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GRENZEN
DATA / Geactualiseerde lijst met omgekomen migranten en interactieve kaart
Om de wereldvluchtelingendag (International Refugee Day) op 20 juni 2015 in de kijker te zetten heeft het
netwerk 'Samen voor Interculturele Actie' (UNITED for Intercultural Action) een geactualiseerde lijst gepubliceerd
van migranten en vluchtelingen die zijn omgekomen aan de Europese buitengrenzen of door geweld of
geweigerde toegang tot de Europese administratieve diensten. Het netwerk publiceerde ook een interactieve
kaart met een overzicht van de doden en doet een oproep aan de samenleving om te protesteren tegen het
Europese beleid dat leidt tot de dood van migranten. Volgens het netwerk is de dood van ten minste 22.000
migranten en vluchtelingen tussen 1993 tot 2015 te wijten aan een restrictief beleid. De gegevens zijn afkomstig
uit eigen onderzoek, uit informatie van de 550 netwerkorganisaties in 48 landen en van plaatselijke experten,
journalisten en onderzoekers op het gebied van migratie. Klik hier voor de lijst van de omgekomen migranten en
vluchtelingen en hier voor de interactieve kaart.
EUROPOL / Start van het “Joint Operational Team” MARE
Europol is op 17 maart 2015 van start gegaan met het Gezamenlijke Operationele Team (Joint Operational Team
- JOT) “MARE”, een maritieme inlichtingendienst, die als doel heeft smokkelnetwerken die actief zijn in het
Middellandse Zeegebied, beter te kunnen identificeren en op te sporen. Het kantoor van JOT MARE bevindt zich
in de hoofdkantoor van Europol in Den Haag en heeft als opdracht op basis van inlichtingen gecoördineerde acties

door te voeren om smokkelnetwerken in het Middellandse Zeegebied te identificeren. Dertien lidstaten maken
deel uit van het Gezamenlijke Operationele Team JOT: België, Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Duitsland,
Griekenland, Italië, Malta, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Bronnen: Europol, 17 maart 2015; European Commission Press Release Database, 17 maart 2015
FRONTEX / Jaarlijks Risicoanalyseverslag 2015
Frontex, het Europese Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van
de lidstaten van de Europese Unie, heeft op 28 april 2015 zijn jaarlijkse risicoanalyseverslag voor 2015 (2015
Annual Risk Analysis Report) gepubliceerd. Frontex onderstreept in het verslag dat het in 2014 in totaal 280.000
illegale grensovergangen heeft geregistereerd. Het stelt ook vast dat de hoofdroute door de Middellandse Zee
met 60% van alle registraties in 2014 nog altijd het belangrijkste gebied is voor illegale grensovergangen. Het
volledige verslag is hier beschikbaar.
Bron: Frontex, 28 april 2015
HONGARIJE / Plannen voor een grenshek om migranten en vluchtelingen te verhinderen het land binnen te
komen
Hongarije plant de bouw van een hek van vier meter hoog en 175 kilometer lang aan de grens met Servië om te
verhinderen dat migranten en vluchtelingen het land binnenkomen. Op 22 juni 2015 vond een ontmoeting
tussen vertegenwoordigers van de Hongaarse en Servische politie plaats. Ze kwamen overeen samen stappen
te ondernemen om irreguliere migranten tegen te houden. Volgens de overeenkomst zullen er aan de Servische
kant van de gemeenschappelijke grens vier warmtebeeldcamera's worden geplaatst en aan de ServischMacedonische grens zullen extra politiemanschappen patrouilleren. De oppositiepartij Együtt uitte de kritiek
dat de regering “op menselijk vlak heeft gefaald” en dat het constant nationale belangen schendt “door
Hongarije te isoleren van onze westerse bondgenoten”. Volgens de partij was het “onaanvaardbaar” dat de
regering weigerde mensen in nood te helpen. Minder dan een week nadat het zijn plannen voor het hek
bekend had gemaakt, kondigde Hongarije aan dat het de Dublin-richtlijn zou schorsen. Dit betekent dat het zou
weigeren migranten en asielzoekers op te nemen die de EU via Hongarije zijn binnengekomen en naar andere
EU-lidstaten zijn doorgereisd. De Europese Commissie verlangt van de Hongaarse regering een verklaring voor
het tegenwerken van de richtlijn.
Bronnen: The Budapest Times, 26 juni 2015; Euronews 23 juni 2015
MIDDELLANDSE ZEEGEBIED / Doden en reddingsoperaties van duizenden migranten duren voort
Tussen april en juni 2015 werden op de Middellandse Zee duizenden migranten gered, maar meer dan duizend
migranten stierven. Ten minste 700 migranten zijn hoogstwaarschijnlijk verdronken op 19 april 2015 net buiten
de Libische territoriale wateren. Rond de 440 mensen stierven tussen 11 en 15 april in hun poging om Europa te
bereiken. In slechts 24 uur werden op 30 mei 2015 meer dan 4.200 migranten gered die Europa wilden bereiken,
deelde de Italiaanse kustwacht mee. Ze werden gered uit vissersboten en rubberboten gedurende 22 operaties
waaraan schepen uit Italië, Ierland, Duitsland, België en Groot-Brittanië deelnamen. Op 2 mei begonnen Artsen
zonder Grenzen (Médecins sans Frontières – MSF) en de private humanitaire organisatie “Migrants Offshore Aid
Station (MOAS)” een gemeenschappelijke zoek- en reddingsactie om migranten op de Middellandse Zee te
redden. De operatie is gepland tot het einde van oktober 2015. Op 18 juni 2015 publiceerde Human Rights Watch
(HRW) het rapport, 'De migratiecrisis in het Middellandse Zeegebied: waarom mensen vluchten, wat moet de EU
doen' ('The Mediterranean Migration Crisis: Why People Flee, What the EU Should Do'). Het rapport
documenteert zowel schendingen van mensenrechten in de landen van herkomst, die mensen ertoe brengen de
zee over te steken, als ook de tekortkomingen van het EU-migratie- en asielbeleid. Klik hier om het volledige
verslag te downloaden.
Bronnen: MOAS press release, 16 mei 2015; Malta Today, 2 mei 2015; The Guardian,30 mei 2015; The Guardian,
19 april 2015

RAPPORT / Beleidsnota over een alomvattend systeem ter bescherming van menselijk leven

De Stichting voor Europese Progressieve Studies (Foundation for European Progressive Studies – FEPS)
publiceerde in mei 2015 de beleidsnota “Migranten zijn geen 'problemen op zee': van een lijkenvrije toegang
naar een alomvattend systeem ter bescherming van menselijk leven” (“Migrants are not ‘problems at sea’: From
corpse-free gates towards a comprehensive system of human protection”). In het document wijst de stichting op
de noodzaak van een verplicht hervestigingsprogramma op basis van een quotaregeling, weg van de focus op een
verdere beperkende en bestraffende toegang tot de EU. FEPS benadrukt ook dat diegenen die vluchten voor
conflicten, een legitiem recht hebben op bescherming. De EU-lidstaten moeten bovendien hun opsporing- en
reddingsverantwoordelijkheden nakomen. Het document is hier beschikbaar.
Bron: FEPS, 8 mei 2015
SPANJE / Door het parlement goedgekeurde wet op openbare veiligheid stelt een bijzondere regeling voor
Ceuta en Melilla vast
In Spanje is op 1 april 2015 een nieuwe wet op de openbare veiligheid in werking getreden. Het is een wijziging
van de Vreemdelingenwet en laat uitdrukkelijk toe dat migranten aan Spanjes zuidelijke grenzen in Ceuta en
Melilla zonder eerlijk proces onmiddellijk en collectief uitgezet kunnen worden (“devoluciones en caliente”). In
een oordeel van 22 april 2015 bevestigt een rechtbank in Melilla dat de aangenomen wetshervorming een “legale
dekmantel” biedt aan de uitzettingspraktijken die in Melilla worden doorgevoerd. Een video van de Spaanse ngo
Prodein toont zo een gezamenlijke deportatie van migranten, die in augustus 2014 door de Spaanse Guardia Civil
werd uitgevoerd en gepaard ging met geweld. De video is hier beschikbaar. Intussen besteedt de organisatie
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) in haar jaarlijks verslag “Mensenrechten aan de
zuidelijke grens 2015” (“Derechos Humanos en la Frontera Sur 2015”) uitvoerig aandacht aan de schendingen
van fundamentele rechten van migranten in Ceuta en Melilla. Tevens wordt in het verslag ingegaan op een
analyse van de grenshekken als ook op de situatie van migranten in Marokko. Het jaarlijkse verslag werd
gepubliceerd op 20 april 2015 en is hier ter beschikking.
Bronnen: Abogacía Española, 15 april 2015; El Mundo, 22 april 2015.
SPANJE / Jongen in een koffer over de grens gesmokkeld als gevolg van het onvoldoende inkomen van de
vader voor een gezinshereniging
Een Marokkaanse vrouw werd betrapt toen ze op 7 mei 2015 een 8-jarige jongen in een koffer over de
Marokkaanse-Spaanse grens in Ceuta probeerde te smokkelen. Even later werd de vader van de jongen
aangehouden, hij is een migrant uit Ivoorkust met een verblijfsvergunning en werkt op het eiland Fuerteventura.
Gelet op de Spaanse voorwaarden voor een gezinshereniging was zijn maandelijkse inkomen van 1.131 euro
onvoldoende (50 euro ontbrak) om zijn tweede kind, samen met zijn vrouw en dochter, op een legale manier
naar Spanje te brengen. Daarom bracht de vader eerst zijn vrouw en dochter op een wettelijke manier naar zijn
huis, en betaalde vervolgens een smokkelaar om zijn tweede kind bij de familie te brengen. Het nieuws haalde
wereldwijd krantenkoppen en leidde tot een petitie vóór een gezinshereniging van de hele familie, die binnen
drie dagen door meer dan 50.000 mensen werd ondertekend.
Bronnen: Noticias,7 mei 2015; Süddeutsche Zeitung, 8 mei 2015
ZUIDOOST-AZIË / Duizenden migranten vluchten per boot naar Indonesië, Maleisië en Thailand
Naar schatting zaten 7.000 tot 8.000 migranten zaten vast op de Andamanse Zee. Ze kwamen vooral uit
Bangladesh en Myanmar, waaronder ook etnische Rohingya, op de vlucht voor vervolging in Myanmar. Volgens
de UNHCR hebben meer dan 25.000 mensen sinds het begin van het jaar de overtocht door Andamanse Zee
gemaakt. Rohingya en mensen uit Bangladesh vluchten al sinds jaren voor vervolging of armoede, maar het
fenomeen werd zichtbaarder nadat Thailand onlangs hard begon op te treden tegen smokkelnetwerken. Marines
van Indonesië, Maleisië en Thailand hebben boten met migranten van hun kusten weggedrongen. Onder
internationale druk gingen Indonesië en Maleisië op 20 mei 2015 akkoord om duizenden op zee vastzittende
migranten op te nemen totdat die naar hun land van herkomst zouden kunnen terugkeren of in een ander land
geherhuisvest zouden kunnen worden. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) heeft 26 miljoen dollar
gevraagd om zeker 10.000 migranten op de Andamanse Zee te kunnen helpen.
Bronnen: The New York Times, 20 mei 2015; The International Organisation for Migration (IOM), 26 mei 2015

VERENIGDE NATIES
VN / UNHCR brengt risico's op de migratieroute in de West-Balkan onder de aandacht
Tijdens een persconferentie op 12 juni 2015 heeft de woordvoeder van de UNHCR de bezorgdheid van de
organisatie geuit over het hoge aantal risico's waarmee een stijgende groep van migranten en vluchtelingen op
de migratieroute in de West-Balkan wordt geconfronteerd (voor een samenvatting klik hier). Volgens de UNVluchtelingsorganisatie steeg tussen 2012 en 2014 het aantal mensen die van plan waren asiel aan te vragen in
de West-Balkan, van 5.000 tot 20.000. In de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië is de situatie uiterst
moeilijk. Een reportage van Channel 4 News uitgezonden op 5 juni 2015 onthulde dat honderden migranten
worden ontvoerd en tegen losgeld worden vastgehouden in afgelegen huizen.
Bronnen: Balkans Insight, 8 juni 2015; UNHCR, 12 juni 2015
VN / Nieuw rapport van de Speciale Gezant voor de mensenrechten van migranten
De Speciale VN-Gezant voor de mensenrechten van migranten, François Crépeau, publiceerde op 8 mei 2015 zijn
rapport “Bouwen op mobiliteit gedurende een generatie: voortzetting van de regionale studie over het beheer
van de buitengrenzen van de Europese Unie en zijn impact op de mensenrechten van migranten” (“Banking on
mobility over a generation: follow-up to the regional study on the management of the external borders of the
European Union and its impact on the human rights of migrants”) (A/HRC/29/36). Het rapport gaat in op de
bescherming van de rechten van migranten aan de EU-buitengrenzen, beklemtoont de aanhoudende zorgen over
de mensenrechten in de regio en stelt de haalbaarheid op lange zicht van het EU-migratiebeleid in zijn geheel in
vraag. Het benadrukt hierbij de noodzaak van reguliere wegen voor mensen die naar de EU willen migreren.
Bron: Mensenrechtenraad van de VN, 29th regular session of the Human Rights Council

ONTWIKKELINGEN OP EUROPEES NIVEAU
EUROPESE COMMISSIE / Europese Migratie-Agenda
De Europese commissie heeft op 13 mei 2015 haar Europese Migratie-Agenda gepubliceerd. De prioriteiten die
worden geschetst in de agenda zijn onder andere het redden van levens op zee door verdrievoudiging van het
budget voor de gezamenlijke Frontex-operaties Triton en Poseidon; het aanpakken van smokkelnetwerken door
middel van eventuele veiligheids- en verdedigingsbeleidsoperaties om schepen die door smokkelaars gebruikt
worden, te herkennen, in beslag te nemen en te vernietigen; meer gedeelde verantwoordelijkheid tussen EUlidstaten door herverdeling van migranten; en samenwerking met derde landen. Bovendien schetst de agenda
vier pijlers om beter om te gaan met migratie: het verminderen van stimulansen voor irreguliere migratie, onder
meer door het verhogen van het handhavingspercentage met betrekking tot het aantal migranten dat uitgezet
wordt naar hun land van herkomst; grensmanagement; een versterkt gemeenschappelijk asielbeleid; en een
nieuw beleid inzake reguliere migratie. Klik hier voor meer informatie over de Europese Migratie-Agenda.
EUROPESE RAAD / Strijd tegen smokkelaars en intensievere samenwerking met landen van herkomst en
transitlanden
Migratie was een van de belangrijkste kwesties die zijn besproken door ministers tijdens de vergadering van de
Europese Raad op 25 en 26 juni in Brussel. Het debat richtte zich op de recentelijk toegenomen aantallen
migranten en vluchtelingen die aankomen per boot. De staatshoofden en regeringsleiders kwamen tot de
conclusie dat zij de samenwerking met landen van herkomst en transitlanden gaan versterken en dat ze zich gaan
richten op de strijd tegen smokkelaars. Dit omvat onder meer de nieuwe maritieme EU-operatie tegen
mensenhandelaren en smokkelaars op de Middellandse Zee genaamd "EUNAVFOR Med", waarvoor de Raad op
22 juni 2015 het startsein gaf. Organisaties die actief zijn op het gebied van de rechten van migranten en
vluchtelingen, zoals ProAsyl, hebben kritiek geuit op de militaire operatie, omdat die geen oplossing biedt voor
het redden van levens en in strijd is met internationaal recht. Het debat van de Europese Raad richtte zich ook

op de herverdeling van 40.000 asielzoekers uit Italië en Griekenland en de relocatie van 20.000 vluchtelingen (uit
met name Syrië en Eritrea) die hun land zijn ontvlucht, maar de EU niet hebben bereikt. Het is de bedoeling dat
er in totaal 60.000 asielzoekers en vluchtelingen worden verplaatst of geherhuisvest op basis van een regeling
die eind juni moet zijn vastgesteld door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Luxemburg neemt in juli
het voorzitterschap over van de Europese Raad en is daarmee verantwoordelijk voor het leiden van de
onderhandelingen. De Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker noemde dit een ‘bescheiden
inspanning’ gezien het aantal migranten en vluchtelingen dat bescherming zoekt.
Bronnen: The Guardian, 26 juni 2015; Euranet Plus, 26 juni 2015; RTBF, 29 mei 2015; ProAsyl 22 juni 2015; The
Guardian, 15 juni 2015; Le Monde, 15 juni 2015; L’Humanité, 22 juni 2015
EUROPESE COMMISSIE / Factsheet over “De samenwerking van de Europese Unie met Afrika op het gebied van
migratie”
De Europese Commissie heeft op 22 april 2015 een factsheet gepresenteerd over “De samenwerking van de
Europese Unie met Afrika op het gebied van migratie”. De Factsheet geeft een overzicht van de juridische basis
voor de samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van migratie en van de Global Approach to Migration
and Mobility (GAMM) (Wereldwijde aanpak van migratie en mobiliteit), het overkoepelende EU-beleidskader op
het gebied van externe migratie en asiel. Daarnaast beschrijft de Factsheet ook de politieke afspraken op basis
waarvan de samenwerking met de Afrikaanse Unie tot stand is gekomen, waaronder een politieke verklaring over
migratie en mobiliteit waarmee de staatshoofden en regeringsleiders hebben ingestemd tijdens de EU-Afrika top
die in april 2014 werd gehouden en het Actieplan (2014-2017), dat volgde op de politieke verklaring.
Bronnen: New Europe, 1 april 2015; Europese Commissie, 22 april 2015
EU / Twee nieuwe fondsen voor Binnenlandse Zaken EU
De twee nieuwe fondsen, het “Asiel-, Migratie- en Integratiefonds” en het “Binnenlandse Veiligheidsfonds”,
krijgen 6,9 miljard euro toegewezen voor de periode 2014-2020. Deze fondsen vervangen de vier fondsen die
voor de periode 2007-2013 zijn vastgesteld: het Buitengrenzenfonds, het Terugkeerfonds, het
Vluchtelingenfonds en het Fonds voor de integratie van inwoners van derdelanden. Het Asiel-, Migratie- en
Integratiefonds krijgt 3.1 miljard euro toegewezen en richt zich onder meer op het verbeteren van de situatie van
asielzoekers en de leefomstandigheden van migranten met wettig verblijf, evenals de handhaving van het
terugkeerbeleid. Het Binnenlandse Veiligheidsfonds krijgt 3,8 miljard euro toegewezen en wordt gesplitst in twee
gedeelten: een deel dat zich richt op buitengrenzen en visa’s en een tweede deel dat is bestemd voor
samenwerking op het gebied van handhaving van de wet, het voorkomen en terugdringen van criminaliteit en
crisismanagement. Prioriteit krijgen veiligheid en het tegengaan van migratie zonder wettig verblijf.
Bron: Nouvelle Europe, 7 april 2015
EUROPEES PARLEMENT / Briefing over “Migratie zonder wettig verblijf in de EU: Feiten en Cijfers”
Het Europees Parlement heeft in april 2015 een briefing gepubliceerd met de titel: “Irregular immigration in the
EU: Facts and Figures” (Migratie zonder wettig verblijf in de EU: Feiten en Cijfers). De korte briefing bevat cijfers
over de opsporing van migranten zonder wettig verblijf, het aantal sommaties om het grondgebied te verlaten
en het aantal vertrokken migranten (gedwongen vertrek of met hulp) in EU-lidstaten voor heel 2014. In de
briefing wordt onderstreept dat van het totale aantal van 547.335 migranten zonder wettig verblijf dat is
opgespoord in de EU in 2014, het merendeel uit Syrië, Eritrea en Afganistan kwam, en dat inwoners van deze
landen een derde deel van het totaal aantal irreguliere migranten vertegenwoordigden. Het rapport toont tevens
aan dat er in totaal 156,470 migraten gedeporteerd zijn of met hulp zijn vertrokken. De briefing is hier
beschikbaar.

NATIONALE ONTWIKKELINGEN
GRIEKENLAND / Burgemeesters willen helpen om migranten zonder wettig verblijf onderdak te
verschaffen
Griekse burgemeesters hebben hun steun toegezegd aan het plan van de regering over de omgang met de
toenemende stroom migranten zonder wettig verblijf door middel van hulp bij het vinden van onderdak
zolang de staat hun bijdragen financiert. In een vergadering op 16 april 2015 met de Centrale Unie van
Gemeentes van Griekenland (KEDE) verzocht de Griekse staatssecretaris van migratiebeleid, Tasia
Christodoulopoulou, de lokale autoriteiten om gebouwen voor te stellen waarin groepen bestaande uit 20
tot 100 migranten tijdelijk gehuisvest kunnen worden. Het doel is om migranten zonder wettig verblijf
spoedig te verplaatsen van de Griekse eilanden naar het vasteland. De burgemeester van Athene, Giorgos
Kaminis, merkte op dat de verplichtingen eerlijk verdeeld moeten worden over het hele Griekse grondgebied
en dat de EU verzocht moet worden om hulp te bieden.
Bron: Greek Reporter, 18 april 2015; Ekathimerini, 16 april 2015
GRIEKENLAND / Parlementaire Commissie keurt wetsvoorstel met betrekking tot staatsburgerschap goed
Een parlementaire commissie heeft een nieuw wetsvoorstel goedgekeurd dat erin voorziet dat tweede
generatie migranten op 10 juni 2015 het Grieks staatsburgerschap krijgen. Verwacht wordt dat minder dan
100.000 mensen hier profijt van zullen hebben. Het wetsvoorstel schrijft namelijk voor dat mensen die in
aanmerking willen komen voor het Grieks staatsburgerschap, op een Griekse basisschool moeten hebben
gezeten en dat hun ouders gedurende minimaal vijf jaar voor de geboorte van degene die in aanmerking wil
komen, op basis van een wettige verblijfsstatus in het land moeten hebben gewoond. Hoewel er ook enige
weerstand was tegen het wetsvoorstel, werd het gesteund door SYRIZA, Potami, PASOK en Independent
Greeks.
Bron: Ekathimerini.com, 9 juni 2015
ITALIË / Organisaties roepen regering op om decriminalisering migratie van kracht te laten zijn
Nadat de Italiaanse Senaat in januari 2014 instemde met de afschaffing van het criminaliseren van migranten
die binnenkomen en verblijven zonder papieren (zie PICUM Bulletin 27 january 2014), zijn de
overheidsmaatregels die bedoeld waren om de decriminalisering binnen 18 maanden van kracht te laten
worden, niet genomen. Daarom heeft een groep organisaties, waaronder de Vereniging voor juridisch
onderzoek naar migratie (“Associazione di studi giuridici sull’immigrazione”), Met goed recht (“A buon
diritto”) en Dokters voor Mensenrechten (“Medici per i diritti umani”) op 28 april een brief geschreven aan
de President van de Italiaanse Raad waarin ze vragen om de volledige verwijdering van migratie zonder wettig
verblijf uit het rechtssysteem. Het strafbaar stellen van migratie zonder wettig verblijf heeft als gevolg dat
migranten zonder verblijfsstatus het risico lopen om een boete te moeten betalen.
Bron: Stranieri in Italia, 4 mei 2015
NEDERLAND / Onderdak alleen voor migranten zonder verblijfsstatus die meewerken aan
terugkeerproces
De Nederlandse regering heeft op 22 april 2015 nieuw beleid ingevoerd dat voorziet in onderdak voor
asielzoekers wier aanvraag voor een verblijfsvergunning afgewezen is en die meewerken tijdens het proces
om teruggestuurd te worden naar hun land van herkomst. De tijdsduur van het verblijf in de centra is beperkt
tot “een paar weken”. De mensen die niet willen meewerken, krijgen geen toegang tot de terugkeercentra.
Daarnaast mogen alleen de vijf grootste steden onderdak bieden. Andere gemeenten zullen een boete
opgelegd krijgen als ze toch onderdak bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers.
Bron: Overheid, 22 april 2015; Niederlande.net, 28 april 2015; Migration News Sheet, mei 2015

SERVIË / Migranten zonder wettig verblijf en asielzoekers lastig gevallen en mishandeld door Servische
politie
De Servische politie heeft meerdere malen de rechten geschonden van migranten en asielzoekers, volgens
een rapport van Human Rights Watch (HRW). HRW interviewde in de periode november 2014 tot en met
januari 2015, 81 asielzoekers en migranten zonder wettig verblijf, waaronder kinderen, in Servië en
Macedonië. Zij meldden herhaaldelijke gewelddadigheden, bedreigingen, beledigingen en onwettige,
onmiddellijke uitzetting naar Macedonië door de Servische politie. De migranten werden ook tegengehouden
bij het aanvragen van asiel en ze moesten buiten in de kou verblijven zonder accommodatie. HRW uit met
name kritiek op het feit dat jonge migranten, kinderen, niet de speciale bescherming kregen waar ze recht
op hebben en wijst op de verantwoordelijkheid van de Servische regering om het VN-verdrag inzake de
Rechten van het Kind na te leven.
Bron: Human Rights Watch, 15 april 2015

GEZONDHEIDSZORG
IERLAND / Gratis huisartsenzorg voor kinderen tot en met vijf jaar van kracht vanaf juli 2015
De al lang geplande regeling van de Ierse regering rond gratis huisartsenzorg voor kinderen jonger dan zes
zal in werking treden vanaf juli 2015 nadat een akkoord werd bereikt tussen de regering en de Ierse Medische
Organisatie (the Irish Medical Organisation –IMO), de vertegenwoordigers van artsen. Ongeveer 270.000
kinderen zullen gebaat zijn bij het akkoord. Momenteel wordt iedereen in Ierland geacht te betalen voor
eerstelijnsgezondheidszorg, inclusief kinderen, tenzij het inkomen van hun ouders lager is dan een
vastgelegde grens. Irreguliere migranten kunnen de medische kaart die houders kosteloos recht geeft op
deze diensten niet aanvragen en dus moet steeds de volledige kostprijs betaald worden voor eerstelijnszorg.
In het kader van de nieuwe regeling zullen alle kinderen jonger dan zes jaar, ongeacht hun verblijfstatus, in
aanmerking komen voor gratis huisartsendiensten.
Bron: Department of Health, Press release, 29 april 2015; RTÉ News, 10 april 2015; Irish Times, 10 april 2015.
RAPPORTEN / Aanzienlijke juridische en praktische barrières in de toegang tot basisgezondheidszorg voor
zwangere vrouwen zonder papieren en kinderen in Europa
Dokters van de Wereld/ Médecins du Monde (MdM) publiceerde in mei 2015 nieuwe rapporten rond de
toegang tot gezondheidzorg. Het rapport getiteld “Toegang tot gezondheidszorg voor mensen die kampen
met meervoudige gezondheidskwetsbaarheden” (“Access to healthcare for people facing multiple health
vulnerabilities”) is gebaseerd op data verzameld uit alle MdM programma’s die 22.000 patiënten omvatten
in 25 Europese steden. Het rapport besteedt bijzondere aandacht aan kinderen en zwangere vrouwen en
benoemt de talloze juridische en praktische barrières waarmee ze geconfronteerd worden in het verkrijgen
van toegang tot basisgezondheidszorg in Europa. Volgens het rapport had de helft van de ondervraagde
vrouwen geen toegang gehad tot prenatale zorg toen ze naar de MdM centra kwamen. Zwangere vrouwen
zonder verblijfsvergunning hebben volgens de wet recht op bepaalde vormen van kraamzorg in de
ondervraagde landen maar de mate waarin zij toegang hebben kan sterk variëren en in de praktijk zijn er
aanzienlijke obstakels. Het rapport helpt ook de mythe uit de wereld dat migranten naar Europa komen voor
medische redenen door aan te tonen dat slechts 3% van de ondervraagden migreerde om
gezondheidsredenen. MdM publiceerde ook haar rapport met als titel “Juridisch rapport over toegang tot
gezondheidszorg in 12 landen” (België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Luxemburg, Nederland,
Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en Verenigd Koninkrijk). (“Legal report on access to healthcare in 12
countries” (Belgium, Canada, France, Germany, Greece, Luxembourg, Netherlands, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey and the United Kingdom)). Het doel is zorgprofessionals, onderzoekers, ngo’s,
beleidsmakers en andere betrokkenen een tool aan te bieden om een beter inzicht te krijgen in de juridische
en administratieve barrières die mensen de toegang ontzeggen tot de gezondheidszorg die ze nodig hebben.
Klik hier om het rapport te bekijken.

ZWEDEN / Tussentijdse evaluatie van de wet rond uitbreiding gezondheidsdiensten voor migranten
zonder verblijfsvergunning
De Zweedse instantie voor openbaar bestuur bracht op 15 april 2015 haar tussentijdse rapport uit waarin ze
de toepassing evalueert van de wet die voorziet in de toegang tot gezondheidszorg en uitbreiding van het
niveau van dienstverlening voor migranten zonder papieren (Wet 2013:407; zie PICUM Bulletin 12 juli 2013).
De Zweedse instantie voor openbaar bestuur stelt vast dat de meeste migranten zonder papieren gebruik
maken van aangeboden gezondheidszorg die in overeenstemming is met Wet 2013:407, die van kracht werd
op 1 juli 2013. Desondanks werden er enkele belemmeringen geïdentificeerd zoals het gebrek aan informatie
en kennis bij gezondheidswerkers aangaande de nieuwe wet en hoe die moet worden toegepast in klinieken;
een gebrek aan procedures ter ondersteuning van de administratie en documentatie rond gezondheidszorg
voor migranten zonder papieren wat resulteert in gebrekkige medische dossiers; en moeilijkheden bij de
interpretatie van de formulering “zorg die niet kan worden uitgesteld”. Volgens de Dokters van de Wereld
kliniek in Stockholm werd 20% van hun patiënten zonder papieren de toegang ontzegd tot de diensten waar
ze recht op hebben. Voorts stelde de Zweedse instantie voor openbaar bestuur vast dat de vraag naar
gezondheidszorg bij migranten zonder papieren overschat werd toen de nieuwe wet werd ingevoerd. De
Zweedse instantie voor openbaar bestuur formuleert ook een aantal aanbevelingen in haar tussentijdse
rapport. Landen zouden hun richtlijnen over wie recht op zorg heeft moeten actualiseren, de beschikbaarheid
van juiste informatie verzekeren, in meer training moeten voorzien voor gezondheidswerkers alsook
informatie voor migranten zonder papieren.

ARBEID EN FATSOENLIJKE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
BELGIE / Vakbond openbare diensten eist dat onderaannemers sociale -en arbeidsrechten in acht nemen
Op initiatief van de Brusselse tak van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV-CSC) kwam op 2 juni 2015
een vijftigtal mensen, onder wie migranten zonder papieren, bijeen om te protesteren tegen sociale dumping
bij arbeidsovereenkomsten via tussenpersonen. Migranten zonder papieren worden vaak getroffen door
onderaanneming. Het ACV-CSC vraagt om een handvest dat de werkgever aan de onderaannemer verbindt
zodat sociale -en arbeidsrechten gewaarborgd zijn. De arbeiders zonder papieren benadrukten dat
werkgevers hen regularisatie beloven maar in tussentijd werken ze in mensonwaardige omstandigheden en
tegen erg lage lonen. Bron: La Libre, 2 juni 2015
BELGIE / Bekrachtiging Conventie 189 inzake huishoudpersoneel
België bekrachtigde op 10 juni 2015 de Conventie 189 inzake de Rechten van Huishoudpersoneel van de
Internationale Arbeidersorganisatie (IAO). Op 16 juni, de Internationale Dag voor Huishoudpersoneel,
vonden wereldwijd mobilisaties plaats om aan te dringen op de bekrachtiging van C189 en
arbeidshervormingen, waaronder het recht op minimumloon en sociale bescherming voor alle
huishoudwerkers van wie velen vrouwen zonder papieren zijn. Met de recente bekrachtigingen van het
verdrag door België, De Dominicaanse Republiek, Finland, Panama en Chili is het totaal aantal ratificeringen
gestegen tot 21. Bron: OR.C.A, 11 juni 2015 (Frans) (Nederlands); ITUC, 16 juni 2015; Nationale Alliantie van
Huishoudpersoneel, persbericht, 11 maart 2015
CAMPAGNE / Aandacht voor de Internationale Conventie inzake de bescherming van de rechten van alle
arbeidsmigranten en hun familieleden
‘Step It Up: Waardigheid, Rechten, Ontwikkeling’ (‘Step It Up: Dignity, Rights, Development’) is een
wereldwijde campagne gelanceerd door het netwerk Forum voor Migranten in Azië (Migrant Forum in Asia)
en partnerorganisaties uit het maatschappelijk middenveld, vakbonden, het Comité inzake de bescherming
van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun familieleden en de Internationale Arbeidersorganisatie die
het belang belicht van de Internationale Conventie inzake de bescherming van alle arbeidsmigranten en hun
familieleden (CMW / UN Migrant Workers Convention). De campagne werd gelanceerd voorafgaand aan het
25-jarige bestaan van de VN migrantenarbeiders Conventie op 18 december 2015 en promoot de ratificering
ervan. Klik hier om de campagne te bekijken.

DUITSLAND / Korte film en boek over mensenhandel in Duitsland
Het Duitse ngo-netwerk tegen mensenhandel (Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel
e.V., KOK) heeft op 21 mei 2015 een korte film en een boek gepubliceerd beide getiteld: “Mensenhandel in
Duitsland - Een overzicht vanuit praktisch oogpunt”. De publicaties introduceren het werk van KOK en
brengen de complexiteit van mensenhandel in kaart. In het boek worden juridische en praktische aspecten
aan elkaar gekoppeld en verschillende vormen van uitbuiting evenals gegevensbescherming komen aan bod.
Het boek is beschikbaar in het Engels en het Duits en kan hier besteld worden voor 4 euro. De film is
beschikbaar in het Duits en kan hier bekeken worden.
Bron: Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V., 13 mei 2015
STANDPUNTNOTA / Analyse van de gevolgen van de Richtlijn van de Europese Unie betreffende sancties
tegen werkgevers
Het Platform voor Internationale Samenwerking inzake Migranten zonder Verblijfsvergunning (The Platform
for International Cooperation on Undocumented Migrants - PICUM) lanceerde op 1 mei 2015 een
standpuntnota waarin het de praktische gevolgen van de Richtlijn van de Europese Unie betreffende sancties
tegen werknemers (2009/52/EC) tegen het licht houdt. De nota beoordeelt de toepassing van de EU-wet in
België, Tsjechië, Italië en Nederland. In de nota wordt onder meer aangedrongen op de oprichting van een
‘firewall’ tussen handhaving van de vreemdelingenwet en arbeidsinspecteurs die niet verplicht zouden
moeten worden om migranten zonder verblijfsvergunning aan de immigratiediensten te rapporteren
zodoende de veiligheid van meldingen van uitbuiting en toegang tot rechtsmiddelen te garanderen. Klik hier
om de standpuntnota te raadplegen.
VN / Nieuwe rechtspraak databank inzake mensenhandel
Het Bureau voor Drugs en Criminaliteit van de Verenigde Naties (UNODC) heeft een rechtspraak databank
inzake mensenhandel opgezet die gedocumenteerde gevallen van deze misdaad rechtstreeks toegankelijk
maakt voor het publiek. Met de databank poogt UNODC zichtbaarheid te geven aan succesvolle vervolgingen
en bewustwording rond het gegeven van mensenhandel te promoten. Klik hier om de rechtspraak databank
te raadplegen.

VROUWEN ZONDER VERBLIJFSVERGUNNING
VERKLARING / Internationale stakeholder meeting bijeengeroepen door Het Rode Kruis leidt tot
Verklaring inzake de rechten van vrouwelijke arbeidsmigranten
De Internationale Federatie van het Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC), samen met
Nationale Verenigingen van Azië en de Stille Oceaan, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, kwamen bijeen
op een conferentie van 12 tot 13 mei 2015 om te onderzoeken hoe humanitaire bijstand aan
arbeidsmigranten, in het bijzonder vrouwelijk huishoudpersoneel, beter kan. De conferentie leidde tot de
Manila Verklaring inzake vrouwelijk huishoudpersoneel, die een engagement tot meer samenwerking door
verschillende Nationale Verenigingen omvat, onder meer door hun respectievelijke regeringen en
stakeholders te beïnvloeden om de kwestie aan te pakken.
Bron: International Federal of Red Cross and Red Crescent Societies, 19 mei 2015
ZWEDEN / Vrouwen zonder verblijfsvergunning die het slachtoffer worden van geweld krijgen geen steun
en bescherming in zes van de tien gemeenten.
Volgens een 2015 barometer rond geweld tegen vrouwen, die gepubliceerd werd door de koepelorganisatie
voor opvang Unizon, hebben de meeste steden geen concrete richtlijnen ten aanzien van vrouwen zonder
papieren die slachtoffers zijn van geweld. Zes op de tien Zweedse gemeenten zijn niet in staat steun en
bescherming te bieden aan vrouwen zonder verblijfsvergunning die het slachtoffer worden van geweld.
Sommige gemeenteambtenaren zijn er niet van op de hoogte dat zij, door een wetswijziging van 1 juli 2013
(wet SFS 2013:654), niet langer verplicht zijn de immigratiediensten in te lichten als zij migranten zonder

papieren kruisen of vrouwen zonder papieren aan de Migratiedienst te rapporteren als zij hen contacteren
voor hulp. Het rapport is hier beschikbaar in het Zweeds.
Bron: Sveriges Radio, 7 april 2015

ONGEDOCUMENTEERDE KINDEREN EN HUN FAMILIES
EU / Europarlement roept op tot vervolg op de EU agenda betreffende kinderrechten
De Intergroep voor Kinderrechten binnen het Europees Parlement publiceerde op 30 april 2015 een
verklaring waarin het belang van een vervolg op de EU agenda met betrekking tot kinderrechten werd
benadrukt (verstreken in 2014). Het Europees Parlement heeft de Commissie uitdrukkelijk gevraagd om een
nieuwe agenda voor de rechten van het kind te ontwikkelen in haar resolutie. Ze vroeg dit naar aanleiding
van de 25e verjaardag van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, in november 2014. Lees de
verklaring van de Intergroep hier in het Engels.
EU / HANDBOeK / Hoe investeringen van de Europese Commissie in advies voor kinderen omzetten in de
praktijk
1 april 2015 werd in het Europees Parlement het boek ‘Implementation Handbook – Putting the Investing in
Children Recommendation into Practice’ gelanceerd. Deze uitgave door de EU Alliantie voor de Investering
in Kinderen (EU Alliance for Investing in Children) toont de behoefte aan voor de strijd tegen kinderarmoede
en laat zien hoe het advies van de Europese Commissie ‘Investeren in kinderen: de vicieuze cirkel van het
nadeel doorbreken’ (Investing in children: breaking the cycle of disadvantage) in de praktijk kan worden
omgezet. Er worden 15 veelbelovende voorbeelden gegeven van bestaande praktijken die doorheen Europa
het EU beleid omzetten in daden. Twee van de voorbeelden behandelen de inclusie van ongedocumenteerde
migrantenkinderen: het Juridische Front Office – Juridisch Kliniek model in Italië, waar kinderarmoede en
ongelijkheid aangepakt worden door de toegang tot rechtvaardigheid te verbeteren en door inclusieve
diensten en praktijken in Barcelona, Spanje. Het handboek en aanverwante documenten kunnen hier
gedownload worden in het Engels.
VERENIGD KONINKRIJK / Binnenlandse Zaken moet gedeporteerde Nigeriaanse migrantenfamilie terug
halen naar Groot Brittannië
In het Verenigd Koninkrijk heeft Binnenlandse Zaken de opdracht gekregen om een Nigeriaanse vrouw en
haar 5-jarige zoon op eigen kosten te lokaliseren en terug te brengen naar het VK, dit om een rechtszaak te
vermijden. De zaak gaat over een 45-jarige vrouw (gekend als BF) die samen met haar 5-jarige zoon (RA) in
januari uitgewezen werd, ondanks bewijzen van mentale gezondheidsproblemen bij de vrouw en het risico
dat het gezin in Nigeria behoeftig zou moeten leven. Het Bureau van de Kindercommissie (Office of the
Children's Commissioner) gaf een juridische beoordeling over de uitwijzingsbeslissing van de jongen. Het
verdict luidde dat de Staatssecretaris had nagelaten om in het belang van de jongen RA te oordelen.
Bron: The Independent, 22 april 2015; The Electronic Immigration Network, 22 april 2015; Coram Children's
Legal Centre- Migrant Children's Project Newsletter, April 2015
VERENIGD KONINKRIJK / Kinderen gevangen in armoede door ‘disfunctioneel systeem’
Een nieuwe studie getiteld ‘Bescherming van kinderen tegen armoede: antwoorden van lokale overheden
aan gezinnen die geen beroep kunnen doen op publieke fondsen’ (Safeguarding children from destitution:
local authority responses to families with ‘no recourse to public funds’) verschenen bij COMPAS (Centre on
Migration, Policy and Society) bij de University of Oxford. Dit onderzoek verkent een tegenstelling tussen de
voorwaarde in het immigratierecht waarbij sommige gezinnen geen toegang hebben tot welzijnssteun van
de staat (‘geen toegang tot publieke fondsen’ (NRPF)) en de wet op het welzijn van kinderen (Children Act
1989 (Section 17)) dat vereist van lokale overheden dat ze diensten verlenen die het welzijn van kinderen ‘in
nood’ beschermen en bevorderen, en om hun gezinnen bij elkaar te houden. Deze NRPF status geldt voor
ongedocumenteerde migranten, maar ook voor hun kinderen, zelfs als dat Britse burgers zijn. Twee derde
(66%) van de ondervraagde gezinnen die ondersteund worden door de lokale overheden waren

ongedocumenteerd. Uit onderzoek blijkt dat aan sommige gezinnen steun geweigerd werd, terwijl sommige
kinderen, die wel lokale overheidssteun krijgen, voor lange tijd in basis leefomstandigheden leven, en
overleven op verblijfskosten die lager zijn dan die voorzien voor een andere categorie van mensen in het VK.
Lees de samenvatting hier in het Engels en het volledig verslag hier in het Engels.

DETENTIE EN DEPORTATIE
BELGIË / Daling in het aantal deportaties en regularisaties
In België is het aantal deportaties sinds 2010 voor het eerst gedaald als gevolg van besparingen. 2.586
migranten werden in 2014 uitgewezen ten opzichte van 3.167 in 2013. De Dienst Vreemdelingenzaken moet
sinds enkele jaren besparen. Twee jaar geleden waren er nog 600 plaatsen vrij in gesloten asielcentra, nu zijn
dat er nog maar 480. Ondanks de besparingen, behoudt de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie zijn
intentie om van deportaties van ongedocumenteerde migranten een prioriteit te maken in zijn asiel- en
migratiebeleid.
Bronnen: Migrations News Sheet, maart 2015; La Dernière Heure, 27 februari 2015; La Libre, 10 maart 2015
RAAD VAN EUROPA / Lancering campagne om een komaf te maken met detentie van minderjarigen
De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) heeft de Parlementaire Campagne gelanceerd
om een einde te maken aan detentie van minderjarige immigranten, dat gebeurde tijdens een evenement in
Straatsburg van 20 tot 21 april 2015, waarbij een tweejarig engagement in de kijker werd gezet dat werkt
aan het afschaffen van de detentie van kinderen in Europa. De campagne volgt de PACE mijlpaal resolutie
van 3 oktober 2014, en wil lidstaten oproepen tot een verbod op detentie van minderjarige immigranten en
het implementeren van vrijheidsberovende, op de gemeenschap gebaseerde alternatieven voor kinderen en
gezinnen. Volgens de Internationale Detentie Coalitie (International Detention Coalition (IDC)), worden naar
schatting jaarlijks zo’n 40.000 kinderen opgesloten in Europa.
Bron: End Immigration Detention of Children, april 2015
FRANKRIJK / Organisaties willen stopzetting van detentie van kinderen in transitzones van luchthavens
Anafé (Association Nationale d'Assistance aux Frontières pour les Étrangers), de Vaststelling van Detentie
van Buitenlanders (Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE)), het Netwerk Onderwijs Zonder
Grenzen (Réseau Education Sans Frontières (RESF)) en het Tijdschrift voor Jongerenrechten (Journal du droit
des jeunes) schreven op 25 juni 2015 een open brief aan de Franse regering en aan parlementariërs met de
vraag om komaf te maken met detentie van kinderen in transitzones van de luchthaven. De brief kwam er in
navolging van het geval van twee jonge meisjes van 3 en 6, ze brachten meerdere dagen alleen door in het
detentiecentrum van de transitzone (Zone d’attente pour personnes en instance (ZAPI)) in de Parijse
luchthaven van Roissy-Charles-de-Gaulle. Een administratief onderzoek werd geopend om deze gevallen van
naderbij te bekijken. De ombudsman opende ook een onderzoek en roept opnieuw op tot stopzetting van
detentie van migrantenkinderen in Frankrijk. Volgens de organisatie Anafé zijn er 67 ZAPI’s in Frankrijk en in
totaal werden er in 2013 wel 350 niet begeleide minderjarigen in de ZAPI van de luchthaven van Roissy
gehouden.
Bronnen: Libération, 12 juni 2015; L’Express, 12 juni 2015
PUBLICATIE / Essay over de EU terugkeerrichtlijnen
Op 28 april 2015 verscheen bij het Platform voor Internationale Samenwerking inzake Migranten zonder
Verblijfsvergunning (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) een essay in het
Engels over de EU terugkeerrichtlijnen (Directive 2008/115/EC). Dit essay benadrukt het belang van de
naleving van fundamentele migrantenrechten inzake controle en terugkeermechanismen, en geeft ook
voorbeelden van een aantal lidstaten om de tekortkomingen in de huidige praktijken te illustreren.
Voorbeelden zijn systematische en langdurige detentie, detentie van kinderen en gezinnen,
mensenrechtenschendingen in de context van uitwijzingsprocedures. Dit essay is beschikbaar in het Engels
en in het Spaans. Bron: PICUM, 28 april 2015

BRIEFING DOCUMENT / Detentie ineffectief bij beperken van irreguliere migratie
De Internationale Detentie Coalitie (International Detention Coalition (IDC)) publiceerde in april 2015 het
Briefing Document getiteld “Ontmoedigt Detentie?” (Does Detention Deter?). Hierin wordt geargumenteerd
dat detentie niet alleen ineffectief schijnt te zijn in het beperken van irreguliere migratie, maar het verzwakt
ook andere resultaten van migratiebeheer zoals het afsluiten van de aanvragen, integratie van mensen wiens
aanvraag werd goedgekeurd en het vertrek van diegenen wiens aanvraag werd afgewezen. Verdere
ontwikkeling van het beleid alsook gerichte toewijzing van middelen zijn nodig om de vooruitzichten van
migranten te verbeteren. Dat kan door meer reguliere mogelijkheden voor migratie aan te reiken en door
levenskansen te vergroten in de herkomst- en/of transitlanden. Om het briefing document in het Engels te
downloaden, klik hier .
RAPPORT / Overzicht van detentie van migranten in het Middellandse Zeegebied
In april 2015 verscheen bij het Globaal Detentie Project (Global Detention Project) een achtergrond nota om
moeilijkheden te benadrukken die migranten ondervinden wanneer ze in hechtenis worden genomen in het
Middellandse Zeegebied, en om een licht te werpen op de manier waarop het EU beleid een impact heeft
gehad op het migratiefenomeen in de regio. Het rapport focust op acht Europese en Noord-Afrikaanse landen
(Italië, Malta, Spanje, Libië, Tunesië, Egypte, Griekenland en Marokko). Er wordt achtergrondinformatie
gegeven over voorwaarden van detentie, cijfers en gerelateerde besluitvorming voor elk van deze landen, de
tekst is hier beschikbaar.
USA / Democraten vragen stopzetting van detentie van kinderen en gezinnen na rechterlijke uitspraak
Op 27 mei 2015 stuurde een meerderheid van de democraten van het huis van afgevaardigden een brief naar
Jeh Johnson, secretaris van Binnenlandse Veiligheid. De nadelige effecten die migratie heeft op kinderen en
gezinnen werden samen met de oproep tot stopzetting van detentie van gezinnen in de brief in de verf gezet.
De ondergetekenden hebben hun zorg geuit over het feit dat kinderen en moeders in hechtenis genomen
worden ondanks een ernstige behoefte aan medische zorg. In april 2015 gaf U.S. District Rechter Dolly Gee
in Californië voor een federaal gerechtshof een voorlopige uitspraak, de conclusie luidde dat de praktijk om
gezinnen vast te houden ingaat tegen paragrafen van een 18-jaar oude gerechtelijke schikking met betrekking
tot detentie van migrantenkinderen. Volgens de memo’s die de voorlopige uitspraak, verkregen door de
uitgever McClatchy, beschrijven, stelt die voorlopige uitspraak dat kinderen en hun moeders niet kunnen
worden vastgehouden in beveiligde faciliteiten zonder licentie, zoals die in de steden Karnes City en Dilley,
Texas, en dat het bovendien ongepast is om een kind en de begeleidende ouder vast te houden, tenzij er zich
vlucht- of veiligheidsrisico’s voordoen. Op 20 februari 2015 heeft de federale rechter James E. Boasberg de
regering-Obama opdracht gegeven om te stoppen met de systematische opsluiting van ongedocumenteerde
vrouwen en kinderen. Rechter James E. Boasberg van de Federale Rechtbank voor het District Columbia gaf
een voorlopige voorziening die de administratie verbiedt om migranten vast te houden enkel "met het doel
tot ontmoediging van toekomstige immigratie". Meer dan 1.000 vrouwen en kinderen worden vastgehouden
in Amerikaanse immigratie detentie.
Bronnen: Sputnik News, 28 mei 2015; New York Times, 20 februari 2015; U.S. Immigration and Customs
Enforcement, 13 mei 2015

PUBLICATIES EN ANDERE BRONNEN

PUBLICATIE / Mensenrechtenindicatoren voor migranten en hun gezinnen
KNOMAD’s Thematische Werkgroep (TWG) voor Migrantenrechten en Sociale Aspecten van Migratie heeft
in april 2015 een paper gepubliceerd met de titel ‘Mensenrechtenindicatoren voor Migranten en hun
gezinnen’ (Human Rights Indicators for Migrants and their Families). In de paper wordt aangetoond dat het
gebruik van indicatoren voor mensenrechten van migranten vooruitgang kan vereenvoudigen en bewaken
bij het naleven van wettelijke verplichtingen; dat de naleving van migrantenrechten een essentieel

instrument is voor sociale integratie in multiculturele samenlevingen; en dat migrantenrechtenindicatoren
de op feiten gebaseerde beleidsvorming bevorderen. De KNOMAD werkpaper serie verspreidt werk in
uitvoering van het Globale Kennis Partnerschap rond Migratie en Ontwikkeling (Global Knowledge
Partnership on Migration and Development (KNOMAD)). De paper is beschikbaar in het Engels en in het
Spaans.
RAPPORT / Schaduwrapport over racistische delicten in Europa
In mei 2015 heeft het Europees Netwerk Tegen Racisme (European Network Against Racism (ENAR)) het
2013-14 schaduwrapport gepubliceerd over racistische delicten in Europa. De bevindingen zijn dat er in de
EU geen systematische registratie bestaat van racistische delicten en dat er in een aantal landen zelfs geen
gegevens worden verzameld. Het maatschappelijk middenveld heeft in 2013 in de EU een stijging van
racistisch gemotiveerde delicten gerapporteerd. Het rapport geeft ook aan dat slachtoffers van racisme vaak
terughoudend zijn om dergelijke misdrijven aan te geven bij de politie. Dat geldt vooral voor
ongedocumenteerde migranten die geen aangifte doen uit angst voor uitwijzing. Het rapport is hier in het
Engels beschikbaar. Naast het rapport heeft ENAR ook een animatiefilmpje gelanceerd waarin enkele
belangrijke bevindingen aan bod komen.
Bron: ENAR Press statement, 6 mei 2015

