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GRENZEN
BELGIE / Drie overlevenden boot drama dienen klacht in tegen Belgisch leger
Drie overlevenden van de schipbreuk in de Middellandse Zee in 2011 waarbij 63 migranten om het leven kwamen, hebben op 26
november 2013 een klacht ingediend bij het Brussels Gerecht van Eerste Aanleg tegen het Belgisch leger omdat zij er niet in
slaagde hulp te bieden. 72 mensen probeerden in 2011 met een roeibootje Europa te bereiken vanuit Libië, maar verloren controle
over de boot. Hun hulpkreten werden geregistreerd maar ze kregen geen hulp, ondanks dat ze gezien werden door marineschepen
en helikopters van verschillende landen. De klacht werd ingediend met de steun van een coalitie van ngo’s die gelijksoortige
initiatieven hebben lopen in andere landen. De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa publiceerde een rapport over
de zaak op 29 maart 2012 ‘Lives lost in the Mediterranean Sea: Who is responsible’
Bron: Agence France Presse, 26 November 2013
BULGARIJE / Overheid wordt strenger tegenover irreguliere migranten
De Bulgaarse vicepremier en de minister van Binnenlandse Zaken Tzvetlin Yovchev heeft een plan voorgelegd om strenger op te
treden tegenover irreguliere migranten. De maatregelen leggen onder andere aanzienlijk kortere uitzettingstijden vast van
irreguliere migranten, een verhoogde beveiliging aan de grens tussen Bulgarije en Turkije door meer politiemanschappen in te
zetten, de bouw van een 30 kilometer lang hek en afgesloten faciliteiten. Bovendien zal de politie invallen doen op plaatsen die
vaak door vluchtelingen en migranten bezocht worden. Het doel van de overheid is om het aantal mensen die het land irregulier
binnenkomen drie maal te verminderen en tegelijkertijd drie keer zo snel evenveel mensen Bulgarije uit te zetten.
Mensenrechtenactivisten vrezen dat de nieuwe maatregelen ertoe kunnen leiden dat alle migranten op sociaal vlak worden
uitgesloten en dat ze lastig gevallen worden door de politie.
Bron: Capital, 4 november 2013; Press release of the Ministry of Interior in English, 4 november 2013; Dnevnik, 3 november 2013
GRIEKENLAND / Bondgenootschap EU-buurlanden in het Zuiden
Met het presidentschap van Griekenland in de EU voor de eerste helft van 2014, heeft de Griekse premier Antonis Samaras
gesprekken gestart met zijn tegenhangers in Italië en Malta om zo tot een gemeenschappeleijk aanpak te komen voor irreguliere
migratie. De drie premiers willen een concretere Europese strategie om irreguliere migratie aan te pakken. Antonis Samaras
benadrukte dat de sleutelpunten in deze fase bestaan uit de versterking van Frontex en de repatriatie van migranten zonder
papieren.
Bronnen: Kathimerini, 22 oktober 2013; News.in, 21 oktober 2013

VERENIGDE NATIES
OHCHR / Informatieve flyer over mensenhandel
In het kader van een reeks informatieve flyers over problemen i.v.m. mensenrechten, heeft het Kantoor van de Hoge Commissaris
voor Mensenrechten (of OHCHR in het Engels) nog zo’n flyer van één pagina gepubliceerd over mensenhandel. De pagina
verstrekt informatie over de soorten handel en de slachtoffergroepen. Bovendien somt het ook de mensenrechtenverdragen en
besluiten betreffende de preventie en bestrijding van mensenhandel op.
Bron: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, November 2013
VN / Nieuwe ratificaties en handleiding voor klachtenprocedure Kinderrechtenverdrag
Portugal en Montenegro zijn sinds 24 september 2013 de zevende en achtste staat die het Optioneel Protocol van het
Kinderrechtenverdrag over een klachtenprocedure ondertekend hebben. Na nog twee ratificaties kan het verdrag in werking treden.
Ondertussen hebben in totaal al 44 staten het Optioneel Protocol ondertekend. De Speciale Vertegenwoordiger van de SecretarisGeneraal (SRSG, Engels) voor Geweld tegen Kinderen heeft ook een kindvriendelijke handleiding opgesteld voor de
klachtenprocedure, genaamd: ‘Het begrip onder Kinderen en Jongeren vergroten over het Optioneel Protocol en de communicatie
procedure’. Met deze handleiding wil men kinderen bewuster maken van hun rechten en hun zelfvertrouwen opkrikken om voor
zichzelf op te komen en steun te zoeken.

ONTWIKKELINGEN IN EUROPEES BELEID
EU / Europees grensbewakingssysteem (EUROSUR) wordt operationeel
Het Europees grensbewakingssysteem trad in werking op 2 december 2013. Het doel is om het aantal irreguliere migranten dat de
EU binnenkomt te verminderen en om lidstaten te helpen sneller te reageren bij incidenten met migranten zonder papieren en
grensoverschrijdende misdaad (zie PICUM Bulletin 31 October 2013). De belangrijkste steunpunten zijn de ‘nationale
coördinatiecentra’, waar de verantwoordelijken voor de grensbeveiliging hun activiteiten dienen te coördineren. EUROSUR zal van
kracht zijn in 30 landen. Critici hebben het systeem bestempeld als extreem duur (144 miljard euro), discriminerend en antiimmigrant en dat het enkel gerechtvaardigd zal zijn als er een aanzienlijke daling komt in het aantal doden onder migranten die de
EU proberen binnen te komen.
Bron: European Commission press release, 29 november 2013; PressTV, 13 december 2013
RAAD VAN DE EUROPESE UNIE/ Debat over migratieproblemen rond de Middellandse Zee
In navolging van de vergadering van de EU Raad op 24 en 25 oktober 2013 in Brussel hebben ministers gediscussieerd over
migratieproblemen rond de Middellandse Zee op 18 november 2013. Ze verklaarden er de Libische overheid te willen helpen met
de beveiliging van de grenzen en de mensenhandel te reduceren. Via de EU missie voor bijstandverlening inzake grensbeheer
(EUBAM Libya) probeert de EU bij te dragen aan de uitbreiding van de Libische grensautoriteiten. Tegelijkertijd heeft de EU
ingestemd met een mobiliteitssamenwerking met Tunesië. Er wordt verwacht dat het akkoord binnenkort officieel zal worden
getekend. Er zal samengewerkt worden op gebied van migratie en asiel en de EU zal het dodental van migranten op zee
aanpakken.
Bronnen: Council of the European Union Foreign Affairs Press Release, 18 november 2013; ANSA, 18 november 2013
RAAD VAN EUROPA/ “Het recht een land te verlaten” – nieuwe rapport van de Commissaris voor Mensenrechten
De Commissaris voor Mensenrechten van de Raad van Euopa, Nils Muižnieks, publiceerde op 5 november 2013 een
expertdocument over het recht een land te verlaten, inclusief het eigen land, zoals vastgelegd in Artikel 2 van Protocol 4 in het
Europees Verdrag van de Mensenrechten. In het document wordt t voornamelijk geschreven over de barrières voor het
verwezenlijken van dit recht, zoals bijvoorbeeld de restrictieve beleidsvormen voor migratie en grenscontrole, of een reisverbod
opgelegd door de lidstaten van de Raad van Europa. In de conclusie wordt de staten aangeraden zich te verzekeren dat hun
wetten, beleidsvormen en praktijken aangaande migratie en grenscontrole overeenstemmen met het recht een land te verlaten en
het kader van internationale mensenrechten. Het rapportr kan hier gelezen worden in het Engels.
Bron: Council of Europe, Press Release, 6 november 2013; European Voice, 7 november 2013
NEDERLAND / De Europese Commissie voor Sociale Rechten raadt de Nederlandse overheid aan alle mogelijke
‘onmiddellijke maatregelen’ te nemen om de basisbehoeften van migranten zonder papieren tegemoet te komen
De Conferentie van Europese Kerken heeft een aanvraag ingediend voor ‘onmiddellijke maatregelen’ om ervoor te zorgen dat
migranten zonder papieren toegang hebben tot onderdak, voedsel en kleding in Nederland en om ‘hun menselijke waardigheid te
beschermen en verder verdriet te voorkomen’. Daarom heeft de Europese Commissie voor Sociale Rechten op 25 oktober 2013 de
Nederlandse overheid aangeraden ‘alle mogelijke maatregelen te nemen om ernstige, onherstelbare schade aan de integriteit van
personen met onmiddellijk risico tot armoede te vermijden’ en ‘ervoor te zorgen dat hun basisbehoeften (onderdak, voedsel en
kleding) vervuld worden’. De Conferentie van Europese Kerken wilde in eerste instantie dat de Nederlandse ‘Linkage Act’
geschorst werd. Deze wet sluit migranten zonder papieren uit van toegang tot primaire sociale diensten. Het besluit van de
Commissie kan hier gelezen worden.

NATIONALE ONTWIKKELINGEN

FRANKRIJK / Overheid beschuldigd van het niet vervullen van electorale beloften inzake veranderingen van het detentie
en deportatie beleid
De Franse president François Hollande beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne om grote veranderingen door te voeren in het
immigratiebeleid zodanig dat detentie een ‘uitzondering’ eerder dan een regel zou zijn.
Organisaties die toegang hebben tot de Franse detentiecentra melden echter dat de situatie enkel voor migrantengezinnen
verbeterd is, en niet voor alle migranten, zij worden nog steeds in grote aantallen vastgehouden.
De daling van het totale aantal gedetineerden (23.500 in 2012 tegen 27.000 in 2011), is volgens de verenigingen te wijten aan de
intrekking van het 'garde a vue' regime na een beslissing van het Hof van Justitie (Europese Unie). De linkse regering werd
bekritiseerd voor het verslechteren, in plaats van het verbeteren van de situatie van deportaties. Het totaal aantal uitgezette
mensen van het Franse vasteland is met 12% gestegen in 2012 met 60% van hen die geen toegang hebben tot juridische
autoriteten voor hun deportatie.
Bron: Faim Développement magazine, 20 December 2013
ITALIË / Debat rond hervorming van de immigratiewetgeving en rond de intrekking van criminalisering van irreguliere
migratie
Als gevolg van de tragedie op Lampedusa op 3 oktober 2013, waarbij meer dan 360 migranten zijn omgekomen op zee, heeft de
Italiaanse regering het politieke debat rond de ' Bossi-Fini ' wet opnieuw geopend. De Italiaanse wet criminaliseert irreguliere
migratie en zette zo de Italiaanse autoriteiten aan om een proces tegen de overlevenden van de ramp aan te spannen.
Naar aanleiding van een voorstel van twee leden van de ' Vijfsterrenbeweging' – de politieke partij onder leiding van Beppe Grillo –
heeft de Commissie van Justitie van de Senaat een amendement goedgekeurd dat het misdrijf van onwettige migratie zou
intrekken, dit zonder een grondige hervorming van de Italiaanse immigratiewet. Het voorgestelde amendement moet nog worden
goedgekeurd door de Senaat en de Kamer omdat er nog een politiek akkoord gevonden moet worden. De Italiaanse minister van
Integratie, Cecile Kyenge, heeft bij het parlement aangedrongen om de decriminalisering van irreguliere migratie te stimuleren.
Bronnen: Corriere della Sera, 10 Oktober 2013; Ansa, 21 Oktober 2013
MALTA / Burgerschap aan 650,000 euro
Het Maltese parlement keurde de nieuwe burgerschapswetgeving goed op 12 november 2013. Het geeft buitenlanders de kans om
een Maltees paspoort aan te kopen voor 650,000 euro zonder verblijfsvergunning of vereiste investering. Volgens premier Joseph
Muscat doelt het programma op een verhoging van staatsinkomsten en de aantrekking van “hoogwaardige” mensen die investering
garanderen. Tegelijkertijd doet hij beroep op de EU om maatregelen te treffen die Malta kunnen ontdoen van migratiestromen. Hij
wordt bekritiseerd voor het toestaan van de verkoop van burgerschap aan de rijken.
Bronnen: Spiegel online, 13 November 2013; Malta Independent, 9 November 2013
MAROKKO / Koning Mohammed VI regulariseert alle mensen zonder papieren in Marokko
Mohammed VI, de koning van Marokko, heeft besloten om alle mensen zonder papieren in Marokko te regulariseren. Zijn
beslissing werd genomen na de publicatie van ‘Etrangers et droits de l’Homme au Maroc: pour une politique d’asile et d’immigration
radicalement nouvelle’ (Buitenlanders en mensenrechten in Marokko: voor een volkomen vernieuwde asiel- en immigratiepolitiek)
door de Nationale Raad voor Mensenrechten (CNDH). Het rapport beschrijft de situatie van migranten in Marokko en geeft vier
belangrijke domeinen die in het huidige beleid overwogen moeten worden: 1) de kwestie van vluchtelingen en asielzoekers; 2)
mensen zonder papieren; 3) de strijd tegen mensenhandel; 4) de kwestie van migranten met papieren. Mohammed VI erkent de
nood aan verbetering van het lot van migranten in het land, de meerderheid komt uit sub-Sahara Afrika.
Bronnen: Yabiladi, 09 September 2013; Toutsurlemaroc, 10 September 2013
RUSSIA / Wekelijkse politie-inval in appartementen van migranten
De politiechef van Moskou, Anatoly Yakunin, kondigde aan dat de politie appartementen zou binnenvallen die naar verluid worden
bezet door onwettige migranten, en dit elke vrijdag tot het einde van het jaar. Hij verklaarde dat de politie een grootscheepse
'operatie criminaliteitspreventie’ zou houden onder de codenaam 'Signaal op vrijdag'. De maatregel werd voorgesteld nadat
duizenden inwoners protesteerden naar aanleiding van de steekpartij die tot de dood van de 25-jarige Russische burger, Yegor
Shcherbakov, leidde op 10 oktober 2013. Naar verluid was het de daad van een migrant.
Bron: The Moscow Times, 21 Oktober 2013
UK / Binnenlandse Zaken (Home Office) publiceert per ongeluk persoonlijke gegevens van migranten zonder papieren
De persoonlijke gegevens van bijna 1,600 mensen zonder papieren die in het proces waren van het teruggestuurd worden naar
hun thuisland, werden per ongeluk vrijgegeven op de website van Binnenlandse Zaken (Home Office tussen 15 en 28 oktober
2013. In een schriftelijke verklaring geadresseerd aan het Britse Parlement, verklaarde de minister voor immigratie, Mark Harper,
dat het departement stappen heeft ondernomen om na te gaan of de gegevens bekeken werden of opgevraagd buiten de afdeling
van het Home Office.
Bron: BBC, 12 December 2013

GEZONDHEIDSZORG
DENEMARKEN / Protest tegen deportaties van geesteszieke asielzoekers

De bekendmaking van verhoogde deportaties van asielzoekers met ernstige gezondheidsproblemen heeft geleid tot een publiek
debat over de rechtvaardiging van deportaties. Op 1 november 2013, gingen demonstranten de straten van Kopenhagen op met
borden om hun nek met de tekst: "Ik ben geestelijk ziek, laat me in Denemarken blijven". Onder hen waren artsen en advocaten die
dagelijks getuige zijn van de deportaties van slachtoffers van foltering en geweld, gediagnosticeerd met ernstige psychische
aandoeningen. De beschikbaarheid van medicatie in de respectieve landen van herkomst heeft als grond voor deportatie gediend.
De toespraken gehouden op de dag van het protest gaven de traumatische gevolgen aan die de terugkeer naar de landen van
herkomst hebben op de betrokken migranten.
Bron: Samenksistens 2 November 2013
VERENIGD KONINKRIJK / Beperking van toegang tot gezondheidszorg voor migranten
Na de resultaten van de openbare raadpleging, ingeleid op 3 juli 2013, die betrekking hebben op ‘Toegang tot Gezondheidszorg
voor Migranten’ (Access to Health Services for migrants), is deHome Office van het Verenigd Koninkrijk voornemens kosten te
introduceren en op te voeren. Er zullen van tijdelijke en niet tot de Europese Economisch Ruimte behorende migranten (nonEEA migrants) kosten worden gevorderd voor medische zorg. Bovendien zullen asielzoekers, personen met een vluchtelingenof humanitaire beschermingsstatus en personen die slachtoffers van mensenhandel zijn in aanvulling op de normale kosten
verplicht worden een immigrantentoeslag te betalen en een verzoek in te dienen wanneer zij het Verenigd Koninkrijk
binnentreden of er verblijven. 69% van de respondenten van de raadpleging verklaarde echter dat de toegang niet moet worden
gebaseerd op permanent verblijf.
Bron: Migrants’ Rights Network, 4 November 2013

ARBEID EN EERLIJKE ARBEIDSVOORWAARDEN
IERLAND / Voorstel voor werkgelegenheidsvoorwaarden voor personeel van buitenlandse diplomaten
Naar aanleiding van recente gevallen van uitbuiting van huishoudelijk personeel in de huishoudens van diplomaten in Ierland,
heeft het Ierse departement voor Buitenlandse zaken een lijst met voorwaarden opgesteld waaraan diplomaten zich dienen te
houden. Volgens de voorstellen kan een diplomatenvisum worden geannuleerd indien de diplomaten zich niet houden aan de
voorwaarden. Er is geen speciaal handvest dat de arbeidsvoorwaarden van hun personeel regelt. De Ierse autoriteiten
onderzoeken momenteel minstens zeven gevallen van buitenlandse diplomaten die betrokken zijn bij vermeende misdrijven die
betrekking hebben op mensenhandel en gedwongen arbeid.
Bron: Independent, 21 oktober 2013
VERSLAG / Exploitatie van migrerende werknemers in Finland, Zweden, Estland en Litouwen
Het Europese Instituut voor criminaliteitspreventie en – bestrijding (European Institute for Crime Prevention and Control),
verbonden met de Verenigde Naties (HEUNI) publiceerde op 24 oktober 2013 het verslag "Exploitatie van migrerende werknemers
in Finland, Zweden, Estland en Litouwen: De blootstelling van de verbanden tussen werving, onregelmatige werkgelegenheidpraktijken en mensenhandel ten behoeve van gedwongen arbeid” (“Exploitation of migrant workers in Finland, Sweden, Estonia
and Lithuania: Uncovering the links between recruitment, irregular employment practices and labour trafficking”. Deze publicatie is
een compilatie van vier onafhankelijke onderzoeksrapporten uitgevoerd onder het overkoepelende project ADSTRINGO. Het
ADSTRINGO-project richtte zich op mensenhandel met als doelr arbeidsuitbuiting door middel van verbeterde partnerschappen,
verbeterde diagnostische gegevens en geïntensiveerde organisatorische benaderingen. Het verslag, een compilatie van
wervingspraktijken in beide landen van oorsprong en bestemming, verschaft nieuwe informatie over de kwetsbaarheden, de
factoren, de methoden en de kanalen die de exploitatie vergemakkelijken.
Bron: Council of the Baltic Sea States, 24 Oktober 2013
VERSLAG / De Eerste Wereldwijde Slavernij Index (First Global slavery Index) schat dat bijna 30.000000 mensen als
slaven leven
De ‘Stichting Loop in Vrijheid’ (‘Walk Free Foundation’) heeft de eerste Wereldwijde Slavernij Index gepubliceerd die een schatting
heeft gemaakt dat bijna 30 miljoen mensen als slaven leven, velen zijn migranten en slachtoffers van mensenhandel met als doel
gedwongen arbeid of seksuele uitbuiting. Het verslag wil de wereldwijde omvang en aard van het probleem en haar aanhoudend
karakter aantonen. Het biedt een ranglijst van landen in de wereld die betrekking heeft op moderne slavernij en een meer
diepgaande analyse van de nationale situatie van de moderne slavernij in de tien slechtst en de tien best presterende landen. De
analyse omvat de reactie van regeringen en een sectie met aanbevelingen van hetgeen dat moet gebeuren om de situatie te
verbeteren. West-Europa heeft het laagste complete slavernij risico per regio en negen van de tien best presterende landen
bevinden zich in Europa. De vormen van moderne slavernij die zich meestal in deze landen voordoen hebben betrekking op
ongedocumenteerde migranten, die hetzij misbruikt worden als binnenlandse werknemers, of in de seksindustrie. Bijvoorbeeld, alle
geïdentificeerde slachtoffers van de moderne slavernij in Noorwegen waren niet-onderdanen.
Bron: Al Jazeera, 18 Oktober 2013

VROUWEN ZONDER PAPIEREN
VERENIGDE STATEN / Immigratie wetsvoorstel adresseert sommige behoeften van ongedocumenteerde vrouwen
Volgens schattingen lopen migrerende vrouwen drie tot zes keer meer kans om huiselijk geweld te ondergaan dan vrouwen die in
de VS zijn geboren en naar schatting ervaren 77 procent van de vrouwen huiselijk geweld indien ze voor het verkrijgen van hun

legale immigratie status afhankelijk zijn van hun echtgenoten. Het Immigratiewetsvoorstel dat gesteund wordt door de Senaat en
momenteel overwogen wordt door het Congres, bevat bepalingen die betrekking hebben op de bescherming van migrerende
vrouwen. Het wetsvoorstel voorziet bijvoorbeeld in de verdubbeling van het aantal U Visa die toegekend worden aan degenen die
bereid zijn mee te werken aant rechtshandhaving en die slachtoffers zijn geweest van misdrijven in de Verenigde Staten. De
voorgestelde grote bezuinigingen op visa voor gezinshereniging zou echter een extra belemmering kunnen zijn voor vrouwen die
herenigd willen worden met kinderen of andere familieleden.
Bronnen: In These Times, 12 Oktober 2013; Colorlines, 14 Oktober 2013

KINDEREN ZONDER PAPIEREN EN HUN FAMILIES
BELGIË / Campagne om toegang tot vroeg onderwijs voor niet-gedocumenteerde migranten te vergemakkelijken
Het Vlaamse Ministerie van Onderwijs is een informatiecampagne aan het uitvoeren met de leuze "Kijk eens wat ik kan doen"
(“Look what I can do”). Het doel van deze campagne is om deelname aan vroeg onderwijs, voornamelijk onder nieuwe migranten
en kinderen die vreemde talen als moedertaal spreken, te verbeteren. Ouders met een onzekere verblijfsstatus, met inbegrip van
niet-gedocumenteerde migranten, zijn een speciale doelgroep van de campagne. Kleuterschool is geen verplicht onderwijsniveau
maar wordt door de regering aangemoedigd voor kinderen tussen drie en zes jaar oud.
Bron: Kleuterparticipatie, September 2013
CYPRUS / Departement voor Migratie beschuldigd van mishandeling van migrerende gezinnen
De Cypriotische ombudspersoon, Eliza Savvidou en de commissaris voor het kind, Leda Koursoumba, hebben op een aantal
gevallen gewezen waarin het Departement voor Migratie tieners aan hun lot hebben overgelaten na de opsluiting van beide
ouders, of kinderen hebben beroofd van tenminste een ouder die beschuldigd wordt van schijnhuwelijk zonder dat zij hiervoor
bewijs hadden. Leda Koursoumba deed een beroep op de Staat, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het beleid van het
Departement van migratie om een alomvattend beleid te introduceren dat ervoor zorgt dat maatregelen waarbij kinderen betrokken
zijn in overeenstemming zijn met de rechten van kinderen.
Bron: Cyprus Mail, 10 November 2013
RAAD VAN EUROPA / Beslissingen met betrekking tot migrantenkinderen moeten altijd gebaseerd zijn op hun belang
(‘best interest’)
De Commissaris voor Mensenrechten van de Europese Raad, Nils Muižnieks, gaf commentaar op de rechten van
migrantenkinderen. Hij vertelde over de agressieve behandelingen die deze groep ondergaat, de traumatische ervaring van het
soms gedeporteerd worden naar een land dat de groep niet eens kent. Hij concludeerde door te zeggen dat er een noodzaak is om
het beleid met betrekking tot kinderen met een migrantenachtergrond te herzien en dat "kinderen eerst van alles kinderen zijn en
de overheid in Europa rekening moet houden met hun belang”.
Bron: Mensenrechten Commentaar, 19 September 2013
VERENIGD KONINKRIJK / Nieuwe feitenoverzichten door CLC: paden naar regularisatie
Ongedocumenteerde kinderen, jongeren en gezinnen worden geconfronteerd met veel belemmeringen voor de normalisering van
hun status als gevolg van de wijzigingen in de Immigratie Regelgeving en bezuinigingen op rechtsbijstand in het Verenigd
Koninkrijk. Om deze reden, heeft het ‘Project voor Migrantenkinderen” (Migrant Children’s Project) onlangs feitenoverzichten
(factsheets) samengesteld die individuen voorzien van een aantal algemene adviezen die betrekking hebben op de eigen
vertegenwoordiging in een immigratie rechtszaak.
Bron: Coram CLC, September 2013
VERENIGDE STATEN / Meer Amerikaanse universiteiten verwelkomen nadrukkelijk ongedocumenteerde studenten
Een aantal Amerikaanse universiteiten, met inbegrip van Dartmouth, Columbia, de Universiteit van Pennsylvania, Yale, Harvard,
Princeton, Stanford, Duke, de Universiteit van Chicago en de Universiteit van Notre Dame, heeft uitdrukkelijk verklaard dat zij
toelatingsverzoeken van niet-gedocumenteerde studenten verwelkomt, tevens benadrukte zij dat deze studenten in aanmerking
zouden kunnen komen voor financiële steun. Echter, sommige niet-gedocumenteerde studenten zouden uit angst voor het
onthullen van hun status kunnen aarzelen om een verzoek in te dienen bij scholen die geen duidelijke publieke verklaringen
hebben afgelegd over hun beleid.
Bron: CNN Money, 1 Oktober 2013

DETENTIE EN DEPORTATIE
GRIEKENLAND / Het Hof veroordeelt detentie van een kind
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft Griekenland veroordeeld in de zaak Housein v Greece die
handelde over de detentie van de 11 jaar oude Ali Hussein uit Afghanistan. Het Hof heeft bepaald dat Griekenland Hussein’s recht
op vrijheid van persoon heeft geschonden tijdens zijn ongeveer twee maanden durende detentie in een gevangenis voor
volwassenen. Het ERHM heeft bepaald dat de omstandigheden van de detentie schending van zowel Artikel 3 van het EHRM
(verbod op vernederende behandeling) als Artikel 9 van het EHRM (vrijheid van godsdienst) tot gevolg hebben gehad doordat de
Moslimjongen, naar men beweert, gedwongen werd om varken te eten of anders honger te lijden.

Bronnen: Asylum Information Database, 25 Oktober 2013; Enet.gr, 24 Oktober 2013
NEDERLAND / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie presenteert plannen voor vreemdelingendetentie
Fred Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justtie en belast met het asielbeleid , presenteerde op 13 september zijn plannen
voor vreemdelingendetentie in de Tweede Kamer. De nieuwe plannen zijn een reactie op de wijdverbreide kritiek op het
detentiebeleid na de zelfmoord van een Russische activist in hechtenis eerder dit jaar. Ondanks Fred Teeven’s ‘humaner’
asielbeleid, kunnen volgens de nieuwe plannen nog steeds kinderen en families worden opgesloten die via Schiphol het land
binnenkomen. Fred Teeven heeft beloofd het in hechtenis nemen van families die over land komen, te verbieden. Eén van de
belangrijkste voorgenomen aanpassingen is het verminderen van het aantal cellen tot minder dan de helft van het huidige aantal.
Gevangenen zal meer bewegingsvrijheid binnen de gavangenismuren worden gegund.
Bronnen: NOS, 13 September 2013; Defence for Children, 14 September 2013; NU.nl, 13 September; Humanistisch Verbond, 17
September 2013
NEDERLAND / Migranten zonder verblijfspapieren in Amsterdam kunnen aangifte doen van misdrijven zonder angst voor
deportatie
Ondanks de ophanden zijnde wetgeving om het niet hebben van geldige verblijfspapieren strafbaar te stellen, heeft de
staatssecretaris van Veiligheid en Justtie toegstemd in een pilot project in Amsterdam waarin ongedocumenteerde migranten
aangifte kunnen doen van misdrijven zonder gearresteerd te worden. De gemeente Amsterdam keurde dit project in december
2011 goed maar de implementatie heeft meer dan anderhalf jaar op zich laten wachten. Nu doen veel migranten zonder
verblijfspapieren geen aangifte wanneer zij slachtoffer zijn geworden van mensenhandel, misbruik of geweld omdat zij bang zijn te
worden gearresteerd of gedeporteerd.
Bron: Republiek Allochtonië 22 august 2013; De Volkskrant 22 December 2011
SPANJE / Spanje gaat met Marokko samenwerken voor het terugsturen van migranten zonder verblijfspapieren
De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Jorge Fernández Díaz, kondigde op 23 september op het II Hispano-Moroccan
Parliamentary Forum aan dat Spanje de kosten zal dekken van de terugkeer van die ongedocumenteerde migranten die in
Marokko zijn en de grens over willen steken naar Europa. Dit programma, dat volgens hem als doel heeft migratie zonder
verblijfsppieren tegen te gaan, zal uitgevoerd worden in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en zal
migranten helpen terug te keren naar hun land van herkomst. Fernández Díaz heeft gezegd dat in 2013 3.000 migranten zonder
verblijfspapieren Cueta en Melilla zijn binnengekomen welk aantal twee keer zoveel is als het aantal in dezelde periode in 2012. 77
procent van de migranten die onderschept werden door de Spaanse autoriteiten zijn teruggestuurd naar Marokko.
Bronnen: Libertad Digital, 23 September 2013; Medias 24, 24 September 2013
ONDERZOEK / Een nieuwe reeks artikelen over vreemdelingendetentie
Het Global Detention Project heeft een nieuwe reeks artikelen over vreemdelingendetentie uitgebracht. Het artikel ‘De verborgen
prijs van mensenrechten; de vreemdelingedetentie-zaak’ (‘The Hidden Costs of Human Rights: The Case of Immigration
Detention’) van Michael Flynn verklaart welke impact vreemdelingendetentie heeft op enkele elementaire mensenrechten, en heeft
landen aangespoord om nieuwe regels in te voeren voor deze praktijk. Het artikel ‘Crimimigratie in de Europese Unie door de ogen
van vreemdelingendetentie’ ( ‘"Crimmigration" in the European Union through the Lens of Immigration Detention’) van Izabella
Majcher laat zien dat het samenvallen van straf- en migratiewetgeving een negatieve invloed kan hebben op migranten. Het derde
artikel met de titel ‘Rookgordijnen: Is er een correlatie tussen migratie-eufemismen an taal van detentie?’ (‘Smoke Screens: Is
There a Correlation between Migration Euphemisms and the Language of Detention?’) van Mariette Grange onderzoekt de
gevolgen van de taal die wordt gebruikt om mensen te beschrijven die grenzen passeren.
Bron: Global Detention Project, Oktober 2013

PUBLICATIES EN OVERIGE BRONNEN
GIDS / Praktische gids voor het lokale gezag om integratie te bevorderen
De lokale autoriteiten van Dublin, in samenwerking met New Communities Partnership, een onafhankelijk nationaal netwerk van
165 door immigranten voorgezeten groepen, hebben ‘Een praktische gids voor het lokale gezag om de integratie te ondersteunen’
(‘A Practical Guide to Assisting Integration for Local Authorities’) gelanceerd, die de integratie van migrantengemeenschappen en
hun betrokkenheid bij de Ierse gemeenteraden (County Councils) bevordert. De gids heeft meerdere doelen waaronder een
groeiende maatschappelijke betrokkenheid van migranten door het aantrekken van Verbindingsvrijwilligers (Liaison Volunteers) die
de verbinding vormen tussen de gemeenschappen en de lokale autoriteiten; het creëren van werkervaringsplaatsen voor migranten
binnen het lokale gezag en het oprichten van lokale fora die moeten dienen als platform voor leiders van verschillende
migrantengroepen.
Bron: The Irish Times, 19 august 2013
VERSLAG / Wereld Migratie Rapport 2013: Het welzijn en ontwikkeling van de migrant
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) heeft het ‘Wereld Migratie Rapport 2013: Het welzijn en ontwikkeling van de
migrant’ gepubliceerd. Het rapport heeft als doel te bepalen of migratie leidt tot zowel verbeterde persoonlijke omstandigheden van

de migrant - door te kijken naar de positieve en negatieve effecten van migratie op het welzijn van het individu - als wel het effect
van migratie op de ontwikkeling van economieën. Het volledige rapport is hierbeschikbaar.
Bron: IOM, 13 september 2013

