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GRENZEN
GRIEKENLAND / ProAsyl en ECRE eisen een onderzoek na ‘push-back’ actie die leidde tot de dood van migranten
Naar aanleiding van een incident voor de kust van het Griekse eiland Farmakonisi op 20 januari 2014, waarbij negen kinderen
en drie vrouwen zijn verdronken, eisen ProAsyl en European Council on Refugees and Exiles (ECRE) dat er een onafhankelijke
onderzoek komt om te bepalen of er sprake was van een vermeende ‘push back’. Volgens de overlevenden was de Griekse
kustwacht de boot op hoge snelheid richting Turkse kust aan het slepen toen hun schip kapseisde. In november 2013 heeft
ProAsyl een rapport gepubliceerd over de mensenrechten schendingen tijdens het terugslepen van boten.
Bron: ProAsyl and ECRE, 22 januari 2014
ITALIË / Lampedusa wordt genomineerd voor Nobelprijs voor de vrede van 2014
Ondanks de dood van bijna 360 migranten op de zee op 3 oktober 2013, is de Italiaanse krant ‘Espresso’ een petitie gestart om
Lampedusa te nomineren voor de Nobelprijs voor de vrede. Professor Elisabeth Eide van Universiteit van Oslo schreef in een
brief aan het Noorweegse Nobel Comité dat veel van de migranten die de gevaarlijke tocht over de Middellandse zee overleven,
hulp krijgen van de bewoners van het eiland. Bijna 20,000 migranten zijn om het leven gekomen op zee in de afgelopen 20 jaar
tijdens een poging om naar Lampedusa te komen. Tussen 30 september en 11 oktober 2013 zijn 640 mensen omgekomen,
waaronder ten minste 100 kinderen.
Bronnen: L’Espresso, 5 februari 2014; L’Espresso, 31 januari 2014
SPANJE / 200 sub-Saharische migranten gaan de grensomheining over in Melilla
Op 28 februari 2014 zijn in Noord-Afrika ongeveer 200 sub-Saharische migranten de grensomheining van de Spaanse enclave
Melilla overgeklommen. Dit was de laatste van een aantal grensoversteken waarbij een groot aantal migranten betrokken
waren. Geschat wordt dat er een 500-tal mensen naar Melilla zijn gekomen sinds het begin van het jaar. Naar aanleiding van
een recent incident, waarbij 14 sub-Saharisch migranten omkwamen tijdens een poging van Marokko naar Ceuta te zwemmen
(Zie PICUM Bulletin 20 februari 2014), heeft de Spaanse Marechaussee besloten om geen rubberen kogels meer tegen de
migranten te gebruiken. Nadat ze de grens waren overgestoken, belandden de migranten in een Centrum voor de Tijdelijke
Verblijf van Immigranten (CETI) waar al 1,080 ongedocumenteerde migranten aanwezig waren, meer dan twee maal de

toegestane capaciteit. De Spaanse Minister Mariano Rajoy verzocht de EU om extra steun voor Spanje en andere grenslanden
met als doel de irreguliere binnenkomsten te verminderen.
Bron: EFE, 28 februari 2014
DATA / Nieuw dossier van migratie gerelateerde doden
Een nieuw initiatief, “The Migrant Files”, heeft als doel om bij te houden hoeveel migranten om het leven zijn gekomen tijdens de
reis naar Europa sinds 2000. Volgens de databank zijn meer dan 23.000 mensen omgekomen sinds 2000. De verzamelde data
bevat verschillende doodsoorzaken: verdrinking op zee, grensgeweld, overleden in detentie, maar ook gevallen waarbij een
migrant is vermoord na deportatie naar zijn land van herkomst. Het initiatief is gestart door een Europees consortium van
journalisten in dienst bij verschillende vormen van nationale en Europese media. “The Migrant Files” maakt ook gebruik van
data die United for Intercultural Action tussen 1993 en 2012 verzamelde.
Bron: The Migrant Files, maart 2014

ONTWIKKELINGEN OP EUROPESE NIVEAU
EUROPESE COMMISSIE / Advies over EU terugkeerbeleid aangenomen
Op 28 maart 2014 heeft de Europese Commissie (EC) het Advies over het EU Terugkeerbeleid aangenomen waarin de
noodzaak benadrukt wordt om een betere implementatie van het EU Terugkeerbeleid en van terugkeerbeleid in het algemeen te
realiseren. De EC benadrukt dat basisrechten volledig moeten worden gerespecteerd binnen de terugkeerprocedure en is van
plan om binnen een jaar een “Terugkeer Gids” in te voeren. In deze “Terugkeer Gids” zullen gemeenschappelijke richtlijnen,
‘best practices’ en aanbevelingen staan die bedoeld zijn om lidstaten te helpen bij het uitvoeren van een terugkeer op een
manier die voldoet aan de relevante internationale normen en in lijn zijn met de garanties gegeven binnen het Terugkeerbeleid.
De evaluatie geeft ook vergelijkende informatie per land over detentie en alternatieven voor detentie, alsook informatie over
gedwongen terugkeer en de gevolgen van hoger beroep op het uitstellen van uitzetting.
Bron: Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on EU Return Policy; European
Commission Press Release, 28 maart 2014
EUROPESE COMMISSIE / Stakeholders consultatie: ‘Een open en veilig Europa - en nu?’
In 2014 komt er een nieuwe kader om het huidige Stockholm Programme te vervangen. De Europese Unie is de agenda voor
de komende jaren op het gebeid van vrijheid, veiligheid en justitie (AFSJ) aan het opstellen en migratiebeleid valt hier ook
onder. Het Directoraat-Generaal van de Europese Commissie, dat verantwoordelijk is voor binnenlandse zaken (DG Home),
heeft een openbare consultatie gelanceerd die “Een open en veilig Europa - en nu?” heet. Bijdragen van verschillende groepen
zijn hier beschikbaar. De Commissaris voor Binnenlandse Zaken, Cecilia Malmström, sprak over de toekomst van beleid op een
conferentie op 29 januari 2014.
RAAD VAN EUROPA / Spanje wordt veroordeeld wegens het ontzeggen van zorg aan ongedocumenteerde migranten
Op 29 januari 2014 uitte de Raad van Europa zijn bezorgdheid over de regressieve ontwikkeling in het beleid met betrekking tot
de toegang tot medische zorg voor ongedocumenteerde migranten in Spanje. Dit naar aanleiding van een rapport van het
Europees Comité voor Sociale Rechten dat onderzocht of het landelijke beleid in overeenstemming was met het Europees
Sociaal Handvest. Op 20 april 2012 heeft de Spaanse overheid het besluit genomen om medische zorg voor irreguliere
migranten te beperken tot noodgevallen, bevallingen en kindergeneeskunde. (Zie PICUM Bulletin 29 mei 2012). Het rapport
noemt ook andere landen die niet voldoen aan hun zorgverplichtingen voor irreguliere migranten, zoals Oostenrijk, België,
Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, en Frankrijk.
Bronnen: El País, 29 januari 2014; El País English, 29 januari 2014
RAAD VAN EUROPA / Een rapport van de commissaris voor de rechten van de mens naar aanleiding van een bezoek
aan Denemarken
Naar aanleiding van zijn bezoek aan Denemarken van 19 tot 21 november 2013 heeft de Europa Commissaris voor De Rechten
van de Mens, Nils Muižnieks, een rapport uitgebracht die bepaalde kwesties van mensenrechten bekritiseerd, waaronder asiel
en immigratie in de praktijk in Denemarken. In het rapport staat dat de detentie van migranten in Denemarken soms gerekt
wordt tot een jaar. Tijdens een bezoek aan het Ellebaek detentiecentrum was de commissaris bezorgd te horen dat zelfs
kwetsbare mensen, zoals kinderen of slachtoffers van mensenhandel, worden gedetineerd. Het rapport richt zich specifiek op de
rechten van kinderen binnen de context van asiel en migratie. De commissaris benadrukte dat de overheid vaak beslissingen
neemt die niet in het beste belang zijn van het kind, gezinshereniging weigert, of kinderen en hun gezinsleden deporteert.
Bron: Council of Europe, 24 maart 2014

EUROPEES PARLEMENT / Regeling aangenomen met richtlijnen voor zee-operaties die gecoördineerd worden door
Frontex
Het Europees Parlement nam de Regeling met richtlijnen voor toezicht tijdens gezamenlijk operaties gecoördineerd door
Frontex aan op 16 april 2014. Er waren 528 stemmen voor, 46 onthoudingen en 88 tegen. Het Europees Parlement Comité over
Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) heeft gestemd op 20 februari 2014 voor een compromis over de
regeling. De nieuwe richtlijnen eisen dat eenheden die meedoen aan operaties met Frontex moeten verzekeren dat
onderschepte of geredde mensen veilig en fatsoenlijk worden behandeld. De eenheden zijn ook verplicht om kwetsbare
individuen, zoals slachtoffers van mensenhandel en niet-vergezelde kinderen, te identificeren en hulp aan te bieden. Frontex
meldt dat het aantal irreguliere aankomsten in de EU 42,618 bedroeg in het derde kwart van 2013, wat bijna een verdubbeling
is ten opzichte van dezelfde periode in 2012.
Bronnen: European Commission Press Release, 16 april 2014; Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19 februari 2014
EUROPEES PARLEMENT / Besluit over “Ongedocumenteerde Gemigreerde Vrouwen binnen de EU”
Om de noodzaak voor gelijke toegang tot justitie en diensten voor alle vrouwen, ongeacht administratieve status, te
benadrukken, heeft het Europees Parlement een motie genaamd “Ongedocumenteerde vrouwelijke migranten binnen de EU”
aangenomen op 4 februari 2014. De motie kwam van het Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM) en werd
voorbereid door Norica Nicolai (ALDE, Roemanië). De resolutie roept landelijke en Europese overheden op om garant te staan
dat de migratiestatus van een vrouw haar toegang tot een fatsoenlijke woning, medische zorg, onderwijs, en justitie niet
verhindert. De resolutie raadt ook aan dat de lidstaten geweldsvervolging loskoppelen van migratiecontrole, zodat slachtoffers
van geweldsdelicten veilig aangifte kunnen doen. Informatie over de stemmen van de MEPs vindt u hier.
EUROPEES PARLEMENT / ONDERZOEK / Toegang tot onderdak voor ongedocumenteerde vrouwen die op de vlucht
zijn voor huiselijk geweld
Door het samenbrengen en analyseren van gegevens over de moeilijkheden die ongedocumenteerde vrouwen ondervinden met
toegang tot onderdak en diensten, geeft het onderzoek “Toegang tot onderdak voor ongedocumenteerde vrouwen die op de
vlucht zijn voor huiselijk geweld: de juridische en praktische oplossing in de lidstaten” een beschrijving van de situatie in acht EU
lidstaten. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Directoraat-Generaal intern beleid van het Europees Parlement. Het geeft
belangrijke aanbevelingen voor overheden en Europese instellingen. U vindt het hier in het Engels, Frans en Duits.
EUROPEES PARLEMENT / Seizoens-werkers van buiten de EU hebben recht op betere werkcondities
Met een meerderheid van 498 stemmen voor, 56 stemmen tegen en 68 absenties heeft het Europees Parlement op 5 februari
2014 een nieuw beleid aangenomen met betrekking tot seizoens-werkers. De nieuwe regeling geeft seizoens-werkers van
buiten de EU dezelfde arbeidsrechten als bewoners van de EU, onder andere op de gebieden van minimumloon, ontslagrecht,
het aantal werkuren per week, gezondheids- en veiligheidseisen en vakantieperiodes. Het beleid eist dat iedereen die naar de
EU als seizoens-werker wilt komen een werkcontract of aanbod van werk heeft. De loonovereenkomst, de werkuren en een
bewijs van een geschikt woonadres moeten getoond kunnen worden . Werkgevers die niet voldoen aan hun verplichtingen
kunnen beboet worden en moeten de seizoenwerker compenseren. Lidstaten zullen het recht behouden om te bepalen hoeveel
seizoens-werkers ze elk jaar binnenlaten. Ze kunnen ook de maximale tijd van verblijf bepalen: tussen vijf en negen maanden
tijdens een jaar.
Bronnen: European Parliament News, 5 februari 2014; EU Observer 6 februari 2014
RAAD VAN EUROPA / Prioriteiten voor het Griekse Presidentschap van de Europese Unie
Van 16 t/m 23 januari 2014 presenteerde de Griekse raad voor het presidentschap zijn prioriteiten aan verschillende comités
van het Europees Parlement. Van het grootste belang voor het Griekse Presidentschap zijn de burgerrechten en de
implementatie en functionering van de “Smart Borders”, het behandelen van de situatie van migranten en asielzoekers in de EU
en de opkomst van extreemrechtse bewegingen in Europa. In discussies binnen het LIBE Comité van het Europees Parlement
werd intern Grieks beleid belicht, zoals extremistische partijen, politiegeweld en slechte condities van gedetineerde migranten
en asielzoekers in Griekenland. Om meer te lezen over de programma’s en prioriteiten van de Griekse Presidentschap, klik hier.
Bronnen: European Voice, 12 december 2013; European Parliament News, 23 januari 2014
PUBLICATIE / Criminalisering van irreguliere migranten en diegenen die ze steun geven
De EU Agency for Fundamental Rights (FRA) publiceerde een rapport op 27 maart 2014 over de criminalisering van irreguliere
migranten. Dit rapport beschrijft maatregelen die worden gebruikt in EU lidstaten tegen irreguliere migratie en analyseert welke
lidstaten irregulier verblijf criminaliseren en welken tevens de steun aan irreguliere migranten, zoals bijvoorbeeld het geven van
onderdak, criminaliseren. Om het rapport te lezen klik hier.

NATIONALE ONTWIKKELINGEN
CYPRUS / Actieplan preventie en bestrijding irreguliere migratie
De Minister voor Binnenlandse Zaken van Cyprus, Socratis Hasikos, gaf een toespraak op een persconferentie waar hij het
project ‘Colourful Societies’ lanceerde. Het project stimuleert de integratie van derdelanders die regelmatig in Cyprus verblijven.
In zijn toespraak kondigde hij een actieplan aan om irreguliere migratie te voorkomen en bestrijden. Mr Hasikos stelde dat het
van essentieel belang is dat de irreguliere migratie tegengehouden wordt, om zo een doeltreffend migratiebeleid te ontwikkelen,
de uitbuiting van gastarbeiders te voorkomen en de arbeidsmarkt te ondersteunen.
Bron: InCyprus, 12 februari 2014
FRANKRIJK / Nieuwe omzendbrief vraagt om uitzetting
Net voor de gemeenteverkiezingen, op 11 maart 2014, bespreekt de Minister van Binnenlandse Zaken, Manuel Valls, het
probleem van irreguliere migratie in een omzendbrief aan de prefecten van de Parijse politie, de departementen en ook aan de
politie van Bouche du Rhône. Uit de brief blijkt eerst tevredenheid over de doeltreffende maatregels en diensten uit 2013, dan
wordt in de brief opgeroepen tot systematische uitzetting van migranten zonder papieren. De hoofddoelgroep zijn geweigerde
asielzoekers. In de omzendbrief wordt gepreciseerd dat het recht op noodonderdak niet langer geldt voor geweigerde
asielzoekers.
Bron: Passeur d’hospitalité, 16 maart 2014
GRIEKENLAND / Criminalisering en geweld tegen migranten aanpakken in Griekenland
Een samengestelde groep van organisaties, die met migranten en asielzoekers werken en hen vertegenwoordigen in
Griekenland en op EU niveau, heeft op 20 maart 2014 aanbevelingen gepubliceerd voor EU beleidsmakers en andere
vertegenwoordigers van EU instellingen. Daarbij wordt om dringende actie gevraagd om de situatie van migranten in
Griekenland te verbeteren. De aanbevelingen zijn vooral gericht op EU migratie en asielbeleid, gerechtsbeleid, tewerkstelling en
het sociale inclusiebeleid en stakeholder overleg. Om de aanbevelingen te lezen, klik hier.
DUITSLAND / Boetes voor luchtvaartmaatschappijen die irreguliere migranten transporteren
De Duitse overheid richt zich steeds meer tot reisbureaus, en dan vooral luchtvaartmaatschappijen, om irreguliere migratie
tegen te houden. Vorig jaar betaalden luchtvaartmaatschappijen in totaal 2,6 miljoen euro aan boetes voor het transporteren van
irreguliere migranten. De boetes liggen in elke zaak tussen de 1000 en 5000 euro. Vaak bevestigen de landen van herkomst
niet of de reisdocumenten van de passagiers geldig zijn. Intussen is het aantal deportaties gestegen. In 2013 werden 10 200
mensen uit Duitsland gezet en gestuurd naar hun land van herkomst, dit in vergelijking met 7 600 uitzettingen het jaar daarvoor.
Bron: Süddeutsche Zeitung, 18 maart 2014
DUITSLAND / Migratierapport 2012 vrijgegeven
De Federale dienst voor Migratie en Vluchtelingen publiceerde hun vaststellingen i.v.m. migratietrends in Duitsland voor 2012.
Het rapport werd aangenomen door het Federaal kabinet op 15 januari 2014, waarin een hoofdstuk gewijd is aan irreguliere
migratie. Er wordt gesteld dat de overheid meestal verplicht is om migranten zonder papieren aan te geven bij de
verantwoordelijken of de politie. In overeenkomst met de wet op de tenuitvoerlegging van EU-richtlijnen van november 2011
(Richtlinienumsetzungsgesetz), moeten scholen niet langer gegevens doorgeven voordat kinderen van migranten zonder
papieren toegang krijgen tot onderwijs. Deze vrijstelling geldt ook voor andere onderwijsinstellingen. In 2012 registreerde de
federale politie 25 670 gevallen van irreguliere binnenkomst in Duitsland.
Het volledige rapport is hier te lezen (in het Duits).
ITALIË / Italiaans parlement keurt hervormingsvoorstel goed voor decriminalisering irreguliere binnenkomst en verblijf
Het Italiaans parlement heeft op 2 april 2014 een wetshervorming goedgekeurd die irreguliere binnenkomst en irregulier verblijf
decriminaliseert. Het Italiaanse senaat stemde op 21 januari 2014 voor het afschaffen van de misdaadstatus van irreguliere
binnenkomst en verblijf en dat via het aannemen van een amendement op de voorgestelde wet n. 925/2014 die de
procedurehervormingen van de huidige gevangeniswet vastlegt. Volgens het nieuwe amendement zal irreguliere binnenkomst
en irregulier verblijf vanaf nu beschouwd worden als een administratieve overtreding waar uitzetting op staat als straf. Irreguliere
toetreding wordt wel nog als misdaad beschouwd in geval van terugkeer en elke overtreding van een administratief
migratiedecreet (o.a. aanmeldingsplicht, uitwijzingsbevel, terugkeerban, enz.) blijft bestraft volgens de misdaadwet.
Bronnen: Agence France Presse, 2 april 2014; La Stampa, 21 januari 2014
MAROKKO / Regularisatiecampagne opgestart
De regularisatiecampagne werd op 2 januari 2014 opgestart in Marokko. De campagne is het resultaat van een beslissing van
koning Mohammed VI genomen in september 2013 (lees PICUM Bulletin 31 October 2013). Irreguliere migranten hebben nog
tot 31 december 2014 om zich te regulariseren. Het initiatief wordt verwelkomd door organisaties, maar zij benadrukken dat de

criteria streng zijn. Zo moeten de migranten bijvoorbeeld al minstens 5 jaar in Marokko verblijven, de voorbije 2 jaar gewerkt
hebben of aan kunnen tonen dat ze minstens 2 jaar samenwonen met hun echtgeno(o)t(e). In zijn geheel zou de campagne 25
000 tot 30 000 migranten zonder papieren moeten bereiken.
Bronnen: Radio France International (RFI), 3 januari 2014; Jeune Afrique, 12 november 2013
NEDERLAND / Amsterdam biedt medische hulp en onderdak aan migranten zonder papieren
Op voorspraak van de partij GroenLinks heeft de Amsterdamse gemeenteraad op 13 april 2014 ingestemd bijstand te bieden
aan migranten zonder papieren. De gemeenteraad heeft zich toegelegd op het bieden van onderdak en medische hulp aan
irreguliere migranten. Tevens zal Amsterdam in de toekomst samenwerken met het ROC, het regionaal opleidingscentrum.
Eerder deze week nam de raad een motie aan die bepaalt dat kinderen jeugdzorg moeten blijven krijgen, ook al hebben ze
geen papieren.
Bron: GroenLinks, 13 maart 2014
VERENIGD KONINKRIJK / Minister van Immigratie neemt ontslag na aannemen ongedocumenteerde huishoudhulp
De Britse minister van Immigratie Mark Harper legde op 7 februari 2014 zijn functie neer nadat ontdekt werd dat zijn
huishoudhulp, die hij aangenomen had in april 2007, geen papieren bezat. Onlangs nog pleitte Mark Harper voor een
immigratiewet in het Lagerhuis (lees PICUM Bulletin 2 December 2013) die werkgevers erop wijst dat het hun plicht is de
migratiestatus van hun werknemers te controleren en huisbazen eveneens wijst op hun plicht om de status van hun huurders te
controleren. Tevens zat hij achter de controversiële campagne waarbij “go home or face arrest” (ga naar huis of je wordt
gearresteerd) op Britse busjes verscheen in de zomer van 2013 (lees PICUM Bulletin 22 August 2013) om zo migranten zonder
papieren aan te manen het land te verlaten. Ondertussen heeft de Latin American Women’s Rights Service, als onderdeel van
een grotere coalitie van Latijns-Amerikaanse NGO’s in het VK (CLAUK), op 18 maart 2014 een campagne gestart om solidariteit
te tonen en financiële steun te bieden aan de voormalige huishoudhulp van Mr Harper. Het doel van de campagne is om ten
minste £10 000, ongeveer €12 175, in te zamelen voor het rechtsverdedigingsfonds van de huishoudhulp. Om meer te weten te
komen over de campagne, klik hier. Om een petitie te tekenen voor de regularisering van de huishoudhulp door Theresa May,
de Britse minister van Binnenlandse Zaken, klik hier. Human Rights Watch (HRW) publiceerde op 31 maart 2014 een rapport
getiteld “Hidden Away: Abuses against Migrant Domestic Workers in the UK” (“Verborgen: misbruik tegen gemigreerde
huishoudelijke hulpen in het VK”) waarin gegevens en getuigenissen staan over een brede waaier aan crimineel en
arbeidsmisbruik van huishoudhulpen in het VK.
Bronnen: The Guardian, 9 februari 2014; International New York Times, 9 februari 2014
VS / Burgemeester New York City wil gemeentelijke identiteitskaarten voor migranten zonder papieren
Democraat Bill de Blasio, die in november 2013 verkozen werd tot Burgemeester van New York City, stelde in zijn State of the
City-toespraak dat New York de grootste gemeente moet worden die identiteitskaarten biedt aan de inwoners, ongeacht hun
verblijfsstatus. Zo zou het makkelijker moeten worden voor migranten zonder papieren om een bankrekening te openen, een flat
te huren, of bibliotheekboeken te lenen. Met dit voorstel gaat Meneer de Blasio voorbij de federale wetgevers in Washington
D.C., die zich al eerder ingespannen hebben voor een gelijksoortig beleid, maar die vastgelopen zijn. Er bestaan al
gelijksoortige initiatieven in andere gemeenten in de VS, zoals in San Francisco en Los Angeles.
Bron: New York Times, 10 februari 2014

GEZONDHEIDSZORG
PORTUGAL / Handleiding voor toegang tot gezondheidszorg voor niet-inwoners
De Portugese Centrale Administratie voor Gezondheid heeft in december 2013 een handleiding gepubliceerd voor buitenlandse
inwoners die toegang willen tot de gezondheidszorg. Het document licht ook de rechten en verantwoordelijkheden van
derdelanders toe. Migranten en tijdelijke bewoners dienen zich eerst in te schrijven bij de plaatselijke gezondheidsinstantie, om
zo een “gebruikerskaart” te ontvangen. Pas dan kunnen ze zich inschrijven bij de Nationale Gezondheidsdienst (Serviço
Nacional de Saúde, SNS). Dit proces kan pas gestart worden als de Portugese Vreemdelingendienst (Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras, SEF) een inwonerstatuut heeft uitgereikt. Verlopen visa die door de SEF werden uitgereikt worden ook aanvaard, als
er ook al een vernieuwing van het visum is aangevraagd. Migranten die deze documenten niet kunnen overhandigen, kunnen
nog steeds de kaart krijgen, maar moeten dan betalen voor medische diensten. De Centrale Administratie benadrukt dat
migranten zonder papieren het recht hebben gebruik te maken van Portugese gezondheidszorg. Het Besluit 25 360/2001
(Despacho 25 360/2001) stelt dat alle kinderen onder 16 jaar toegang hebben tot gezondheidszorg van de Nationale
Gezondheidsdienst. Verder informatie is hier te vinden.
Bron: O Povo, 28 januari 2014

VS / Zwangere vrouw vastgehouden door immigratiedienst
13 vrouwen werden vastgehouden door de Immigratie en Douane Handhaving (Immigrations and Customs Enforcement, ICE) in
een huis van bewaring in El Paso, Texas in de periode van augustus 2013 tot november 2013. Er zijn nochtans richtlijnen van
de dienst waarin staat dat zwangere vrouwen niet vastgehouden mogen worden, tenzij ze een gevaar vormen voor de openbare
veiligheid of voldoen aan de eisen voor verplichte opsluiting. Desondanks werden deze vrouwen vastgehouden nadat zij
geprobeerd hadden de grens over te steken. Sommigen werden diezelfde dag nog vrijgelaten, terwijl anderen weken werd
vastgehouden. Deze zaken kwamen aan het licht door de National Immigrant Youth Alliance. Voorstanders vrezen dat deze
cijfers een trend aantonen in het vasthouden van zwangere vrouwen in ICE instellingen.
Bron: Fusion, 13 december 2013
VS / Beleidsmaker Californië promoot toegang tot gezondheidszorg voor migranten zonder papieren
De democratische senator uit Californië, Ricardo Lara, wil dat ook voor migranten zonder papieren in Californië de kosten voor
gezondheidszorg worden terugbetaald. Een staatsversie van de Affordable Care Act (betaalbare gezondheidszorg), momenteel
enkel voor inwoners van de V.S. beschikbaar, zou tevens moeten gelden voor migranten zonder papieren. Lara stelt dat als de
federale wet bepaalt dat er gezondheidszorg is voor mensen zonder verzekering, dit ook geld voor iemand met een status als
immigrant. Van de geschatte 2,6 miljoen irreguliere migranten in Californië, zijn er 1 miljoen zonder verzekering. Lara werkt
samen met Health Acces (Gezondheidstoegang), een voorstandersgroep, om samen een gezondheidswet te realiseren.
Bronnen: Los Angeles Times, 10 januari 2014; Press Telegram, 10 januari 2014

ARBEID EN FATSOENLIJKE WERKCONDITIES
HONG KONG / Uitbuiting van huispersoneel
Recente gevallen van ernstige, fysieke mishandeling van gemigreerde huishoudelijke hulpen hebben aangezet tot protesten in
Hong Kong. Erwiana Sulistyaningsih, een Indonesische huishoudelijk hulp, verliet Hong Kong op 10 januari 2014 verminkt na te
hebben geleden onder ernstige, fysieke mishandeling gedurende bijna acht jaar als huishoudelijke hulp. Op 15 januari 2014,
tijdens een protest buiten Erwiana’s voormalige uitzendbureau om, maakte een tweede Indonesische huishoudelijke hulp
melding van fysieke mishandeling door dezelfde werkgever. In 2010 rapporteerde een ‘Mission for Migrant’ enquête dat 18
procent van de huishoudelijke hulpen in de stad slachtoffer was geworden van fysieke mishandeling.
Bronnen: World Time, 15 januari 2014; World Time, 16 januari 2014
RUSLAND / OLYMPISCHE SPELEN / Uitbuiting van arbeidsmigranten
Voor de Olympische Winterspelen in Sochi, Rusland werden geopend op 7 februari 2014, onthulden nieuwe rapporten de
arbeidsuitbuiting van ongedocumenteerde arbeidsmigranten in de $50 biljoen constructies van de spelen. Migranten
rapporteerden te hebben gewerkt zonder een contract en te zijn bedreigd wanneer zij vroegen om hun loon na het afronden van
hun werk. Een groep Serviërs rapporteerde dat de visums die aan hen waren beloofd vervielen, dat ze verbleven in overvolle
accommodaties alwaar het ontbrak aan voldoende sanitaire voorzieningen, en dat ze vervolgens werden gearresteerd en
vastgehouden. Na enkele dagen in gevangenschap werden de arbeiders teruggevlogen naar Servië, elk met slechts 250 euro
aan verdiensten.
Bronnen: Reuters, 5 februari 2014; Human Rights Watch, februari 2014
VS / Ongedocumenteerde migrant toegelaten om de wet uit te oefenen
Het hooggerechtshof van Californië besloot op 2 januari 2014 dat de 36-jarige Sergio Garcia, die het land op een irreguliere
wijze binnenkwam en zijn opleiding rechten financierde door handwerk uit te oefenen, zal worden toegelaten tot het
genootschap van advocaten en de wet mag uitoefenen. Echter, onder de federale wetgeving is het geen advocatenbureau,
bedrijf of overheidsinstantie toegestaan om hem aan te nemen. Meneer Garcia kondigde aan dat hij van plan is om zijn eigen
advocatenbureau te openen, aangezien er geen landelijke wet is die ondernemers beperkt. Terwijl het Amerikaanse Congres
blijft vastlopen op het herzien van de landelijke immigratie wetgeving, hebben sommige staten geleidelijk rechten aan
ongedocumenteerde migranten toegekend, toestaand dat ongedocumenteerde migranten statelijk collegegeld ontvangen, of in
sommige staten een rijbewijs kunnen verkrijgen.
Bronnen: New York Times, 2 januari 2014; The Wall Street Journal, 21 januari 2014

ONGEDOCUMENTEERDE VROUWEN
SPANJE / PUBLICATIE / Ongedocumenteerde vrouwen geconfronteerd met seksueel geweld in Spanje
De Aspacia Stichting (Fundacion para la Convivencia Aspacia) publiceerde een studie genaamd “Te midden van angst en

kwetsbaarheid. Ongedocumenteerde, gemigreerde vrouwen geconfronteerd met seksueel geweld in Spanje” (Entre el miedo y
la desprotección. Mujeres migrantes en situación irregular frente a la violencia sexual en España) in november 2013. Het
rapport analyseert de obstakels waarmee ongedocumenteerde vrouwen geconfronteerd worden bij het toegang verkrijgen tot
bescherming en justitie in Spanje. In het bijzonder worden culturele en structurele discriminatie, barrieres tot de
gezondheidszorg, en obstakels in het aangeven van seksueel geweld als gevolg van de angst om uitgezet te worden
geanalyseerd. Om het volledige rapport te lezen (in het Spaans), klik hier.

ONGEDOCUMENTEERDE KINDEREN EN HUN FAMILIES
BELGIË / Europarlementariërs bekritiseren de Belgische regering op de behandeling van ongedocumenteerde
Afghanen in Brussel
Het hoofd van de parlementaire groep Europees Unitair Links (GUE), Gabi Zimmer, samen met de Portugese
Europarlementariër Alda Sousa van dezelfde fractie, kondigden op 23 januari 2014 aan dat zij een brief zullen laten rondgaan
onder euro-afgevaardigden waarin zij de Belgische behandeling van de Afghanen aan de kaak stellen, de overheid vragend om
zijn standpunt ten opzichte van de vraag of het veilig is voor de Afghanen om terug te keren naar Afghanistan te veranderen.
Een groep dakloze, ongedocumenteerde Afghanen, waaronder veel gezinnen, verblijven momenteel in de Begijnhofkerk in
Brussel. Sprekend op een evenement op 11 februari, betreurde Gabi Zimmer het gebrek aan diensten, waaronder
gezondheidszorg en water, dat wordt verstrekt aan de migranten en in het bijzonder aan kinderen en families die niet in staat
zijn om terug te keren naar hun land van herkomst.
Bronnen: EU Observer, 23 januari 2014; GUE/NGL Letter to Belgian Prime Minister, 7 februari 2014
GRIEKENLAND / Griekse Raad van State doet uitspraak tegen de naturalisatie van met buitenlandse ouders geboren
kinderen in Griekenland
De Griekse Raad van State oordeelde in haar besluit n. 460/2013 op 6 februari 2014 om wet 3838/2010 in te trekken, een wet
die oorspronkelijk de naturalisatie toestond van migranten die al meer dan zes jaar woonachtig waren in Griekenland en aan het
Griekse onderwijssysteem deelnamen of voor hen die waren geboren in het land als een tweede generatie migranten. Volgens
de uitspraak van het hof zullen ook derdelanders niet langer het recht hebben om te stemmen of om te worden gekozen tijdens
gemeenteraadverkiezingen en zullen kinderen, geboren in Griekenland maar met buitenlandse ouders, niet langer in staat zijn
om de Griekse nationaliteit te verwerven op basis van de duur van hun verblijf en scholing in Griekenland.
Bronnen: European University Issue, 18 februari 2014; Greek Crisis Review, maart 2014
NEDERLAND / Amsterdam start met het verstrekken van sociale uitkeringen voor eenoudergezinnen aan
ongedocumenteerde ouders van Nederlandse kinderen
Nederlandse kinderen die worden verzorgd door een alleenstaande ouder zonder verblijfsrecht hebben vanaf nu recht op
sociale uitkeringen voor eenoudergezinnen in Amsterdam. Enkele ander gemeentes in Nederland hebben dit beleid al. In het
algemeen hebben alle kinderen, waaronder ongedocumenteerde kinderen, het recht op bescherming, gezondheidszorg,
scholing en andere basisvoorzieningen in Nederland.
Bron: Stichting LOS Newsletter, Jaargang 3 Nummer 24, 9 december 2013
NEDERLAND / Evaluatie van het Kinderpardon
In Nederland zijn er in totaal ongeveer 3,270 aanvragen voor regularisatie via het Kinderpardon gedaan, een mechanisme dat
kinderen regulariseert die voor hun 18e verjaardag gedurende meer dan vijf aaneengesloten jaren in Nederland hebben
gewoond en die voorheen zonder succes asiel hebben aangevraagd. In totaal zijn 1,340 aanvragen ook daadwerkelijk
toegekend. Ongeveer 1,800 aanvragen zijn afgewezen. In enkele recente rechtszaken waarbij in hoger beroep werd gegaan
tegen een negatieve beslissing over een kind is het Kinderpardon succesvol geweest.
Bron: Stichting LOS Newsletter, Jaargang 3 Nummer 24, 9 december 2013
RAPPORT / Opkomen voor kinderrechten: Een wereldwijde studie van onafhankelijke instellingen voor de
mensenrechten van kinderen
Het UNICEF onderzoeksbureau heeft een eerste uitgebreide, wereldwijde evaluatie van onafhankelijke instellingen voor de
mensenrechten van kinderen uitgebracht. Het doel van het rapport is om lezers te helpen begrijpen wat het doel en de potentie
van onafhankelijke instellingen voor de mensenrechten van kinderen is, wat ze doen en hoe ze te werk gaan. Het bevat tevens
enkele gevallen waarin onafhankelijke mensenrechteninstituties hebben geïntervenieerd tijdens de schending van de rechten
van gemigreerde kinderen. Lees het rapport hier.
Bronnen: UNICEF Office of Research, december 2013; Child Rights Information Network, CRINmail 1360, 15 januari 2014

ONDERZOEK / Eurochild en UNICEF lanceren publicatie waarin de EU wordt aangedrongen om vooruitgang te boeken
in het realiseren van kinderrechten voor alle kinderen
De publicatie “Het realiseren van rechten voor elk kind – vooruitgang boeken met de EU” ("Realising the rights of every child –
moving forward with the EU"), gepubliceerd in februari 2014, benadrukt de huidige en toekomstige rol van de EU in het
realiseren van kinderrechten in het interne en externe beleid en actie. Eurochild publiceerde tegelijkertijd hun ‘Discussion
Paper’: “Het veralgemeniseren van kinderrechten in EU-wetgeving, beleid en budget – Lessen uit de praktijk” (: "Mainstreaming
Children’s Rights in EU Legislation, Policy and Budget - Lessons from Practice"). De studie geeft richtlijnen aan het antwoord op
de vraag hoe kinderrechten effectief kunnen worden veralgemeniseerd in het EU interne beleid, budget en wetgeving.
VS / Prestatiebeursfonds gecreëerd voor ongedocumenteerde studenten
De voormalige eigenaar van de Washington Post, Donald E. Graham, samen met de fondsenwerver voor het Democratische
Nationale Comité, Henry R. Muñoz, en de voormalige Republikeinse kabinetssecretaris, Carlos Gutierrez, hebben een $25
miljoen dollar fonds opgericht om prestatiebeurzen toe te kennen aan ongedocumenteerde studenten. Ongeveer 1,000
studenten zullen profiteren van het fonds in het komende academische jaar. Terwijl 17 staten in de VS ongedocumenteerde
studenten nu toestaan om het statelijke collegegeld tarief te betalen, komen zij nog altijd niet in aanmerking voor federale
financiële steun. Elk jaar studeren naar schatting 65,000 ongedocumenteerde studenten af aan middelbare scholen in de VS.
Bron: Washington Post, 4 februari 2014
VN / Vraag aan staten om de barrières op het gebied van toegang tot justitie aan te pakken
De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) publiceerde een rapport over “Toegang tot justitie voor kinderen”
(“Access to justice for children”) op 16 december 2013. Het rapport gaat in op de noodzaak om toegankelijke
klachtenprocedures op zowel nationaal als internationaal niveau te stichten, om kinderen te voorzien van het advies en de
assistentie die ze nodig hebben om deel te nemen aan het rechtssysteem, evenals manieren om andere barrières die kinderen
ondervinden bij het handhaven van hun rechten te overwinnen. Het rapport wijst op de extra barrières die gemigreerde kinderen
ondervinden in toegang tot justitie en dringt staten erop aan om deze barrières aan te pakken en speciale beschermende
maatregelen te nemen. Het rapport is hier beschikbaar (in het Engels, Frans, Spaans, Chinees, Arabisch en Russisch).
VN / Het “World Youth Report” focust op Jeugd en Migratie
Het Verenigde Naties 2013 “Wereld Jeugd Rapport “ (“World Youth Raport”) gaat in op het thema van migratie en biedt een
breed inzicht in de situatie van jonge migranten vanuit het perspectief van de jonge migranten zelf. Gebaseerd op hun eigen
levens en verteld met eigen stem, belicht het rapport een aantal van deze problemen, uitdagingen en successen zoals ervaren
door jonge migranten. De specifieke uitdagingen omtrent irreguliere migratie voor jonge migranten, evenals de impact die de
status van irreguliere migrant kan hebben op het welzijn van een jong persoon in een land van doorreis of bestemming, worden
aangekaart. Lees het rapport hier.
VN / Duitsland aangespoord om de rechten van ongedocumenteerde kinderen te respecteren
De VN Comité inzake de Rechten van het Kind (“the Rights of the Child”) periodieke evaluatie van Duitsland haar uitvoering van
het Verdrag inzake de Rechten van het Kind op 31 januari 2014 hield tevens rekening met de rechten van ongedocumenteerde
kinderen. In de slotopmerkingen drong het comité de staat erop aan de verplichting voor dienstverleners om
ongedocumenteerde kinderen aan te geven bij de immigratie autoriteiten in te trekken. Bovendien uitte het comité zorgen over
inadequate gezondheidszorg voor ongedocumenteerde kinderen, waaronder behandeling voor acute ziektes, preventieve
gezondheidszorg en psychosociale therapeutische ondersteuning wanneer dat nodig is. Het rapport, welke tevens specifieke
aanbevelingen met betrekking tot toegang tot geboorteregistratie en gezondheidszorg, evenals immigratiedetentie, bevatte, is
hier beschikbaar.

DETENTIE EN DEPORTATIE
FRANKRIJK / Kinderen nog steeds gedetineerd
De Franse President François Hollande beloofde tijdens zijn presidentiële campagne om de detentie van kinderen te
beëindigen. Opsluiting van kinderen vindt echter nog steeds plaats en het toezicht is niet verbeterd. Eind januari 2014 werden
ten minste twee nieuwe gezinnen met jonge kinderen vastgehouden. Een vrouw, haar vier maanden oude baby en een twee
jaar oud kind werden vastgehouden in Metz vanaf 28 tot 29 januari 2014. Zij werden de volgende ochtend gedeporteerd naar
Italië.
Bron: La Cimade, 31 januari 2014
GRIEKENLAND / Detentie van Afghaanse kinderen
Na een bezoek aan Griekenland en een inspectie van de Moira receptiecentrum, documenteerde de Ecologische Groene Partij
(the Ecology Green Party) de opsluiting van negen Afghaanse kinderen die gedurende meer dan 20 dagen in detentie
verbleven. Dit is een directe schending van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind. Voortdurend

wordt gemeld dat schending in Griekenland plaatsvindt. Tussen 2009 en 2012 werd Griekenland door het Europees Hof voor de
rechten van de mens (European Court for Human Rights) in 11 gevallen veroordeeld voor de levensomstandigheden van de
vluchtelingen en aangehouden migranten in de detentiecentra.
Bronnen: Okeanews,15 januari 2014; UNHCR Griekenland Press Review: 14-17 januari 2014
ITALIE / Medici per iDirittiUmani pubiceert gegevens over immigratie detentie in Italië
Medici per iDirittiUmani (MEDU) publiceerde op 25 februari 2014 gegevens over het gebruik van administratieve detentie van
ongedocumenteerde migranten in Italië tijdens het jaar 2013. De gegevens tonen aan dat in de loop van 2013 een totaal van
6,016 migranten (5,431 mannen en vrouwen 585) zijn aangehouden in Italiaanse detentiecentra voor immigranten (CIE). De
studie concludeert dat administratieve detentie van niet-gedocumenteerde migranten geen afschrikmiddel voor illegale migratie
is noch een doeltreffend instrument om terugkeer te garanderen. De studie is het resultaat van de 18 bezoeken van MEDU aan
alle CIEs op het Italiaanse grondgebied in de periode 2011-2013. Een syntheseverslag van de bezoeken is hier beschikbaar.
Bron: Medici per i Diritti Umani, 25 februari 2014
NEDERLAND / Coalitie tegen kind detentie (Coalition against child detention) presenteert petitie aan het Ministerie van
Veiligheid en Justitie
De coalitie ‘Geen kind in de cel’ (No child in detention), waarin organisaties zoals Amnesty International, Defence for Children,
VreemdelingenWerk Nederland en UNICEF Nederland vertegenwoordigd zijn, presenteerde de publicatie 'Papa, hebben wij iets
ergs gedaan?' (‘Daddy have we done something bad?’) aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie op 28 januari 2014. De
publicatie geeft een stem aan kinderen en gezinnen die gedetineerd werden of nog worden gedetineerd en toont de lange
termijn gevolgen aan die detentie voor kinderen kan hebben. Klik hier om de Nederlandse publicatie te lezen.
Bron: Volkskrant, 28 januari 2014
NOORWEGEN / Record aantal deportaties in 2013
Noorwegen heeft een record aantal ongedocumenteerde immigranten gedeporteerd met 5,198 deportaties in 2013, een stijging
van 31 procent in vergelijking tot 2012 (3,958 deportaties). Redenen voor deportatie waren onder anderen schendingen van de
immigratiewet van het land. Nigerianen en Afghanen waren de twee grootste groepen van gedeporteerde migranten.
Bron: The Local, 27 januari 2014
VERSLAG / Onderzoek onthult tekortkomingen van de EU terugkeerrichtlijn in Spanje, Italië en Cyprus
Een gezamenlijke groep van civiele maatschappelijke organisaties verrichtten een onderzoek tussen augustus 2012 en januari
2014 over de Richtlijnen RvE inzake Gedwongen Terugkeer (EU Return Directive) (2008/115/EG) in Cyprus, Italië en Spanje.
Een zwaartepunt van dit onderzoek was het onderzoeken van de voorwaarden waaronder migranten worden vastgehouden in
de drie landen. Het projectverslag getiteld "In de Limen. De uitvoering van de richtlijn inzake gedwongen terugkeer in Italië,
Cyprus en Spanje” ("At the Limen. The implementation of the Return Directive in Italy, Cyprus and Spain”) identificeerde
verschillende schendingen van het Europese Verdrag inzake mensenrechten, alsook schendingen van de bepalingen van de
Gedwongen Terugkeer Richtlijn inzake de detentie van migranten in alle drie de landen. Deze houdt in dat detentie niet als een
laatst redmiddel gebruikt wordt, maar eerder dat lange termijn detentie de norm is. Migranten worden beroofd van hun vrijheid,
zelfs in gevallen waarin deportatie niet kan worden uitgevoerd, kinderen en andere bijzonder kwetsbare groepen worden
gedetineerd en migranten worden vaak gedetineerd naast diegenen die gedetineerd zijn voor strafbare feiten.
Bron: KISA, januari 2014
UK / Bezorgdheid met betrekking tot de impact van administratieve detentie op migranten vrouwen
Een verslag van de organisatie Vrouwen voor asielzoekende vrouwen (Women for Refugee Women), getiteld “Gedetineerd:
Asielzoekende vrouwen opgesloten in het Verenigd Koninkrijk” ('Detained: Women Asylum Seekers Locked Up in UK, ontdekte
dat bijna een derde van de vrouwen die in 2012 asiel hebben aangevraagd in het Verenigd Koninkrijk werd gedetineerd. In
navolging van op steekproef gevoerde interviews met 46 migrerende vrouwen in immigratiedetentie, ontdekte het onderzoek dat
93% zich depressief voelde, 85% angst voelde, meer dan de helft aan zelfmoord heeft gedacht en meer dan een op de vijf
zelfmoord probeerde te plegen. ANONLINE petitie, gericht aan de Britse Secretaris van Binnenlandse Zaken, Theresa May, en
geïnitieerd door de dochter van een niet-gedocumenteerde vrouw die samen met haar moeder in Yarls Wood werd gedetineerd
toen ze dertien jaar oud was, eist dat de regering ermee ophoudt vrouwen die asiel in het Verenigd Koninkrijk aanvragen te
detineren en om beschuldigingen van misbruik gericht tegen personeel behoorlijk te onderzoeken. De petitie is hier beschikbaar.
KAART / Lancering van interactieve website in kaart brengen detentie in Europa
Het Migreurop Network lanceerde op 13 december 2013 een interactieve en dynamische in kaart brenging van detentie van
migranten in Europa en daarbuiten (mapping of the detention of migrants in Europe and beyond’) De nieuwe website is gericht
op het vastleggen van de plaatsen, formulieren en voorwaarden van migrantendetentie en hun ernstige menselijke gevolgen;
het toegankelijk maken van informatie die betrekking heeft op migrantendetentie faciliteiten en contact met gedetineerde
migranten. Volgens Migreurop zijn er 393 gesloten kampen in de EU-lidstaten die migranten detineren, in landen die om

toetreding hebben verzocht tot de EU, in landen die in aanmerking komen voor het Europees nabuurschapsbeleid (ENB)
(European NeighboorhoodPolicy (ENP) en in sommige die deel nemen aan het Europese migratiebeleid in de periode van 2011
tot 2013. Voor meer informatie over Migreurop, klik hier.
PROJECT / De zinloze detentie van niet terugkeerbare migranten
Het project van een gezamenlijke groep van maatschappelijke organisaties getiteld “Een gezicht aan het verhaal: de kwestie
van de niet terugkeerbare migranten in detentie” (“A face to the story: the issue of unreturnable migrants in detention”) heeft als
doel de bewustwording met betrekking tot niet terugkeerbare migranten te vergroten en dringt bij de beleidsmakers op nationaal
en EU-niveau aan om een einde te maken aan hun detentie en oplossingen te vinden. Het project omvat case studies van de
ervaringen van 39 niet terugkeerbare migranten in EU-landen, evenals de lancering van het verslag “Geen weg terug. De
zinloze detentie van niet terugkeerbare migranten.” (“Point of no return. The futile detention of unreturnable migrants”) Voor
meer informatie over het project, klik hier.

PUBLICATIES EN ANDERE BRONNEN
VIDEO CONTEST / Plural+ 2014 oproep voor inzendingen
PLURAL+ is een jeugd video festival. Middels een gezamenlijk initiatief van de United Nations Alliance (UNAOC), de
International Organisation for Migration (IOM) en meer dan 50 partnerorganisaties wordt er een festival georganiseerd dat erop
gericht is om jonge mensen te stimuleren om zich te uiten over actuele vraagstukken over diversiteit, migratie en sociale
integratie. Om met een video te participeren moeten deelnemers tussen 9 en 25 jaar oud zijn . Drie winnende video's ontvangen
$1000 en de jonge producenten worden naar New York uitgenodigd om de prijsuitreiking bij te wonen. De 2014 oproep voor
inzendingen sluit op 27 juni 2014. Voor meer informatie klik hier.

