van de DCI-campagne “Wij Blijven”, die in 2006 werd opgezet, is het
regulariseren van migrantenkinderen die al vijf jaar of langer ononderbroken in Nederland
verblijven.
144 Europees

Verdrag voor de Rechten van de Mens is online te vinden op: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/
Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights/
145 VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind is online te vinden op: http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
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Nadat de basis was gelegd in de media, richtte de campagne zich bij een tweede actie tot
parlementsleden en andere beleidsvormers.

Analyse van activiteiten

De gerichte inspanningen van de campagne waren succesvol en in 2010 stemde de Tweede
Kamer in met een “wortelingsmotie”.

• Dankzij een uitgebreide mediastrategie kon de campagne snel en effectief het probleem van
kinderen in een niet-reguliere situatie brede mediabelangstelling geven. Door gebruik te
maken van alle soorten media bereikte de campagne een divers publiek.
• De campagne bouwt verder op de fundamenten die werden gelegd door het proefproces in 2006.
De lopende campagne en de uitgebreide media-activiteiten blijven de wettelijke argumenten in
de aandacht houden en verspreiden terwijl de beroepsprocedure loopt.
• Gerichte politieke actie naar parlementsleden en beleidsmakers gelijktijdig met de
beroepsprocedure, geeft de campagne extra publieke en politieke aandacht.
• De online petitie van de campagne is een flexibel middel op afstand dat nuttig is om onmiddellijk
en effectief te reageren op politieke ontwikkelingen.

Politieke impasse

2

In december 2010 maakte de Nederlandse minister voor Immigratie en Asiel, Gerd Leers, echter
bekend dat hij niet van plan was om zijn steun te geven aan de regularisatiemotie die de Tweede
Kamer in 2010 had goedgekeurd.

`

DCI stelt dat dit gebrek aan steun discriminerend is en dat de beslissing van de minister niet
voldoende rekening houdt met of erkenning geeft aan de culturele en sociale banden die kinderen
onvermijdelijk hebben opgebouwd wanneer ze een langere periode in Nederland verblijven, en
dat de rechten van kinderen die het slachtoffer zijn van lange administratieve procedures niet
voldoende worden beschermd.
Als antwoord op de weigering van minister Leers, startte de campagne “Wij Blijven” een online
petitie (online hier te vinden http://petities.nl/petitie/oproep-tot-tenuitvoerlegging-van-demotie-spekman-en-anker_) om te eisen dat de wortelingsmotie werd uitgevoerd. De petitie en
het werk er achter lopen nog steeds.

Resultaat van de campagne
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Na het verzet van minister Leers in december 2010 is de wortelingsmotie nog steeds niet
uitgevoerd. Maar de campagne blijft vechten voor de regularisatie van kinderen zonder papieren
na een lang verblijf in Nederland, ondanks de negatieve uitspraak van de rechter en het verzet
van de minister.
Bij de Nederlandse verkiezingen in 2012 voerden leden van de campagne “Wij Blijven” verder
campagne voor de regularisatie van deze kinderen. Als onderdeel van de campagne konden
voorstanders een persoonlijke poster maken op de website www.stemvoorkinderen.nl om
hun solidariteit te betuigen met kinderen zonder papieren. Meer dan 500 mensen deelden
of ondertekenden een poster. Door de campagne met de nationale verkiezingen te laten
samenvallen werd de nieuwe regering gedwongen om te luisteren naar de smeekbedes van de
campagne.
Bijgevolg stemde de nieuwe regering in 2012 voor een Kinderpardon. Het pardon is bedoeld om
kinderen jonger dan 18 jaar, die al meer dan vijf jaar ononderbroken in Nederland verblijven en
al eerder zonder succes asiel hadden aangevraagd, te regulariseren. De exacte criteria voor het
pardon zouden rond Kerstmis 2012 worden vrijgegeven.
Naast het Kinderpardon zal de regering de wetgeving aanpassen en er een deel van de tekst
en geest van de “wortelmotie” in opnemen, in zoverre dat de Nederlandse wet de waarde van
kinderen die sterk “geworteld” zijn in de Nederlandse samenleving zal erkennen. Nogmaals, de
exacte criteria en de tekst van de wetshervorming zijn nog niet bekend, maar de regering heeft
aangegeven dat ze begin 2013 een nieuwe wet zal uitvaardigen om kinderen die al geruime tijd in
Nederland wonen en geen verblijfsvergunning hebben te regulariseren.

“Ik heb recht op mijn eigen rechten”
Onder leiding van Defence for Children International
ontstond nog een participatieve actie voor regularisatie.
De dynamische groep ‘Foute kinderen bestaan niet’
focust op een specifieke groep van kinderen zonder
papieren die in de eerste plaats erkenning willen
als individu en in de tweede plaats regularisatie in
Nederland op grond van de duur van hun verblijf.
De groep bestaat uit kinderen van wie de vader wordt
verdacht van oorlogsmisdaden, volgens de definitie in
Artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag.146 Toen Foute
Kinderen Bestaan Niet met zijn activiteiten begon,
was het voor alle kinderen van wie de vader werd
beschuldigd (maar niet noodzakelijk veroordeeld) van
oorlogsmisdaden volgens de Nederlandse wet verboden
om een verblijfsvergunning aan te vragen. Deze wet
hield geen rekening met de duur van het verblijf van het
kind in Nederland, de banden met Nederland of enige
echte banden met de vader. Volgens de Nederlandse
wet droeg het kind levenslang de stempel van de
criminele status van zijn of haar vader.
Het comité “Foute kinderen bestaan niet” is een forum
waar deze kinderen kunnen vechten voor hun erkenning
als een individu dat recht op rechten heeft. Dit omvat
het recht op het aanvragen en verkrijgen van een
verblijfsvergunning, ongeacht de criminele status van
de ouders. Het comité stelt dat bij het in aanmerking
nemen van de verblijfplaats van het kind alleen rekening
mag worden gehouden met de huidige omstandigheden
en integratie van het kind in Nederland.
Het comité werkt onder leiding van de ngo’s Defence
for Children International Nederland en Justitia et Pax
(Gerechtigheid en Vrede),147 die de kinderen bij hun
campagne steunen en begeleiden.

146 De

volledige tekst van de wetgeving is te vinden op: http://www.
unhcr.org/3b66c2aa10.html
147 Website Justitia et Pax is te vinden op: http://www.justitiaetpax.nl/
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Vijf jonge Afghaanse meisjes namen het voortouw
bij een van de eerste initiatieven van de campagne,
de samenstelling van een informatief boekje met als
titel “Ik heb recht op mijn eigen rechten” (http://www.
defenceforchildren.nl /p/43/494/mo89-mc96). Het
boekje stelt het probleem aan de kaak van kinderen in
deze uitzichtloze situatie, die geen individuele erkenning
krijgen, de stempel van de criminele status van hun
vader dragen, en in onzekerheid leven, ongeacht
eventuele positieve, persoonlijke verwezenlijkingen in
Nederland.
Na de verspreiding van het boekje werden de vijf meisjes
gevraagd om hun persoonlijk verhaal te vertellen in de
populaire Nederlandse tv-show “Pauw en Witteman”.
De campagne kreeg veel media-aandacht en er werd
een hoorzitting gehouden in de Tweede Kamer, waarop
de meisjes waren uitgenodigd. De hoorzitting bekeek
het wettelijk kader en de situatie in de praktijk voor deze
kinderen zonder papieren, en kreeg levend bewijs van
de meisjes zelf. Na de hoorzitting stelde het Parlement
een wetswijziging voor.
De Nederlandse wet maakt permanente regularisatie
nu mogelijk door te stellen dat migrantenkinderen van
vermeende oorlogsmisdadigers die al tien jaar of langer
in Nederland wonen in aanmerking komen voor het
aanvragen van een verblijfsvergunning.
Het comité “Foute kinderen bestaan niet” werd niet
ontbonden en blijft actie en campagne voeren omdat
ze vinden dat een verblijf van vijf jaar en niet tien jaar
voldoende moet zijn voor kwetsbare kinderen om een
verblijfsvergunning aan te vragen.
Deze twee campagnes zijn uniek omdat het participatieve
acties zijn, onder leiding van kinderen zonder papieren
die opkomen voor zichzelf. Er hebben in de afgelopen
jaren nog andere initiatieven plaatsgevonden om
migranten zonder papieren te regulariseren, getuige
daarvan de volgende voorbeelden.
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De regularisatie verleent aan de succesvolle kandidaten een verblijfsvergunning voor een vaste
periode van twee jaar, waarin migranten mogen werken. Na de eerste periode van twee jaar
komen succesvolle kandidaten in aanmerking voor een verlenging van hun visum. Hopelijk
kunnen de gegevens de invloed van deze regularisatie op de economische ontwikkeling aantonen.

REGULARISATIE IN POLEN

Context

/

Regularisatieprogramma’s zijn niet nieuw in Polen. Het programma van 2012 is het derde dit
decennium voor migranten zonder papieren.
Bij de eenmalige programma’s van 2003 en 2007 werden echter naar schatting slechts 4.500
migranten geregulariseerd. Critici stellen dat de lage cijfers te wijten zijn aan de beperkende
criteria en buitensporige en onmogelijke eisen, zoals een bewijs van toegang tot huisvesting en
toekomstige arbeidsovereenkomsten.
Gezien de slechte resultaten van de eerdere programma’s wilde de Poolse regering haar
regularisatieprocedure verbeteren en ze organiseerde een eerste openbare raadpleging om de
eerdere tekortkomingen te begrijpen en maatschappelijke input te verzamelen vooraleer een
wetsvoorstel in te dienen.
De Poolse Vreemdelingenautoriteit148 schat dat er tussen 70.000 en 80.000 migranten zonder
papieren in Polen verblijven. Onderzoek naar aantallen blijft vaag en is moeilijk te staven, maar
de autoriteiten menen dat de implementatie van een effectief regularisatieprogramma de sociale
en economische situatie van een grote groep kwetsbare migranten zou verbeteren.
Uit cijfers van Eurostat149 blijkt dat Polen een van de laagste percentages migrantenpopulaties
heeft in vergelijking met andere EU-landen. Migranten zouden slecht 0,1 % van de Poolse
bevolking uitmaken. De autoriteiten hopen dat de regularisatie dit cijfer zal verhogen en het
aantal geregulariseerde migrantenarbeiders die aan de nationale economie bijdragen zal doen
stijgen.

Resulterende wet
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De geïmplementeerde wet150 is een eenmalig regularisatieprogramma waarvoor een aanvraag
kon worden ingediend van 1 januari 2012 tot 2 juli 2012.
De twee belangrijkste criteria zijn (i) ononderbroken verblijf in Polen sinds ten minste 20
december 2007 en (ii) geen reguliere status op de datum van de inwerkingtreding van de wet, 1
januari 2012.
Dit regularisatieprogramma legt, in tegenstelling tot de eerdere programma’s, geen strenge
eisen op zoals bewijs van voldoende middelen voor onderhoud en huisvesting en bewijs van
toekomstige tewerkstelling.

Informatieve campagnes steunen om mensen
bewust te maken van de amnestie

!

Om het regularisatieprogramma toegankelijker te maken, werd een website gemaakt151 met
sjablonen van het aanvraagformulier in het Engels, Pools, Russisch en Vietnamees, en met
eenvoudige instructies om migranten te helpen bij hun aanvraag.
Om het bereik van het regularisatieprogramma te vergroten, voerde het Poolse
Vreemdelingenkantoor een grote mediacampagne om migranten te informeren over de
regularisatie en de eisen, en hulp te bieden bij aanvragen. Er werden drie tv-reclames
uitgezonden om de wet te promoten en aanvragen aan te moedigen.
Op de website konden posters en brochures in de vier talen worden gedownload die op grote
schaal werden verspreid in scholen, op bushokjes, op markten en andere zichtbare openbare
plaatsen.
Een extra campagne, geleid door migranten in samenwerking met de Poolse Regionale Kantoren,
met als titel “Wees legaal”, was bedoeld om migranten zonder papieren via buurtwerk te
informeren over hun rechten en aanspraken onder de nieuwe wet. De “Wees Legaal” campagne
had ook een bemande hulplijn om migranten zonder papieren te helpen bij de toegang tot
regularisatie.

Analyse van kandidaten
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Sinds november 2012 registreerde het Poolse Vreemdelingenkantoor 9.521 aanvragen voor
regularisatie (cijfers afkomstig van www.abolicja.gov.pl en allemaal met ingang november 2012).
Uit een geografische analyse van de aanvragen blijkt dat het grootste aantal (7.386) werd
ingediend in de regio Mazowieckie en het tweede grootste aantal (392) in Lodz, beide belangrijke
Poolse industriegebieden.
Uit een demografische analyse van de aanvragen blijkt dat de aanvragen voor regularisatie
hoofdzakelijk van vijf nationaliteiten afkomstig zijn. Vietnam overtreft met 2.189 aanvragen
ruimschoots alle andere nationaliteiten. Er werden ook een groot aantal aanvragen ontvangen
van kandidaten uit Oekraïne (2.013 kandidaten), Pakistan (1.420 kandidaten), Bangladesh (762)
en Armenië (713). Uit officiële gegevens blijkt dat de rest van de kandidaten afkomstig was uit
India, Egypte, Rusland en Wit-Rusland.
Er zijn nog geen officiële statistieken over het aantal ouders met kinderen die een aanvraag onder
de nieuwe wet hebben ingediend, hoewel maatschappelijke organisaties veel gezinnen hebben
geholpen bij aanvragen voor regularisatie onder de regeling. Hopelijk zullen de vrij algemene
aanvraagcriteria en de aanvullende informatiecampagnes de succesvolle regularisatie van tal
van gezinnen zonder papieren in Polen mogelijk maken.

148 Website

voor het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken: http://msw.gov.pl/portal/pl/716/9428/Kto_mogl_
skorzystac_z_abolicji.html
149 Website Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
150 De volledige tekst van de amnestiewet is online in het Pools te vinden op: http://www.udsc.gov.pl/files/prawo/ustawy/
D20111133.pdf
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151 De

website www.abolicja.gov.pl is na het verstrijken van de regularisatieperiode niet langer online.
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Ter wijl de vorige voorbeelden zich richtten op
regularisaties voor kinderen of niet-reguliere migranten
in het algemeen, implementeerde Frankrijk in 2006

een regularisatieprogramma specifiek bedoeld voor
gezinnen en kinderen.

De tekst van de rondzendbrief bleef vaag en liet ruimte voor een grote beoordelingsvrijheid bij
het aanvaarden/verwerpen van aanvragen.

REGULARISEREN VAN
GEZINNEN EN KINDEREN IN
FRANKRIJK

Context

1. De voorwaarden om in aanmerking te komen, waren beperkt tot gezinnen met kinderen die
waren ingeschreven in een Franse school en sinds hun geboorte of vroege kinderjaren (voor
de leeftijd van 13 jaar) in Frankrijk verbleven.
2. Ten minste één ouder moest twee jaar in Frankrijk verblijven en ten minste één kind in het
gezin moest sinds september 2005 of vroeger zijn ingeschreven in een Franse school.
3. De integratie van het gezin in Frankrijk zou worden beoordeeld op basis van het gebrek aan
banden met het land waar het gezin voorheen burgerschap had.
4. Bewijs van bijdrage van de ouder aan het onderhoud en de opvoeding van het kind.
5. Integratie in de Franse samenleving op basis van kennis van de Franse taal en de
schoolprestaties van de kinderen.
6. Geen gevaar vormen voor de openbare orde.

De periode voor het indienen van aanvragen onder het regularisatieprogramma was kort, van 13
juni tot 13 augustus 2006, om het bereik van het programma te beperken tot de gezinnen op wie
de rondzendbrief van 2005 betrekking had.
De rondzendbrief zelf specificeert niet hoe lang de verblijfsvergunning geldig is en zegt alleen
dat de verblijfsvergunning wordt verleend op “tijdelijke” basis. Maar officiële websites154 geven
aan dat verblijfsvergunningen verleend voor “privé- en gezinsleven” meestal niet langer dan
een jaar geldig zijn, hoewel de lengte van de vergunning afhangt van de welwillendheid van de
ambtenaren, en dus verschilt van geval tot geval.

/

Zoals in detail beschreven in Hoofdstuk 3 ontstond er in 2006 een reële angst voor uitzettingen
van schoolgaande kinderen in Frankrijk, toen voormalig minister van Binnenlandse Zaken
Nicholas Sarkozy de Franse politie beval om invallen uit te voeren en kinderen zonder papieren
en hun gezinnen aan te houden bij de schoolpoort.

Maatschappelijke steunmaatregelen

Een eerste golf van mobilisaties stopte de arrestaties in de herfst van 2005, waarop minister
Sarkozy in oktober van dat jaar een rondzendbrief publiceerde die de uitzetting van gezinnen
tijdelijk opschortte tot het einde van het schooljaar.152

De medewerking van de ngo’s La Cimade155 en RESF156 was absoluut noodzakelijk om de toegang
van migrantengezinnen zonder papieren tot het regularisatieprogramma te bevorderen.

Als gevolg daarvan verzamelde het RESF, een steun- en solidariteitsnetwerk voor migranten
zonder papieren, steun om kinderen, jongeren en hun gezin te beschermen tegen uitzetting door
aan te dringen op hun regularisatie.

Beide organisaties steunden en hielpen gezinnen bij de voorbereiding van hun
aanvraagformulieren. RESF organiseerde verder het indienen van collectieve aanvragen voor
regularisatie om de aanvraagprocedure te versnellen.

Beoogde doelstellingen van het regularisatieprogramma
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De maatschappij speelde een belangrijke rol bij het toezien op en controleren van de
implementatie van het regularisatieprogramma. La Cimade publiceerde een verslag na afloop
van het regularisatieprogramma in september 2006.

Het regularisatieprogramma was bedoeld als tijdelijke oplossing voor gezinnen zonder papieren
van wie de uitzetting door de rondzendbrief van oktober 2005 tijdelijk was opgeschort tot het
einde van het schooljaar in juni 2006.

Naast het ondersteunen van de regularisatieprocedure, deden beide ngo’s in 2006 een beroep op
HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité-Hoge autoriteit voor
de bestrijding van discriminatie en voor gelijkheid) om haar aanwezigheid en toezicht te eisen bij
het regularisatieproces.

Maar de doelgroep moest zeer restrictief zijn en beperkt blijven tot gezinnen die sterke banden
hadden met Frankrijk om in overeenstemming te blijven met het migratiecontrolebeleid van de
overheid.

Als antwoord op maatschappelijke druk schreef HALDE op 4 september 2006 een ondersteunende
brief aan de minister van Binnenlandse Zaken om de regering te herinneren aan het belang van
gelijke behandeling en antidiscriminatie bij de uitvoering van het regularisatieprogramma.

Regularisatiecriteria

1

Zonder enig maatschappelijk overleg werd een rondzendbrief gepubliceerd153 met informatie
over de strenge eisen van het regularisatieprogramma. Ten eerste moesten gezinnen een
aanvraag indienen voor een vrijwillige terugkeer. Als de regering geen toestemming gaf voor
de financiering van de vrijwillige terugkeer, kwamen ze in aanmerking om zich kandidaat te
stellen voor het regularisatieprogramma, op voorwaarde dat ze voldeden aan de onderstaande
zes criteria:

Na afloop van het regularisatieprogramma zette de maatschappij haar actie verder, als reactie
op het lage aantal succesvol geregulariseerde gezinnen en om cruciale steun en hulp te bieden
bij de gerechtelijke beroepsprocedures.

154 Zoals

http://vosdroits.service-public.fr/F17146.xhtml
La Cimade: http://www.cimade.org/
156 Website RESF: http://www.educationsansfrontieres.org/
155 Website

152 Voor
153 De
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meer informatie over de Franse schoolraids en de uitzettingsdoelstellingen, zie Hoofdstuk 3.
rondzendbrief nr. NOR/INT/K/06/00058/C is online te vinden op: http://www.auber-sans-la-peur.org/pdf/circulsarko.pdf
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Analyse van kandidaten
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De regering verwachtte slechts een klein aantal aanvragen, maar in totaal werden er 33.538
aanvragen ingediend, wat aantoont hoeveel gezinnen er in Frankrijk verblijven zonder papieren.
Van de vele aanvragen werden er volgens officiële statistieken 6.924 aanvaard.
De aanvragen kwamen hoofdzakelijk uit dichtbevolkte gebieden, zoals Parijs, Île-de-France,
Lyon en Marseille.

Belgische regularisatie
In België lanceerde de regering in 2009 een
regularisatieprogramma dat aanvankelijk niet was
bedoeld voor een “massaregularisatie”157, maar als
een formele methode om de vele migranten die al
minstens vijf jaar in België woonden te regulariseren.
Het programma, opgestart via een ministeriële
rondzendbrief van 19 juli 2009,158 stond open voor
aanvragen van 15 september tot 15 december
2009. Kandidaten moesten extra bewijs leveren van
hun integratie in de Belgische samenleving, door
aan te tonen dat ze de taal beheersten, dat ze aan
alfabetiseringscursussen hadden deelgenomen of dat
ze kinderen hadden die in België school liepen.
In tegenstelling tot de regularisatieprogramma’s die
hierboven werden besproken, introduceerde deze
regeling nieuwe permanente regularisatiecriteria voor
migranten die minstens twee en een half jaar in België
werkten en een arbeidsovereenkomst en arbeidskaart
konden voorleggen. Dit permanente criterium was
bedoeld voor migranten van wie de asielaanvraag al
meer dan drie jaar in behandeling was, met speciale
aandacht voor gezinnen met schoolgaande kinderen.
Tussen 2009 en 2011 werden 11.016 aanvragen voor
regularisatie aanvaard, op een totaal van 27.668.
Hoewel uit de gegevens niet kan worden afgeleid
hoeveel kinderen door dit programma werden beïnvloed,
tonen de cijfers van 2011 dat bij de 2.910 aanvragen die
werden toegekend voor “duurzame lokale banden” 3.745
mensen werden geregulariseerd, wat een indicatie
geeft van de impact op kinderen en gezinnen zonder
papieren in België.159

157 Zoals

geciteerd in de krant De Standaard
volledige tekst van de wetgeving is online te vinden op: http://www
.boe.es/boe/dias/2011/04/30/pdfs/BOE-A-2011-7703.pdf pdf+Gaz
zetta+Ufficiale+n.+170+del+24.07.09,+la+legge+n.+94/2009&hl=fr&gl
=be&pid=bl&srcid=ADGEESi1tZbHNpVeYZDozQ9QCOB45SwtNW
DGqs23Q5zosCGqftC1MNworX52KegaobeQ2Nv4sS7dYTujF0uZvTsA_
ROkVZOROGErvYaJ5bCXBwGR-pZTXdTbgWyMG9LLhMKgRr5Gq7a&
sig=AHIEtbTQZS-9fFN-_2BhYPIkUUs9vVto9g
159 Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor racismebestrijding “Jaarverslag Migratie” (2011)
pagina 121
158 De
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Juridische steun voor
regularisatie

Regularisatie als een effectief
migratiebeleidsinstrument
Regularisatieprogramma’s, die de talrijke wegen naar
de irregulariteit weerspiegelen, moeten buigzaam
en divers zijn om te beantwoorden aan de diverse
niet-reguliere bevolkingsgroepen. Deze voorbeelden
tonen de opkomst aan van regularisatie als een
migratiebeleidsinstrument, in plaats van een ad hoc
reactie op maatschappelijke pleitbezorging. Maar
alle geanalyseerde programma’s zijn anders qua
opzet, implementatie en resultaten, en beklemtonen
de noodzaak voor andere beleidsmaatregelen in elke
lidstaat.

Een opvallende gelijkenis bij alle bovenstaande
programma’s is de noodzaak voor voortdurend toezicht
op het regularisatieprogramma en een gestructureerde
en uitgebreide gegevensanalyse van de resultaten van de
programma’s. Toezicht garandeert het efficiënt beheer
van regularisatieprogramma’s en vermijdt langdurige en
dure gerechtelijke beroepsprocedures. Systematische
gegevensanalyse van regularisatieprogramma’s geeft
landen ook de mogelijkheid om belangrijke gegevens
over de migranten zonder papieren te verkrijgen en
lessen te trekken uit eventuele zwakke punten in het
programma.

Ve el
maat s chapp el ijke
or ganis atie s ,
o ok
migrantenorganisaties, vinden een goed begrip van de
regularisatieprogramma’s belangrijk om een correcte
implementatie ervan te verzekeren. Red Acoge160, een
netwerk dat in 1991 werd opgericht om de rechten
van migranten in Spanje te handhaven en bevorderen,
leidt een project om duidelijkheid te scheppen in het
huidige Spaanse regularisatieproces (“arraigo social”)
voor gezinnen zonder papieren en hen te helpen bij de
aanvraagprocedure.
Red Acoge beschikt over juristen die juridisch advies en
steun bieden aan gezinnen zonder papieren die zichzelf
(en vervolgens hun kinderen) willen laten regulariseren.
Naast juridisch advies helpt het project ook gezinnen bij
het verzamelen van de documenten en bewijzen voor hun
regularisatie. Volgens het Koninklijk Besluit 557/2011
van 20 april 2011161 komen volwassenen/ouders zonder
papieren die al drie jaar ononderbroken in Spanje wonen,
een arbeidsovereenkomst en een minimuminkomen
hebben, in aanmerking voor regularisatie. Zodra de
ouders met succes geregulariseerd zijn, komen ook
hun kinderen in aanmerking voor regularisatie. Als
hun aanvraag tot regularisatie wordt verworpen,
dan helpt Red Acoge gezinnen zonder papieren bij de
beroepsprocedure.
Taalproblemen en angst voor administratieve
problemen vormen een extra obstakel voor gezinnen
zonder papieren om hun weg te vinden in de complexe
regularisatieprogramma’s. In antwoord op die specifieke
problemen biedt het project van Red Acoge holistische
juridische steun voor gezinnen zonder papieren bij het
regularisatieproces. Ouders worden geïnformeerd
over hun rechten en geschiktheid, en krijgen
voortdurend advies tijdens de aanvraagprocedure
voor zichzelf en hun kinderen om te garanderen dat
het hele gezin met succes gebruik kan maken van het
regularisatieprogramma.
160 Website
161

Red Acoge: http://www.redacoge.org/
De volledige tekst van de wetgeving is te vinden op: http://www.
theux.be/ma-commune/services-communaux/population-etat-civil/
population_theux/art_9_3et9bis090326.pdf
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Overzicht van middelen - Elementen van
goede praktijken voor regularisatie
Vooronderzoek
• Uitgebreide analyse van de resultaten van eerdere regularisatieprogramma’s

3

Volgende
stappen voor
verandering

• Overleg met maatschappelijke praktijkbeoefenaars en professionals inzake de regularisatiebehoeften van niet-reguliere migranten
• Duidelijke omschrijving en uiteenzetting van de doelgroep van het
regularisatieprogramma en eventuele sociale, economische en
menselijke ontwikkelingsdoelstellingen die men hoopt te bereiken
Implementatie & toezicht
• Opstellen van een regularisatieprogramma dat direct beantwoordt
aan de behoeften van niet-reguliere migranten en de nationale
samenleving.
• Samenwerking tussen ngo’s en officiële overheidsinstanties in
elke fase van het regularisatieprogramma
• Voortdurend overleg met professionals en met de maatschappij
om de effectieve en correcte implementatie van het regularisatieprogramma te garanderen
Postimplementatie & gegevensanalyse
• Informatiecampagnes om de brede doelgroep van het
regularisatieprogramma te bereiken met uitleg over hun rechten
onder het programma en steun bij de aanvraagprocedure
• Systematisch bundelen van gegevens om de aard en omvang van
de migrantenpopulaties zonder papieren te analyseren, en de
effectiviteit en het bereik van het programma te beoordelen
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naar de toekomst
toe: beleidsbescherming voor kinderen
in een niet-reguliere
migratiesituatie
Belangrijkste conclusies &
beleidsaanbevelingen
1. Een kind is eerst en vooral een kind.

Een handleiding voor het realiseren van de rechten van kinderen en gezinnen in een niet-reguliere migratiesituatie

4. Er moet een scheiding zijn tussen dienstverlening en migratieopsporing, duidelijk
geïmplementeerd in zowel wetgeving als praktijk.
Ambtenaren en dienstverleners mogen niet verplicht worden om migranten zonder papieren
aan te geven bij de migratieautoriteiten. Dienstverleners mogen geen informatie uitwisselen met
migratieautoriteiten; migratieopsporing mag niet plaatsvinden bij of in de buurt van dienstverlening.
De opsporingsprocedures van de migratieautoriteiten mogen niet worden uitgevoerd op een manier
die migrantengezinnen zonder papieren al te zeer ontmoedigd om toegang te zoeken tot essentiële
diensten.

5. Beleid inzake het voorkomen van niet-reguliere migratie moet altijd rekening
houden met de impact op kinderen.
Landen moeten rekening houden met de impact van de wetgeving en het beleid op kinderen zonder
papieren die hun ouders of andere voogden vergezellen. Beleid dat de leef- en werkomstandigheden
en de toegang tot gezondheid en huisvesting van volwassenen zonder papieren beperkt, heeft een
grote en schadelijke invloed op kinderen zonder papieren.

6. Landen moeten hun inspanningen opdrijven om vreemdelingenhaat, racisme
en discriminatie te bestrijden in lijn met het bevorderen van de integratie van
gezinnen zonder papieren.
Er moeten maatregelen worden genomen om te garanderen dat de discriminatie en criminalisatie van
niet-reguliere migratie wordt vervangen door een betere maatschappelijke kennis die de negatieve
perceptie van niet-reguliere migranten corrigeert en hun toegang tot rechten bevordert.

7. Landen moeten ervoor zorgen dat de nationale wetgeving in overeenstemming
is met de internationale normen voor de bescherming van kinderen en gezinnen
zonder papieren.
De nationale wetgeving en het beleid moeten kinderen zonder papieren erkennen als personen met
rechten en hun toegang tot rechten beschermen in overeenstemming met geldende internationale
wettelijke normen.

Het internationale kinderbeschermingskader geldt voor alle kinderen, zonder onderscheid,
discriminatie of uitzondering. Landen zijn wettelijk verplicht om de rechten van alle kinderen te
beschermen, ongeacht hun eigen migratiestatus of die van hun ouders. Het beleid en de programma’s
van landen gericht op het beschermen van kinderen tegen armoede en sociale uitsluiting moet
kinderen zonder papieren opnemen en hen beschouwen als een specifieke doelgroep voor het
socialebeschermingsbeleid.

8. De eenheid van het gezin en het recht op een gezinsleven bevorderen en beschermen.

2. De beleidsvorming moet gebaseerd zijn op gestructureerd bewijs en verzamelde
gegevens.

Landen moeten ervoor zorgen dat gezinnen nooit worden gescheiden. Alle beslissingen met
betrekking tot het scheiden van gezinnen moeten goed overwogen worden in het belang van het kind
en het fundamentele recht van elk kind op een privé- en gezinsleven.

Landen moeten systemen voor gegevensverzameling implementeren die gegevens verzamelen en
analyseren over migratiestromen, uitgesplitst voor kinderen en gezinnen zonder papieren. Elk beleid
moet op dergelijk bewijs gebaseerd zijn. Die gegevens mogen niet voor migratiecontroledoeleinden
worden gebruikt.

3. Landen moeten hun wetgeving en beleid hervormen om toegang te verzekeren
tot burgerlijke, economische, sociale en culturele rechten en basisdiensten voor
kinderen en gezinnen zonder papieren.
Kinderen en gezinnen zonder papieren worden geconfronteerd met tal van praktische en
administratieve belemmeringen bij de toegang tot en het genieten van hun basisrechten. De
wetgeving, het beleid en de praktijk moeten ervoor zorgen dat geen enkel kind, zonder uitzondering,
wordt uitgesloten van de toegang tot basisrechten. De onderlinge afhankelijkheid van rechten vereist
een sectoroverschrijdende benadering in de wetgeving, het beleid en de praktijk die de toegang tot
alle rechten van kinderen en gezinnen zonder papieren verzekert. Landen moeten proactief een einde
maken aan de bestaande hindernissen bij de toegang tot rechten van kinderen zonder papieren.
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9. Landen moeten de toegang tot reguliere en veilige migratiekanalen bevorderen
en een veilige verblijfsstatus waarborgen.
Niet-reguliere migratie betekent leven in een onstabiele en onzekere situatie die de sociale,
cognitieve en fysieke ontwikkeling van een kind kan belemmeren. Landen moeten permanente
regularisatieprogramma’s opstellen die een langdurig verblijf mogelijk maken voor kinderen en
gezinnen zonder papieren.

10.Kinderen mogen niet worden vastgehouden en uitgezet enkel en alleen vanwege
hun immigratiestatus.
Detentie is niet in het belang van het kind en mag niet worden gerechtvaardigd om de eenheid van
het gezin in stand te houden. Er is geen rechtvaardiging voor de vrijheidsberoving van een kind. De
immigratiedetentie van kinderen moet verboden worden. Landen moeten streven naar geschikte
alternatieven in het belang van het kind, en de rechten van het kind op vrijheid en een gezinsleven
beschermen.
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