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GRENZEN
BULGARIJE / Politieke oppositie dringt aan op aftreden van de Minister van Defensie vanwege vertraging van
bouw grenshek
De Bulgaarse oppositiepartij Citizens for European Development of Bulgaria (CEDB) heeft de Minister van
Defensie, Angel Naydenov, verzocht af te treden omdat hij niet op tijd een hek heeft weten te voltooien op de
Bulgaars-Turkse grens. Eind 2013 is begonnen met de bouw van een hek op de Bulgaars-Turkse grens om nietreguliere migratie tegen te gaan. De autoriteiten hadden aangekondigd dat het hek in de lente van 2014 af zou
zijn. Voor het 30 kilometer lange hek is 600 kilometer prikkeldraad nodig en de bouw kost vijf miljoen euro.
Bronnen: Novenite, 16 januari 2014; Focus News Agency, 10 juli 2014
SPANJE / Rapport over de mensenrechtensituatie aan de Spaanse grens
De organisatie Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) heeft in april 2014 haar jaarlijkse
rapport uitgebracht met de titel “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2014” (Mensenrechten aan de
Zuidelijke Grens 2014). APDHA besteedt aandacht aan de mensenrechtenschendingen gemoeid met nietreguliere migratie over de Spaanse grens in Cueta en Melilla. De conclusie van het rapport luidt dat het beleid

aangepast moet worden om de migratiepraktijk op de lange termijn het hoofd te bieden. De organisatie stelt
politieke en juridische veranderingen voor zoals het creëren van meer reguliere migratiekanalen en het
uitbreiden van mogelijkheden voor gezinshereniging. Sinds het begin van het jaar zijn meer dan 500 mensen de
Spaanse enclaves binnengekomen. Klik hier om het volledige rapport te lezen.
Bron: Periodismo Humano, 22 april 2014
ITALIË / Verzoek aan de EU vanwege stijging aantal migranten
Sinds januari 2014 zijn meer dan 52.000 migranten Italië binnengekomen, waardoor het record van 2011 van
62.000 migranten gebroken gaat worden. Vooruitlopend op de vergadering van de EU-Raad op 26 en 27 juni
2014 in Brussel heeft de Italiaanse Minister-President Matteo Renzi om meer steun gevraagd, maar de EU
Commissaris voor Binnenlandse Zaken, Cecilia Malmström, heeft laten weten dat de EU de Italiaanse zoek-enred operatie Mare Nostrum niet gaat financieren. De operatie Mare Nostrum- die de Italiaanse regering in
oktober 2013 is begonnen- heeft duizenden levens gered, maar nog steeds vallen er doden op zee.
Bronnen: The Wall Street Journal, 25 juni 2014; The Wall Street Journal, 26 juni 2014

VERENIGDE NATIES
VN / Arbeidsmigrantencommissie Dag van de Algemene Discussie over uitbuiting op de werkvloer en

bescherming
De Commissie voor de Bescherming van de Rechten van Alle Arbeidsmigranten en Familieleden van de
Verenigde Naties heeft op 7 april 2014 in Genève een Dag van Algemene Discussie (DAD) georganiseerd over
uitbuiting op de werkvloer en bescherming van arbeiders. De DAD vond plaats in het kader van de 20ste zitting
van de Commissie van 31 maart tot 11 april in Genève. Verschillende sprekers richtten zich op de
kwetsbaarheid van ongedocumenteerde arbeidsmigranten en de noodzaak het VN Verdrag over de
Bescherming van de Rechten van Alle Arbeidsmigranten en Familieleden daadwerkelijk te implementeren. Klik
hier voor de presentaties van de sprekers en de geschreven bijdragen van maatschappelijke organisaties. Voor
meer informatie over de VN Commissie voor Arbeidsmigranten, klik hier.
CRC / Klachtenprocedure kinderen treedt in werking
De Third Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (OP3) is op 14 april 2014 in werking
getreden. Dit houdt in dat wanneer hun rechten zijn geschonden, kinderen in landen die het protocol hebben
geratificeerd een klacht kunnen indienen bij de VN Commissie voor de Rechten van het Kind. De landen die
hebben geratificeerd zijn: Albanië, Bolivia, Costa Rica, Gabon, Duitsland, Montenegro, Portugal, Slowakije,
Spanje en Thailand. OP3 heeft drie mogelijke mechanismen om de schending van kinderrechten aan te pakken:
individuele klachten, onderzoek (gericht op serieuze of wijdverspreide schendingen) en communicatie tussen
staten. Voor meer informatie lees de Toolkit on the complaints procedure van het Child Rights Information
Network.
Bron: ESCR-Net, 14 april 2014
RAPPORT / Uitbuiting van arbeidsmigranten
De Speciale Rapporteur voor de Verenigde Naties van Mensenrechten van Migranten, François Crépeau, heeft
op 3 april 2014 een rapport uitgebracht over de uitbuiting van migranten op de werkvloer. In het rapport staat
dat niet-reguliere migratie vaak het resultaat is van een gebrek aan officiële migratiekanalen, ondanks een vaak
niet-erkende behoefte aan arbeidskrachten in de bestemmingslanden. Eén van de aanbevelingen uit het
rapport is, de kwetsbaarheid van niet-reguliere arbeidsmigranten erkennend, daadwerkelijk de werknemers te
straffen die zich schuldig maken aan uitbuiting van niet-reguliere migranten. Klik hier om het hele rapport te
lezen.

ONTWIKKELINGEN OP EUROPEES NIVEAU
RAAD VAN EUROPA / Rapport over de rechten van jonge migranten van 18 jaar oud
De Raad van Europa heeft op 13 maart 2014 een rapport uitgebracht met de titel: “Migrantenkinderen: welke
rechten wanneer 18?”. Het rapport gaat over de kwetsbaarheid van jonge migranten – vergezeld door ouders
en zorgverleners of alleenstaand – wanneer zij meerderjarig worden en alle bescherming verliezen die zij
genoten als minderjarigen. Het rapport beveelt aan om een overgangsfase in te stellen voor 18 tot 25-jarigen
om de jeugd met speciale beleidsregelingen en hulp bij te staan totdat zij onafhankelijk zijn. Het rapport en de
resolutie zijn hier te lezen.
RAAD VAN EUROPA / Resolutie over toegang tot nationaliteit vraagt om toegang tot geboorteregistratie
ongeacht de verblijfstatus
De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft een resolutie aangenomen over “Verkrijgen van
nationaliteit en de daadwerkelijke implementatie van de Europese Verdrag betreffende Nationaliteit” op 9 april
2014 (Resolutie 1989 (2014)). Eén van de aanbevelingen van de Parlementaire Vergadering is de lidstaten op te
roepen ‘de belemmeringen in de procedures voor de registratie van pasgeborenen weg te nemen, ongeacht
hun migratiestatus’. Lees de resolutie hier.
Bron: University of Girona Chair of Immigration Rights and Citizenship, Bulletin of Legal and Institutional Policies
23, maart 2014
RAAD VAN EUROPA / Verdrag over Geweld tegen Vrouwen wordt van kracht
Op 1 augustus 2014 werd het Verdrag over het voorkomen van geweld tegen vrouwen en het bestrijden van
huiselijk geweld van de Raad van Europa van kracht. Meer dan de helft (36 van 47) van de lidstaten van de Raad
van Europa hebben het verdrag ondertekend en tot nu toe hebben 14 landen het geratificeerd. Informeel
bekend als het “Istanbul Verdrag” is dit het eerste Europese verdrag dat zich specifiek richt op geweld tegen
vrouwen en huiselijk geweld.
Bronnen: Council of Europe, mei 2014; Human Rights Watch, 24 april 2014
EU COMMISSIE / Update van het werk van de Mediterraanse task force
De Europese Commissie heeft op 22 mei 2014 een update gegeven over de ‘Implementation of the
Communication on the Work of the Task Force Mediterranean’. De update beschrijft de acties die zijn
ondernomen op de volgende vijf vlakken: verscherpte grenscontrole; assistentie van en solidariteit tussen
lidstaten; regionale beschermingsprogramma’s, hervestiging en legale manieren voor migranten Europa te
bereiken; samenwerking met derdewereldlanden; en de strijd tegen mensensmokkel en georganiseerde
misdaad. Om de ‘Implementation of the Communication on the Work of the Task Force Mediterranean’ te
lezen, klik hier. Een bijgevoegde lijst van acties van de task force is hier te vinden.
Bron: European Council on Refugees and Exiles (ECRE), 30 mei 2014
EU COMMISSIE / Voorstel voor amendement van de Dublin regulering ten aanzien van alleenstaande
kinderen
De Europese Commissie heeft op 26 juni 2014 een voorstel gedaan om de Dublin II Regulering ten aanzien
van alleenstaande kinderen te amenderen. Het voorstel houdt in dat de lidstaat waar een alleenstaand kind
zich bevindt verantwoordelijk wordt gehouden voor de asielaanvraag van het kind, zelfs als er al een
asielaanvraag is gedaan in een andere EU-lidstaat. Het voorstel is bedoeld om de kwetsbaarheid van
alleenstaande kinderen aan te pakken, maar is alleen van toepassing op diegenen die geen familie, broers
of zussen en familieleden hebben op het grondgebied van de EU. Dit voorstel voor een amendement komt
voort uit de ruling of the EU Court of Justice, op 6 juni 2013, waarin is vastgesteld dat de lidstaat waar een
alleenstaand kind zich bevindt verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag van een kind
dat in meer dan één lidstaat is gedaan.
Bron: European Commission Press Release, 26 juni 2014

EUROPESE RAAD/ Conclusies: “Resoluut” aanpakken van niet-reguliere migratie
De Europese Raad is op 26 en 27 juni 2014 bijeengekomen in Brussel. De Raad heeft overeenstemming
bereikt over strategische richtlijnen voor wetgevende en operationele planning op het gebied van vrijheid,
veiligheid en justitie voor de komende vijf jaar. De Europese Raad benadrukt dat één van de prioriteiten moet
zijn het daadwerkelijk implementeren van de al gemaakte juridische instrumenten en beleidsmaatregelen.
De Raad legt er de nadruk op dat de verdragsbepalingen van solidariteit en eerlijke verdeling van
verantwoordelijkheden, die in Artikel 80 van het Verdrag over de werking van de Europese Unie (TFEU)
besloten liggen, de lidstaten naar een effectief en goed geleid migratie- asiel- en grensbeleid moeten leiden.
De Raad roept ook op strategieën te ontwikkelen om het aantal reguliere migratiekanalen voor mensen die
naar Europa migreren te vergroten en tegelijkertijd ‘resoluut niet-reguliere migratie aan te pakken’. De
conclusies van de Europese Raad zijn hier te vinden.
Bron: European Council Conclusions, 26-27 June 2014, 26 en 27 juni 2014

NATIONALE ONTWIKKELINGEN
FRANKRIJK / Meer regularisaties in 2013
Op 10 april 2014 gaf de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Manuel Valls, cijfers vrij met betrekking
tot het aantal regularisaties voor het jaar 2013. In totaal werden er 35.204 regularisaties geregistreerd in
Frankrijk. Dit is een toename van 50% ten opzichte van 2012. Er wordt gezegd dat de stijging van het aantal
regularisaties vooral te danken is aan de Manuel Valls circulaire voor 2012, waarin randvoorwaarden
werden vastgelegd voor regularisatie met het streven om regularisatie op basis van werk te
vereenvoudigen. Hoewel het aantal regularisaties steeg in 2013, blijft het aantal deportaties hoog.
Bron: Le Monde, 10 april 2014
ACTIEWEEK / Deelnemers internationale protestmars verzamelen in Brussel
De deelnemers aan de ‘Caravane des sans-papiers et refugies’ (Karavaan van ongedocumenteerde
migranten en vluchtelingen) kwamen op 20 juni 2014 in Brussel aan na vier landen te hebben doorkruist
tijdens hun mars die begon in Straatsburg. De deelnemers demonstreerden voor hun eisen voor de vrijheid
van beweging, een einde aan de Dublinverordening en de noodzaak om detentie van migranten aan te
pakken. Tot 28 juni vond er een actieweek plaats in Brussel met o.a. samenkomsten van mensen die hun
steun betuigden aan migranten en vluchtelingen, protesten bij EU-instellingen voor de deur en
filmvertoningen. Op 26 juni, tegelijkertijd met de vergadering van de EU-Raad over de
migratieproblematiek, was er een grote demonstratie.
Bronnen: La Caravane des Sans-Papiers et Refugies, juni 2014; Freedom not Frontex, juni 2014
VS / Senaat stemt voor herziening immigratiehervorming
De Amerikaanse Senaat heeft op 26 juni 2014 ingestemd met de herziening van het immigratiesysteem van
het land met 68 stemmen voor en 32 stemmen tegen. Het wetsvoorstel m.b.t. immigratie voorziet in een
pad naar burgerschap voor de naar schatting 11 miljoen ongedocumenteerde migranten die in de VS
wonen, maar voorziet ook in meer geld voor grenscontroles. Na de stemming in de Senaat kondigde het
door de Republikeinen geleidde Huis van Afgevaardigden aan dat het geen gevolg gaat geven aan de
maatregel van de Senaat en zich in plaats daarvan gaat richten op veel minder brede wetgeving die niet
voorziet in een pad naar burgerschap voor ongedocumenteerde migranten.
Bron: New York Times, 27 juni 2014

GEZONDHEIDSZORG
RAAD VAN EUROPA / Nieuwe HIV-resolutie aangenomen
Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers heeft op 23 mei 2014 namens de Parlementaire
Vergadering van de Raad van Europa (PACE) een resolutie aangenomen over ‘Migranten en vluchtelingen
en de strijd tegen aids’. De resolutie is bedoeld om de toegang tot betaalbare HIV/Aidspreventie en de
behandeling van migranten te waarborgen en wijst tevens op de noodzaak om een onderscheid te maken
tussen immigratie en beleid op het gebied van gezondheid, o.a. het beëindigen van de verplichting van
professionele zorgverleners om melding te maken van ongedocumenteerde migranten.
Bronnen: Resolution 1997 (2014) ‘Migrants and refugees and the fight against AIDS’, 23 mei 2014; PACE:
News, 23 mei 2014
DUITSLAND / Medewerkers opvangcentrum krijgen boete opgelegd voor het niet geven van
spoedeisende medische hulp aan kind van migranten
De rechtbank in de Beierse stad Fürth oordeelde op 15 april 2014 dat drie medewerkers van het
opvangcentrum in Zirndorf, Beieren, een boete moeten betalen voor het niet geven van spoedeisende
medische hulp aan de zoon van een Romagezin uit Servië. In 2011 had de jongen een levensbedreigende
meningokokkeninfectie met zichtbare, zwarte vlekken in zijn gezicht en op zijn armen en benen. Twee
conciërges van het opvangcentrum belden echter geen ambulance toen de ouders hen om hulp vroegen.
Het gezin ging uiteindelijk te voet naar een verderop gelegen dorp waar ze werden geholpen door een
kinderarts. De familie diende met hulp van de Beierse Vluchtelingenraad een aanklacht in tegen de
medewerkers van het opvangcentrum. Op de dag van de uitspraak maakten de media melding van een
soortgelijk geval in de buurt van Hannover. Daar werd een vrouwelijke migrant met haar ernstig zieke, één
maand oude baby de toegang geweigerd tot het ziekenhuis bij de receptie omdat ze geen ziekteattest had.
De baby stierf een uur later.
Bronnen: Süddeutsche Zeitung, 15 april 2014; Nürnberger Nachrichten, 30 oktober 2013; ProAsyl, 16 april
2014
RAPPORT / Dokters van de Wereld publiceert uitkomsten onderzoek naar gezondheid van meest
kwetsbare mensen in Europa
Dokters van de Wereld heeft op 13 mei 2014 een rapport gepubliceerd met de titel “Access to healthcare
for people facing multiple vulnerability factors in 27 cities across 10 countries” (Toegang tot
gezondheidszorg voor mensen die geconfronteerd worden met meerdere kwetsbaarheidsfactoren in 27
steden in 10 landen). Op basis van in de loop van 2013 verzamelde gegevens richt het rapport zich op de
zorg voor zwangere vrouwen en kinderen en houdt rekening met de bijna 17.000 patiënten die Dokters van
de Wereld heeft behandeld. Ruim 60 procent van de zwangere vrouwen die gebruikmaakten van de
services van Dokters van de Wereld in de 27 steden had geen verblijfsvergunning. Het rapport is
beschikbaar in het Engels en Frans. Daarnaast is er informatie in het Engels, Frans en Spaans en zijn er
gegevens en filmpjes in deze drie talen. Klik hier voor meer informatie.

ARBEID EN FATSOENLIJKE WERKCONDITIES
VERDRAG / IAO-protocol en nieuw rapport over dwangarbeid
De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft op 11 juni 2014 een nieuw verdrag goedgekeurd tijdens de
Internationale Arbeidsconferentie (IAC), gericht op de verdere preventie van dwangarbeid en hedendaagse
vormen van slavernij, Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930. De IAO heeft op 20 mei
2014 ook een nieuw rapport gepubliceerd met de titel ‘Profits and Poverty: The Economics of Forced
Labour’. In het rapport staat dat dwangarbeid in de private economie 150 miljard dollar aan illegale
opbrengsten genereert per jaar, ongeveer drie keer meer dan eerder werd geschat. Circa 99 miljard dollar
kwam voort uit commerciële seksuele uitbuiting en nog eens 51 miljard dollar was het resultaat van
gedwongen economische uitbuiting, waaronder huishoudelijk werk, landbouw en andere economische

activiteiten, o.a. in de bouw.
Bronnen: Human Rights Watch, 11 juni 2014; Panapress , 11 juni 2014
VS / Handleidingen voor U-visa voor slachtoffers van misdaad op de werkplek en pagina over tijdelijke
visa voor buitenlandse arbeidskrachten
Het U.S. National Employment Law Project (NELP) heeft op 19 mei 2014 een praktijkhandleiding
gepubliceerd met de titel ‘U Visas for Victims of Workplace Crime: A Practice Manual’. Het 190 pagina’s
tellende document schetst de voorwaarden van het U-visum, een visum voor migranten die het slachtoffer
zijn van een misdaad, en vormt tevens een leidraad voor advocaten, juridisch adviseurs en andere
professionals die migrantengemeenschappen bijstaan m.b.t. misdaad op de werkplek. Het bevat o.a. een
juridische analyse en voorbeelden van criminele activiteiten op de werkplek die in aanmerking komen voor
dit visum. De Global Workers Justice Alliance heeft op 31 maart 2014 ‘"Visa Pages" - U.S. Temporary
Foreign Worker Visas’ gelanceerd, een online hulpmiddel in de vorm van informatie over tijdelijke
werkvergunningen voor buitenlanders. Het geeft een overzicht van de meest voorkomende nietimmigrantenvisa die Amerikaanse werkgevers gebruiken om tijdelijk buitenlandse arbeidskrachten in te
zetten in de VS. Klik hier voor meer informatie.
RAPPORT / De impact van regularisatieprogramma’s op werkgelegenheid voor ongedocumenteerde
migranten
Op 28 maart 2014 heeft het International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) een rapport
gepubliceerd over een onderzoek naar de impact van regularisatie op werkgelegenheid voor
ongedocumenteerde migranten in zeven EU-landen. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het rapport
met de titel "Feasibility Study on the Labour Market Trajectories of Regularised Immigrants within the
European Union (REGANE I)" is uitgevoerd tussen oktober 2012 en december 2013. De conclusie van het
rapport is dat de mogelijkheid om aan de informele arbeidsmarkt te ontsnappen te maken heeft met
factoren als erkenning van kwalificaties, toegang tot (beroeps)onderwijs, verblijfsduur (tot de regularisatie),
geslacht, sociaal stelsel, structuur van de arbeidsmarkt en tot slot de migratieregeling. Klik hier voor het
hele rapport.

ONGEDOCUMENTEERDE VROUWEN
VS / Ongedocumenteerde huishoudelijk werkers richten een coöperatie op om op te komen voor hun
arbeidsrechten
De National Domestic Workers Alliance heeft melding gemaakt van het feit dat 46% van de huishoudelijk
werkers immigrant is en 35% procent niet de Amerikaanse nationaliteit heeft, en schat tevens in dat er 105
miljard dollar per jaar aan loon gestolen wordt (te weinig betalen voor overuren of ze helemaal niet
uitbetalen). Om iets te doen aan hun precaire werksituatie hebben sommige huishoudelijk werkers hun
eigen coöperaties opgericht. Gedreven door lage lonen, diefstal van loon en misbruik zijn er nu vier
schoonmaak-coöperaties van ongedocumenteerde vrouwen geregistreerd bij de New York City Network of
Worker Cooperatives. Door het oprichten van coöperaties hebben ongedocumenteerde vrouwelijke
dagloners meer controle over de omstandigheden op hun werkplek.
Bron: Aljazeera America, 12 mei 2014
VS / Vrouwelijke migranten essentieel voor financiële ondersteuning familie
Onderzoek uitgevoerd door Inter-American Dialogue, een onafhankelijke denktank gevestigd in
Washington, toont aan dat vrouwelijke migranten in de VS vaker geld sturen naar hun land van herkomst
dan mannelijke migranten. Op basis van een enquête onder 2000 migranten in vijf stedelijke gebieden in de
VS toont het onderzoek aan dat vrouwen in 2013 steeds hogere bedragen en vaker geld naar hun land van
herkomst stuurden. Manuel Orozco, onderzoeker op het gebied van afdracht bij de denktank, verklaarde
dat als ongedocumenteerde werkzame migranten door immigratiehervorming een verblijfsstatus zouden
krijgen waardoor ze meer zouden gaan verdienen, het deel dat ze naar hun land van herkomst zouden
sturen, groter zou kunnen worden. Bron: The Wall Street Journal, 6 april 2014

ONGEDOCUMENTEERDE KINDEREN EN HUN FAMILIES
FRANKRIJK / Franse rechtbanken besluiten over het recht van kinderen op toegang tot de rechtbank
De Conseil d'Etat, Frankrijks hoogste administratieve rechtbank, besloot in maart 2014 dat een kind een
rechtszaak kan starten als zijn of haar fundamentele vrijheden op het spel staan. In het verleden konden
kinderen dit alleen doen als zij wettelijk geëmancipeerd waren van hun ouders. Nu kan een kind, terwijl het
niet de capaciteit heeft om juridisch actie te ondernemen, wel voor een rechter verschijnen wanneer
noodmaatregelen nodig zijn om een fundamentele vrijheid te beschermen.
Bron: CRINmail 33, 24 maart 2014
ITALIË / Italië naturaliseert kinderen van vluchtelingen
Italië heeft plannen om kinderen van vluchtelingen de Italiaanse nationaliteit te geven. De Italiaanse
nationaliteit wordt momenteel bepaald door wet nummer 91/1992 en is voornamelijk gebaseerd op ‘ius
sanguinis’. Volgens dit principe is een kind dat een Italiaanse vader of moeder heeft ook Italiaans. Kinderen
die migrantenouders hebben krijgen niet automatisch de Italiaanse nationaliteit, zelfs niet als ze in Italië
geboren zijn en er hun hele leven zijn gebleven.
Bronnen: Stranieri in Italia, 4 juni 2014; UNHCR, 5 juni 2014
NEDERLAND / Rechtbank vindt asielcriteria voor het kinderpardon gerechtvaardigd
Rechtbank Den Haag heeft besloten dat het onderscheid wat gemaakt is in het kinderpardon tussen
kinderen met en zonder asielachtergrond gerechtvaardigd is. Het kinderpardon is een regeling om het
verblijf van kinderen te legaliseren die meer dan vijf jaar onafgebroken in Nederland hebben verbleven
voor hun 18 jaar én een niet succesvolle asielaanvraag hebben doorlopen. Lees de uitspraak hier.
Bron: Stichting LOS, Newsletter, Volume 4 No. 9, 28 April 2014
RAPPORTEN / Migrantenkinderen lopen risico op armoede en sociale uitsluiting
Save the Children heeft een nieuw rapport gepubliceerd, getiteld “Kinderarmoede en sociale uitsluiting in
Europa: Een kwestie van kinderrechten” (Child Poverty and Social Exclusion in Europe: A matter of
children’s rights). Het rapport spoort aan tot een uitgebreide op rechten gebaseerde benadering om
armoede en sociale uitsluiting in Europa tegen te gaan. Het verslag benoemt het blijvende risico op
armoede en sociale uitsluiting dat kinderen met een migrantenachtergrond hebben. Het rapport kan hier
geraadpleegd worden. Het Netwerk van Onafhankelijke Experts op het Gebied van
Sociale Inclusie heeft ook landenrapporten gepubliceerd voor de 28 lidstaten van de Europese Unie.
Daarnaast publiceerde het een samenvattend verslag omtrent de implementatie van de aanbeveling van de
Europese Commissie: ‘Investeren in kinderen: het breken van de cirkel van achterstand’. Het rapport kan
hier gelezen worden.
VS / Groei van het aantal alleenstaande minderjarigen
Een onverwachts groot aantal alleenstaande minderjarigen arriveert in de Verenigde Staten via de grens
met Mexico. Volgens schattingen van de overheid kan het nummer dit jaar oplopen tot 66.000. De douane
en grenspolitie van de VS berichtten dat meer dan 47.000 alleenstaande minderjarigen in detentie zijn
geplaatst nadat ze de grens overstaken. Dit is bijna twee keer zoveel dan in heel 2013 en vijf keer zoveel
dan in 2009. President Obama omschrijft de situatie als een ‘humanitaire crisis’. Het Ministerie van
Volksgezondheid en Sociale Zaken gebruikt een luchtmachtbasis in Texas als tijdelijk onderdak voor 1.000
alleenstaande kinderen. Sommigen van deze kinderen zijn slechts drie jaar oud. In de tussentijd hebben een
aantal mensenrechtenorganisaties op 11 juni 2014 een klacht ingediend gericht aan het Ministerie van
Binnenlandse Veiligheid. De klacht stelt dat kinderen het slachtoffer zijn van fysiek en verbaal misbruik.
Bronnen: The New York Times, 16 mei 2014; Democracy Now, 13 juni 2014

DETENTIE EN DEPORTATIE
FRANKRIJK / Alleenstaande kinderen worden vastgehouden in transit zones
Elke jaar worden ongeveer 500 alleenstaande migrantenkinderen gedetineerd in Franse transit zones bij de
grens. Volgens Human Rights Watch kunnen deze kinderen worden vastgehouden in een of meerdere van
de 50 transit zones voor maximaal 20 dagen. Gedurende deze periode claimt de Franse overheid dat de
kinderen het land niet binnen zijn gegaan. Dit geeft Frankrijk de mogelijkheid de kinderen het recht op een
gerechtelijke procedure te onthouden.
Bron: Human Rights Watch, 8 april 2014
MALTA / Malta zet zich in om detentie van migrantenkinderen te beëindigen
De premier van Malta heeft verklaard zich te zullen inzetten voor het stoppen van detentie van
migrantenkinderen. De verklaring werd afgelegd ter gelegenheid van de Maltese Onafhankelijkheidsdag op
30 maart 2014. Het Maltese beleid van automatische detentie van asielzoekers is door zowel NGO’s als de
internationale gemeenschap hevig bekritiseerd.
Bron: International Detention Coalition, april 2014
HONGARIJE / Hongaarse Helsinki Comité doet uitspraak over omstandigheden in detentie
Het Hongaarse Helsinki Comité (HHC) heeft op 28 maart 2014 een rapport gepubliceerd waarin de
omstandigheden in migratiedetentie worden omschreven. Het rapport is gebaseerd op informatie
verzameld gedurende bezoeken van het HHC aan verschillende detentiecentra in het land. Hongarije heeft
in juli 2013 een nieuwe wet aangenomen die het detineren van migranten mogelijk maakt als er een
verondersteld risico is dat ze zullen onderduiken voor de autoriteiten en/of wanneer hun identiteit of
nationaliteit niet vastgesteld kan worden. Het rapport heeft mensenrechtenschendingen gedocumenteerd
en benoemt gevallen van minderjarige kinderen die worden vastgehouden. Het HHC rapport kan hier in
het Hongaars gelezen worden. Om het Engelstalige landenrapport over detentie in Hongarije van de
Asylum Information Database (AIDA) te lezen, klik hier.
Bron: Migrant Solidarity Group Hungary, mei 2014
LIBIË / Marteling in detentiecentra
Volgens nieuwe onderzoeksresultaten, gepubliceerd op 22 juni 2014 door Human Rights Watch (HRW), zijn
migranten in detentiecentra in Libië systematisch misbruikt en gemarteld. De resultaten van een onderzoek
in Libië in april 2014 wijzen uit dat 100 van de 138 geïnterviewde migranten gemarteld zijn of met andere
vormen van misbruik te maken hebben gehad. De migranten noemden zweepslagen, elektrische schokken,
afranselingen en het ondersteboven ophangen van mensen aan bomen. Naast fysiek misbruik werd er
gesproken over enorme overbevolking, extreem slechte sanitaire voorzieningen en een gebrek aan
adequate medische zorg. Volgens HRW hebben de EU en Italië ten minste 12 miljoen euro beloofd aan deze
centra voor de komende vier jaar.
Bronnen: Human Rights Watch (HRW), 22 juni 2014; The Guardian, 22 juni 2014
VN / De stem van kinderen voor het beëindigen van immigratiedetentie
PICUM, Terre des Hommes, en de Internationale Detentie Coalitie hebben zich op 13 juni 2014 gezamenlijk
uitgesproken naar de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Hierbij benadrukten zij de
getuigenverklaringen van migrantenkinderen over hun ervaringen in detentie. Deze gebeurtenis werd
gevolgd door een bijeenkomst, getiteld ‘Het beëindigen van immigratiedetentie van kinderen’ (‘Ending
Child Immigration Detention’), op 19 juni 2014. Gedurende de bijeenkomst werden de verhalen van
migrantenkinderen opnieuw gedeeld en werden strategieën besproken om detentie van
migrantenkinderen te beëindigen met in achtneming van de aanbevelingen van het Comité inzake de
Rechten van het Kind. Om meer te lezen over de bijeenkomst, klik hier.

PUBLICATIES EN ANDERE BRONNEN
CAMPAGNE/ Een nieuw pamflet promoot juiste terminologie
Het Platform voor Internationale Samenwerking inzake Migranten zonder Verblijfsvergunning (The
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, PICUM) heeft op 20 juni 2014 een
pamflet op zakformaat uitgegeven dat de juiste terminologie beschrijft voor het refereren aan migranten
zonder papieren. Het pamflet geeft redenen waarom de term ‘illegale migrant’ niet gebruikt dient te
worden maar in plaats daarvan ‘migrant zonder papieren of zonder verblijfsvergunning’. Het bevat ook een
overzicht van vertalingen van deze voorgestelde term in alle andere EU talen. De publicatie van het pamflet
is de start van een bredere campagne om discriminerend en criminaliserend taalgebruik dat refereert aan
migranten tegen te gaan. Voor meer informatie over de campagne, klik hier.

EVENEMENTEN
EVENEMENTEN / Wereldforum over migratie en ontwikkeling
Het zevende Wereldforum over Migratie en Ontwikkeling (The Global Forum on Migration and
Development (GFMD)) heeft van 14 tot 16 mei in Stockholm plaatsgevonden. Nationale- en wereldleiders
discussieerden over de voordelen van migratie voor de ontvangende landen en de samenleving in zijn
geheel. Daarnaast bespraken ze dringende kwesties zoals irreguliere migratie en arbeidsmigratie. De GFMD
Civil Society Days, voorgezeten door de directeur van PICUM, Michele LeVoy, werden ook in Stockholm
gehouden op 12 tot 14 mei. Deze dagen brachten bijna 300 migratie
en ontwikkeling experts van over de hele wereld bij elkaar. Het doel van de bijeenkomst was om verder te
bouwen op het vijf-jaar achtpunten Actie Plan (five-year eight-point Action Plan). Dit plan is voorgesteld
tijdens het VN-dialoog op hoog niveau aangaande internationale migratie en ontwikkeling in oktober 2013.
Bovengenoemde bijeenkomsten werden voorafgegaan door de People's Global Action on Migration,
Development and Human Rights (PGA) in Stockholm van 9 tot 11 mei. Dit evenement bracht wereldwijde
migranten en diaspora netwerken en gemeenschappen bij elkaar. Om de belangrijkste berichten van het
PGA te lezen, klik hier. Om de belangrijkste speeches van de openingsbijeenkomst van de GFMD, onder
andere door de Secretaris Generaal van de VN, te bekijken, klik hier.

OVERIG NIEUWS
FILM / "Documented: A Film by an Undocumented American"
De Pulitzer prijs winnende journalist, Jose Antonia Vargas, heeft een documentaire gemaakt over zijn leven
als een migrant in de Verenigde Staten. De documentaire heet: “Documented: A Film by an Undocumented
American". In 2011 heeft Vargas publiekelijk bekend gemaakt geen verblijfstatus te hebben in een essay dat
werd gepubliceerd in The New York Times Magazine. In de documentaire benadrukt de filmmaker dat hij een
Amerikaan is, maar zonder verblijfsvergunning, en dat zijn droom is om een weg te verkrijgen naar
Amerikaans burgerschap voor de geschatte 11 miljoen migranten zonder papieren in de VS. Om meer te
weten te komen over de film, klik hier.

