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GRENZEN
MIDDELLANDSE ZEEGEBIED / Meer dan 1000 migranten tijdig gered, honderden sterven.
De Italiaanse kustwacht en marine hebben samen met verschillende vrachtschepen meer dan 1.000 migranten
gered uit rubberboten tijdens diverse operaties in de Middellandse Zee op 3 en 4 maart 2015. De migranten
werden gered ongeveer 50 mijl ten noorden van Libië. De Italiaanse kustwacht meldde ook dat het de lichamen
van tien migranten heeft geborgen. Het incident volgt op de dood van ten minste 300 migranten die op 7 februari
2015 verdronken nadat hun bootjes vanuit Libië vergingen in de Middellandse Zee (zie PICUM Bulletin 18
februari 2015). Verschillende maatschappelijke organisaties pleiten voor meer reddingsoperaties op zee.
Bron: The Guardian, 4 maart 2015
SPANJE / Een jaar na het incident waarbij 15 mensen de dood vonden, blijven migranten proberen de
grensafsluiting in Cueta over te klimmen.
Een groep van ongeveer 50 migranten uit Sub-Sahara Afrika probeerde op 3 februari 2015 de grensafsluiting
naar de Spaanse enclave in Noord-Afrika over te klimmen. Eén van de migranten slaagde erin om Ceuta te
bereiken terwijl de rest van de groep werd tegengehouden door de Marokkaanse grenswachten. Het incident
vond plaats net op het moment dat pleitbezorgers van migrantenrechten de gebeurtenissen van het jaar
voordien, waarbij vijftien migranten die probeerden om de kust van Ceuta te bereiken de dood vonden, in
herinnering probeerden te brengen. Tijdens het incident in 2014 openden leden van de Spaanse Guardia Civil
had het vuur met grote rubberen kogels en traangas op 200 sub-Sahara migranten om hen te beletten de
afsluiting over te klimmen . Dit resulteerde in de dood van de vijftien migranten. Zestien bewakers werden hierna
beschuldigd van doodslag.
Bron: El País, 4 februari 2015; Human Rights Watch, 4 februari 2015; Cadena Ser, 11 februari 2015

VERENIGDE NATIES
OHCHR / Europa moet bouwen aan het reguleren van openheid en mobiliteit
De speciale rapporteur voor de mensenrechten van migranten van de Verenigde Naties, François Crépeau,
bezocht Brussel van 2 tot 5 februari 2015 in het kader van zijn studie uit 2013 over het beheer van de
buitengrenzen van de Europese Unie. In zijn eindrapport, gepubliceerd op 5 februari 2015, doet de speciale
rapporteur een oproep aan de EU-landen om zich te focussen op reguliere migratiekanalen, in plaats van op het
repressieve beleid. De speciale rapporteur merkte ook de noodzaak op om de toegang tot de rechterlijke macht
voor alle migranten te waarborgen. Tijdens zijn bezoek aan Brussel had François Crépeau een ontmoeting met
een aantal EU-ambtenaren verantwoordelijk voor het beheer van de grenzen, met vertegenwoordigers van de
lidstaten van de EU, met internationale organisaties en met maatschappelijke organisaties, om het beheer van
de EU-grens te bespreken. Om het volledige standpunt te lezen, klik hier.
OHCHR / RAPPORT / De economische, sociale en culturele rechten van mensen zonder wettig verblijf
Het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) heeft een nieuw rapport
gepubliceerd met de titel "De economische, sociale en culturele rechten van migranten zonder
verblijfsdocumenten". Het rapport bevestigt het recht van ongedocumenteerde migranten op gezondheidszorg,
op onderwijs, op een adequate levensstandaard, op sociale zekerheid en op eerlijke arbeidsomstandigheden.
Het rapport definieert ook juridische en praktische barrières die belemmeren dat migranten zonder papieren
van hun rechten in elk van deze domeinen kunnen genieten. Het rapport benadrukt ook het belang van het niet
labelen van mensen zonder wettig verblijf als 'illegalen', enkel als gevolg van hun verblijfstatus. Om het rapport
te downloaden, klik hier.
VN / Speciale Rapporteur: Detentie onlosmakelijk verbonden met de mishandeling van kinderen
De speciale rapporteur inzake marteling van de Verenigde Naties, Juan E. Méndez, drong er, ter gelegenheid van
de presentatie van zijn nieuwe rapport aan de Mensenrechtenraad van de VN, bij de lidstaten op aan om het
belang van het kind voorop stellen bij het voostellen van alternatieven voor de opsluiting van kinderen. Hij gaf
de aanbeveling aan de lidstaten om volledig af te zien van de detentie van kinderen, met of zonder ouders, op
basis van hun immigratiestatus. De 28e algemene zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties
vond plaats van 2 tot 27 maart 2015 te Genève. Het rapport van de speciale rapporteur kan je hier bekijken
(A/HRC/28/68), klik hier. Bron: OHCHR, Press Release, 10 maart 2015.
VN / Zwitserland werd aangespoord om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen aangaande kinderen
zonder wettig verblijf
Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind heeft zijn eindconclusies en aanbevelingen aan Zwitserland
uitgebracht als deel van de periodieke rapportage aan alle lidstaten over de manier waarop het Verdrag inzake
de Rechten van het Kind wordt uitgevoerd. Als aanbevelingen zijn er onder meer het ontwikkelen van beleid en
programma's om sociale uitsluiting en discriminatie van kinderen zonder wettig verblijf te voorkomen.
Zwitserland was één van de lidstaten die tussen 12 en 30 januari 2015 tijdens de 68ste zitting van de commissie
werden onderzocht. Lees de eindconclusies hier.

ONTWIKKELINGEN IN EUROPEES BELEID
RAAD VAN EUROPA/ Rapport over mensenrechten van migranten, asielzoekers en vluchtelingen in Frankrijk
Nils Muižnieks, Commissaris voor Rechten van de Mens voor de Europese Raad, publiceerde op 17 januari 2015
een rapport na zijn bezoek aan Frankrijk van 22 tot 26 september 2014. Het rapport richt zich op de strijd tegen
intolerantie en extremisme, de mensenrechten van de Roma en ook over die van migranten, asielzoekers en
vluchtelingen in Frankrijk. In het rapport uit Muižnieks zijn bezorgdheid over de situatie in Calais, waar
momenteel ongeveer 2500 irreguliere migranten leven, en roept de overheid op om duurzamere oplossingen te
vinden. De Commissaris benadrukte ook hoe verontrustend de situatie van kinderen zonder papieren is en riep

op om niet langer kinderen vast te houden. Om het volledige rapport te lezen, klik hier. Op 20 januari 2015
werd ook in een toespraak van Human Rights Watch (HRW) de situatie in Calais op de korrel genomen voor het
gebrek aan opvang voor migranten en het politiegeweld tegen hen.
RAAD VAN EUROPA / RAPPORT / Racisme en haatzaaierij in Griekenland
In het vijfde rapport over Griekenland van 24 februari 2015 benadrukte de Europese Commissie tegen Racisme
en Intolerantie (ECRI) dat ondanks de nieuwe antidiscriminatiewet van 2014, racisme, xenofobie en geweld tegen
migranten in Griekenland is toegenomen.. De ECRI spoorde nationale autoriteiten aan om een werkgroep in te
stellen die een strategie dient te ontwikkelen voor de bestrijding van racisme en xenofobie in samenwerking met
het maatschappelijk middenveld, de Ombudsman en de Nationale Commissie voor Rechten van de Mens. Het
volledige rapport, gebaseerd op het bezoek van ERCI aan Griekenland in maart 2014, is hier beschikbaar.
Bron: Raad van Europa, Press Release 24 februari 2015
RAAD VAN EUROPA / RAPPORT / Toezicht op gezamenlijke Frontex terugkeermissie via de lucht
Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering (CPT) van de Raad van Europa heeft een rapport
uitgebracht over de eerste missie waarin toezicht gehouden werd op een Frontex Joint Return Operation op een
vliegtuig vanuit Rotterdam, Nederland naar Lagos in Nigeria. Deze missie vond plaats van 16 tot 18 oktober 2013.
Het verslag, uitgebracht op 5 februari 2015, benadrukt dat het uitzetten van migranten met een vliegtuig het
risico met zich meebrengt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Het CPT bemerkte ook
buitensporig gebruik van fysieke dwang in bepaalde fases van de uitzettingsprocedure. Het Comité adviseert,
onder andere, om de individuele risico's te beoordelen om zo het gebruik van fysieke dwang te kunnen
rechtvaardigen en dat de professionele zorggevers op de terugkeervluchten noodhulpmiddelen ter beschikking
moeten hebben.
Bron: ECRE, 13 februari 2015
EUROPESE COMMISSIE / Presentatie belangrijkste punten op komende Europese Agenda voor Migratie
Eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, heeft op 4 maart 2015 samen met de
Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, Dimitris Avramopoulos, de belangrijkste
prioriteiten voorgesteld van de Europese Commissie in haar werk naar een uitgebreide Europese Agenda voor
Migratie. Voor de eerste keer is migratie een expliciete prioriteit van de Europese Commissie, zoals voorgesteld
in de politieke richtlijnen van de Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, getiteld ‘A New
Start for Europe’ ('Een Nieuwe Start voor Europa'). Vier prioriteiten werden voorgesteld: de werking van het
asielsysteem verbeteren, de grenzen van de EU beschermen door vooral de Frontex missies te versterken,
irreguliere migratie tegengaan door zich te richten op smokkelaars en netwerken van sluikhandel, en
arbeidsmigratie verbeteren. Naar verwachting wordt de nieuwe migratieagenda gepubliceerd in mei 2015. Een
video van de persconferentie kan hier bekeken worden.
Bronnen: Persverslag Europese Commissie, 4 maart 2015
EUROPESE COMMISSIE / Frontex operatie Triton wordt verlengd en financiële steun voor Italië
De Europese Commissie heeft beslist Italië meer te ondersteunen om het land te helpen met de grote aantallen
migranten die aankomen in het Mediterrane gebied. De Europese Commissie heeft een bedrag van €13,7 miljoen
toegekend als noodhulp aan Italië afkomstig van het Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en maakte op 19
februari 2015 bekend dat de Frontex Joint Operation Triton verlengd zal worden tot minstens eind 2015.
Bronnen: Farnesina, 25 februari 2015; Persverslag Europese Commissie, 19 februari 2015.
EUROPESE COMMISSIE / Factsheet over migrantensmokkel in de Europese Unie
De Europese Commissie bracht op 13 januari 2015 een factsheet uit dat de belangrijkste problemen en cijfers
samenvat in verband met migrantensmokkel in de Europese Unie. De verschillen tussen mensenhandel en
migrantensmokkel worden erin benadrukt en de Europese Commissie somt een aantal maatregelen op die
gericht zijn op het tegengaan van smokkel onder de bestaande EU wetgeving. Daarnaast bemerkt de Commissie
ook dat hulpverlening voor migranten die bescherming nodig hebben, gegarandeerd moet worden. Gebaseerd
op data verzameld door Frontex vanaf januari 2015, benadrukt het factsheet dat in 2014 meer dan 276 000

migranten op een irreguliere manier de EU binnenkwamen, wat een stijging van 155% inhoudt ten opzichte van
de officiële cijfers van 2013.
Bronnen: Europese Commissie, Fact Sheet, MEMO/15/3261; EU Observer, 6 januari 2015
EUROPEES PARLEMENT / Nieuwe intergroep voor gelijkstelling kinderrechten via Europees Parlement
In december 2014 werd een intergroep voor kinderrechten goedgekeurd voor de huidige parlementstermijn
(2014-2019). Intergroepen zijn informele structuren binnen het Europees Parlement om uitwisselingen over
bepaalde onderwerpen tussen de leden van het Europees Parlement en het maatschappelijk middenveld te
cultiveren. Het doel van deze nieuwe intergroep is om kinderrechten te promoten en ervoor te zorgen dat er
rekening wordt gehouden met de belangen van het kind bij interne en externe acties van de EU. De groep kan
een sleutelrol spelen in het gelijkstellen van kinderrechten in al het werk van het Europees Parlement. De
oprichting van de intergroep is een resultaat van de inspanningen van de Child Rights Action Group en hun Child
Rights Manifesto.
Bron: Eurochild - eNews Bulletin, december 2014
RAAD VAN DE EUROPESE UNIE / Voorstel om wetten op elkaar af te stemmen in verband met sancties voor
irregulier verblijf
Het Lets Voorzitterschap van de EU stelt een evaluatie voor de cijfers uit de lidstaten over gevallen van migranten
die eerder een visa of verblijfsvergunning hadden maar na het vervallen van hun documenten hun verblijf
irregulier voortzetten. Het doel is om wetten meer op elkaar af te stemmen op het gebied van dit voortgezet
verblijf, inclusief sancties opgelegd vanuit de EU. Om informatie te vergaren over migranten zonder papieren die
verblijven in de lidstaten, zal het Voorzitterschap gegevens gebruiken die verzameld werden in gezamenlijke
politie-operaties “Mos Maiorum”, “Perkunas” en “Mitras”, gegevens van Frontex, de resultaten van het Project
CLANDESTINO, en ook een korte enquête voor alle lidstaten in verband met de situatie op nationaal niveau. Het
document is beschikbaar op de website van Statewatch.
Bron: Statewatch News Online, februari 2015.
EU / Meer dan 19.000 migranten gearresteerd tijdens Mos Maiorum gezamenlijke politie-operatie
In totaal werden 19.234 migranten zonder papieren gearresteerd (9.890 aan de buitengrenzen van de EU en
9.344 binnen het EU-gebied) tijdens de gezamenlijke politie-operatie genaamd 'Mos Maiorum', die door de
Europese Unieheen plaatsvond van 13 tot 16 oktober 2014. Deze operatie werd voorgesteld door het Italiaans
EU-Raadvoorzitterschap in juli 2014 en werd gezamenlijk uitgevoerd door alle EU-lidstaten, behalve Kroatie,
Griekenland en Ierland. Frontex en Europol gaven technische en analytische ondersteuning aan de operatie. De
operatie leidde ook tot de arrestaties van 257 mensen die irreguliere migratie 'bevorderden'.
Bron: Statewatch, 23 januari 2014
EU / Eerste vergadering Europees Migratie Forum
De eerste vergadering van het nieuwe Europese Migratie Forum vond plaats op 26 en 27 januari 2015 in Brussel
en was gericht op de migratiestromen in het Mediterrane gebied, in het bijzonder op mensensmokkel. Het
Europees Migratie Forum is een initiatief van het Europees Economisch en Sociaal Comité en de Europese
Commissie en vervangt het Europees Integratie Forum om zo een breder gespreksplatform aan te bieden voor
de EU agenda voor migratie, asiel en integratie aan organisaties uit het maatschappelijk middenveld en
plaatselijke en regionale instellingen. Kadri Soova, Advocacy Officer voor PICUM, en Yonous Muhammadi van het
Griekse Forum voor Vluchtelingen werden geselecteerd als nieuwe vertegenwoordigers voor het
maatschappelijk middenveld voor het Bureau van het Forum. Voor meer informatie over het Europees Migratie
Forum, klik hier.
Bronnen: Migrant’s Rights Network, 2 februari 2015

EUROPEES HOF VOOR RECHTEN VAN DE MENS / Overlevenden Farmakonisi schipbreuk dienen klacht in
In januari 2014 zonk een boot met migranten terwijl de Griekse kustwacht het wegsleepte. Elf Afghanen kwamen
hierbij om nabij het Griekse eiland Farmakonisi. Volgens verklaringen van de overlevenden werd hun kleine boot
op grote snelheid door de Griekse kustwacht weggesleept naar Turkije, het touw scheurde waardoor de boot
zonk. Nadat de aanklager van de scheepsrechtbank in Piraeus formeel het onderzoek naar de 'Farmakonisi'-zaak

had afgesloten in augustus 2014, dienen de overlevenden van de schipbreuk nu een klacht in bij het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens (ECtHR). Ze beweren dat de Griekse autoriteiten in overtreding handelden
tegen het recht op leven, het recht op vrijheid van foltering en het recht op een effectieve oplossing in de context
van de operatie van de kustwacht nabij het Griekse eiland. Ambtenaren die deelnamen aan de operatie beweren
dat het een reddingsoperatie was.
Bronnen: Amnesty International, 20 januari 2015; Pro Asyl, 20 januari 2015

NATIONALE ONTWIKKELINGEN
FRANKRIJK / Protest tegen straf op het steunen van ongedocumenteerde migranten
Een activist voor de rechten van migranten in Dijon was opgeroepen te verschijnen voor het Gerechtelijk
Districtskantoor van de stad, omdat hij ervan beschuldigd werd onrechtmatige huisvesting te faciliteren voor
verscheidene migranten. Hij voerde ter verdediging aan dat zij accommodatie nodig hadden om toegang te
krijgen tot sociale en medische voorzieningen en om een asielaanvraag te kunnen doen. Paul Garrigues, een
activist voor de Liga voor Mensenrechten, werd niet onderworpen aan strafrechtelijke vervolging maar kreeg
een juridische waarschuwing. Ongeveer 50 mensen verzamelden zich op dinsdag 27 januari 2015 voor het
Gerechtelijk Districtskantoor van Dijon om te protesteren tegen de criminalisering van het geven van hulp aan
ongedocumenteerde migranten. Een collectief van 29 verenigingen organiseerde het protest met borden waarop
geschreven stond: “Solidariteit is geen misdaad” en “Altijd solidariteit”.
Bronnen: Bien Public, 28 januari 2015; Macommunce.info, 27 januari 2015
FRANKRIJK / Een voorheen ongedocumenteerde 'held' ontvangt het Franse staatsburgerschap in de nasleep
van de aanslagen in Parijs
De voorheen ongedocumenteerde migrant, Lassana Bathily, werd op 20 januari 2015 in Frankrijk genaturaliseerd
vanwege het helpen de levens te redden van verscheidene mensen tijdens een aanval op een Joodse supermarkt
in Parijs op 9 januari 2015. De aanval op de Joodse supermarkt werd gekoppeld aan de moord op twaalf mensen
op het hoofdkwartier van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo twee dagen daarvoor, op 7 januari 2015. Te
midden van deze gebeurtenissen hielp Lassana Bathily, een werknemer van de supermarkt, verscheidene klanten
zich te verstoppen in de koelruimte voordat hij er in slaagde te ontsnappen en de politie te informeren over wat
er was gebeurd. Naar verluidt zag de politie hem eerst abusievelijk aan voor één van de daders. De 24 -jarige
Malinees arriveerde op 16-jarige leeftijd in Frankrijk. Toen hij 18 jaar werd deed hij een aanvraag voor een
verblijfsvergunning, die hem niet werd toegekend waardoor hij ongedocumenteerd raakte. Na uitgebreide media
aandacht, waarin de nadruk vaak werd gelegd op het feit dat hij als moslim de levens van verscheidene Joden
redde, hoorde hij dat hij het Franse staatsburgerschap zou ontvangen vanwege zijn 'heldhaftige' daden. Zowel
de Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Cazeneuve, als de Premier, Manuel Valls, woonden de
naturalisatieceremonie bij.
Bron: Le Monde, 20 januari 2015
DUITSLAND / Migratie Rapport 2013: Meer dan 32.500 ongedocumenteerde migranten aangehouden aan de
grenzen en op vliegvelden
Het Duitse Federale Agentschap voor Migratie en Vluchtelingen (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
BAMF) heeft zijn Migratie Rapport voor het jaar 2013 uitgegeven op 21 januari 2015. Het aantal aanhoudingen
van ongedocumenteerde migranten aan de Duitse grenzen en op vliegvelden is gestegen van 25.670
geregistreerde ongedocumenteerde migranten in 2012 tot 32.533 in 2013. Dit aantal omvat echter niet
migranten die ongedocumenteerd in Duitsland verblijven en onbekend zijn bij de autoriteiten. Het aantal
aanhoudingen van smokkelaars is gestegen met 70.6% in 2013 in vergelijking tot 2012. Het aantal uitzettingen is
gestegen tot 10.198, vergeleken met 7.651 in 2012. Om het Migratie Rapport 2013 te downloaden en eerdere
edities te zien, klik hier.
Bronnen: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 21 januari 2015; N24 4 januari 2015

DUITSLAND / Kerkelijke asielbeweging weerstaat kritiek
De Duitse Minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière (Christen-Democratische Partij, CDU) heeft op
een vergadering van de Christen-Democraten in januari 2015 kerken bekritiseerd vanwege het bieden van
onderdak aan ongedocumenteerde migranten en vluchtelingen. De Maizière zette vraagtekens bij de legitimiteit
van kerkelijk asiel en betoogde dat verdedigers van het kerkelijk asiel bestaande wetten ontduiken.
Vertegenwoordigers van zowel de Katholieke als de Protestantse Kerk in Duitsland hebben de kritiek gepareerd
door te wijzen op de kaders van de internationale mensenrechten en hun Christelijke overtuiging hulp te bieden
aan mensen in nood.
Bronnen: Spiegel online, 30 januari 2015; Evangelischer Pressedienst, 6 februari 2015
GRIEKENLAND / Ongedocumenteerde migranten als instrument gebruikt in schuld onderhandelingen tussen
Griekenland en de EU
Panos Kammenos, de Griekse Minister van Defensie, en Giannis Panousis, Vice- Minister van Binnenlandse Zaken,
hebben aangegeven dat zij reisdocumenten zouden verstrekken om “honderdduizenden ongedocumenteerde
migranten” in staat te stellen naar Duitsland en andere West-Europese landen te verhuizen als de Eurozone niet
tegemoet komt aan hun eisen voor de betalingen van het reddingsplan. Verscheidene Duitse politici en
ambtenaren reageerden woedend en waarschuwden dat Griekenland tijdelijk uit de Schengen zone zou worden
verwijderd. Griekenland worstelt met de komst van grote aantallen asielzoekers en migranten en heeft flink
moeten snijden in de overheidsuitgaven. Maatschappelijke organisaties uit heel Europa hebben opgeroepen tot
een herziening van de Dublin regeling en tot het geven van extra steun aan de landen aan Europa's zuidgrenzen,
zoals Griekenland.
Bronnen: Handelsblatt 28 februari 2015; The Local, 9 maart 2015; Deutsche Presse Agentur, 9 maart 2015
NEDERLAND / Nederlands Hof: Het stelstel van sociale voorzieningen schendt de rechten van
ongedocumenteerde migranten op medische assistentie en huisvesting
Het Europese Comité voor Sociale Rechten (The European Committee of Social Rights, ECSR) heeft op 10
november 2014 in de zaak van de Conferentie van Europese Kerken (Conference of European Churches, CEC) vs.
de Nederlandse staat geconcludeerd dat het huidige Nederlandse stelsel van sociale voorzieningen de rechten
schendt van ongedocumenteerde migranten. Daarnaast heeft het ook geconcludeerd dat het Nederlandse stelsel
van sociale voorzieningen niet in overeenstemming is met de Artikelen 13.4 en 31.2 van het Europees Sociaal
Handvest (ESH), waarin gesproken wordt over respectievelijk het recht op sociale en medische assistentie en het
recht op huisvesting. De Nederlandse overheid heeft vooralsnog geweigerd de beslissing van het Comité na te
leven. Op 15 januari 2015 bevestigde de Rechtbank van Den Haag de beslissing van het Comité door te
constateren dat het gebrek aan onderdak, voedsel en kleding voor ongedocumenteerde migranten de menselijke
waardigheid dusdanig inperkt dat er sprake is van onmenselijke behandeling en dat bed, bad en brood daarom
zou moeten worden verschaft door de overheid. Lees de beslissing van de Rechtbank hier.
Oorspronkelijke bron: Stichting Los Nieuwsbrief (Engels and Nederlands), 19 januari 2015
VERENIGDE STATEN / Nieuwe gegevens over de ongedocumenteerde bevolking en de kosten van
wetshandhaving
Een onderzoek uitgevoerd door het American Action Forum en gepubliceerd op 6 maart 2015 toont dat de
Amerikaanse overheid bij benadering tussen $400 en $600 miljard zou moeten uitgeven om het geschatte totaal
van 11.2 miljoen ongedocumenteerde migranten in de VS aan te houden, te detineren, wettelijk te vervolgen en
uit te zetten en om in de toekomst irreguliere toegang tot het land te voorkomen. Volgens het onderzoek zou
dit proces ongeveer twintig jaar in beslag nemen en zou het de beroepsbevolking doen krimpen met 11 miljoen
arbeiders en het reële BBP doen dalen met $1.6 triljoen. Een ander onderzoek , getiteld “Wegen tot Wettige
Immigratie-Status: Resultaten en Implicaties van het PERSOONS Onderzoek” (Paths to Lawful Immigration Status:
Results and Implications from the PERSON Survey) agendeert het probleem dat een zeker percentage van
ongedocumenteerde migranten in aanmerking kan komen voor regularisatie. Het onderzoek concludeerde dat
meer dan 14% van degenen die in aanmerking bleken te komen voor de tijdelijke deportatie opheffing Deferred
Action for Childhood Arrivals (DACA) ook in aanmerking bleken te komen voor een andere vorm van irreguliere
immigratie-status opheffing.

Bronnen: The Atlantic 6 maart 2015; Center for Migration Studies, 4 december 2014; Center for Migration
Studies, 10 december 2014

GEZONDHEIDSZORG
NOORWEGEN / Elf organisaties dringen er bij de regering op aan om gezondheidszorg voor mensen zonder
wettig verblijf te voorzien
Een groep van elf organisaties heeft op 27 januari 2015 de regering van Noorwegen in een brief opgeroepen om
gezondheidszorg te bieden voor mensen zonder wettig verblijf en dit op basis van de noodzaak ertoe, de
professionele ethiek en de mensenrechten. De ondertekenende organisaties zijn het Rode Kruis Noorwegen,
Church City Mission, Amnesty International Noorwegen, Artsen zonder grenzen Noorwegen, het Antiracistisch
Centrum, de Noorse Organisatie voor Asielzoekers, LHL’s internationale tuberculose stichting, het Noorse
People’s Aid, de Noorse artsenvereniging, de Noorse verplegingvereniging, en de Noorse vroedvrouwvereniging.
De brief is hier (in het Noors) te lezen.
BELEID KORT / Partnergeweld tegen migrantenvrouwen en vrouwen uit etnisch-culturele minderheden
De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft een beleidsnota gepubliceerd met als titel “De rol van de
gezondheidszorg in het voorkomen en aanpakken van partnergeweld tegen migrantenvouwen en vrouwen uit
etnisch-culturele minderheden". De nota presenteert de belangrijkste bevindingen met betrekking tot
partnergeweld en doet aanbevelingen voor het gezondheidsbeleid, de gezondheidszorg, de medische
voorzieningen en de dienstverleners uit de gezondheidszorg. De beleidsnota vermeldt ook barrières waarmee
vrouwen zonder wettig verblijf worden geconfronteerd wanneer ze proberen toegang te krijgen tot
gezondheidszorg, zoals wettelijke beperkingen en de angst voor repatriëring. In dit verband beveelt het rapport
aan om af te stemmen met de politiediensten, die vertrouwelijkheid, veiligheid, en de toegang tot
gezondheidsdiensten moeten garanderen zonder dat dit de verblijfsstatus van de vrouwen mag beïnvloeden. De
beleidsnota kan hier worden geraadpleegd.
ZWITSERLAND / RAPPORT / Overzicht en aanbevelingen om de toegang tot en de kwaliteit van de
gezondheidszorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen in Zwitserland te verbeteren
Het nationale platform voor de toegang tot de gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf (Plate-forme
nationale pour l'accès aux soins de santé des sans-papiers) in Zwitserland heeft een beoordelingsverslag
gepubliceerd over de huidige barrières en uitdagingen voor migranten zonder wettig verblijf inzake de toegang
tot de gezondheidszorg. De korte versie van het document is beschikbaar in het Duits, Frans en Italiaans. Een
langere versie Accès aux soins des vulnérables (version détaillée) is enkel beschikbaar in het Frans en geeft een
meer diepgaande analyse.

WERK EN EERLIJKE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
HONG KONG / Vrouw schuldig bevonden in zaak van marteling en mishandeling van Indonesische
huishoudelijk werker
Een vrouw uit Hong Kong die haar Indonesische huishoudelijk werker martelde en mishandelde is op 10 februari
2015 schuldig bevonden aan achttien aanklachten, waaronder bedreiging, zwaar lichamelijk letsel, criminele
intimidatie en het weigeren loon te betalen of vrije dagen te geven. Ongeveer een jaar geleden kregen foto's
waarop de verwondingen van huishoudelijk werker Erwiana Sulistyaningsih te zien waren breed aandacht en
zetten protesten in gang tegen de slechte behandeling van huishoudelijk personeel (zie PICUM Bulletin, 27
januari 2015). De rechtbank vernam onder meer dat de werkgever, Law Wan-tung, Sulistyaningsih op de mond
sloeg zodat haar tanden braken, een stofzuigerbuis in haar mond ramde waarbij ze haar lip sneed en zij de
gemigreerde huishoudelijk werker dwong om gedurende de winter naakt in de badkamer te staan terwijl zij
water op haar spoot en een ventilator op haar richtte.
Bron: Al Jazeera, 10 februari 2015

VERENIGD KONINKRIJK / Jurisprudentie: Rechtbank handhaaft diplomatieke onschendbaarheid in zaak van
mensenhandel in huishoudelijk personeel
Het Hof van Beroep van het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op 5 februari 2015 de diplomatieke onschendbaarheid
gehandhaafd, daarmee migranten werkzaam als huishoudelijk werker voor diplomaten zonder rechtsmiddelen
achterlatend. De zaak van Reyes & Suryadi vs. Malki betrof gemigreerde huishoudelijk werkers van wie door de
autoriteiten van het VK was vastgesteld dat zij slachtoffers waren van mensenhandel en die compensatie eisten
voor rassendiscriminatie, mishandeling en loondiefstal door hun werkgever, een Saudische diplomaat in Londen.
De diplomaat maakte met succes aanspraak op diplomatieke onschendbaarheid onder het Verdrag van Wenen
inzake Diplomatiek Verkeer.
Bronnen: Courts and Tribunals Judiciary, 5 februari 2015; Kalayaan, 5 februari 2015
VERENIGDE STATEN / De Coalitie van Immokalee Arbeiders (The Coalition of Immokalee Workers, CIW)
ontvangt de Presidentiële Onderscheiding voor Buitengewone Inspanningen om Mensenhandel te
Bestrijden
De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, heeft op 29 januari 2015 de Presidentiële
Onderscheiding voor Buitengewone Inspanningen om Mensenhandel te Bestrijden 2015 uitgereikt aan de
Coalitie van Immokalee Arbeiders (Coalition of Immokalee Workers, CIW) op het Witte Huis Forum over de
Bestrijding van Mensenhandel in Bevoorradingsketens. De CIW heeft pionierswerk verricht op het gebied van
een werknemer- gebaseerd maatschappelijk verantwoordelijkheidsmodel, het Eerlijk Voedsel Programma (the
Fair Food Program), dat werknemers betrekt bij het adresseren van uitbuiting en mishandeling en bij het
uitroeien van moderne slavernij in de tomaatvelden van Florida.
Bronnen: The White House blog, 29 januari 2015; Freedom Network USA, 29 januari 2015

VROUWEN ZONDER WETTIG VERBLIJF
VERENIGD KONINKRIJK / Slachtoffers van seksueel geweld die worden vastgehouden in gesloten centra zijn
kwetsbaar voor verder misbruik
Een rapport van de organisatie Vrouwen voor Vrouwelijke Vluchtelingen (Women for Refugee Women) van
januari 2015 stelt vast dat de Britse regering vrouwen die verkrachting, seksueel geweld en andere vormen van
marteling overleefden, vasthoudt in gesloten centra. Van de 34 vrouwen uit het terugkeercentrum Yarl's Wood
die werden geïnterviewd, zeiden 19 vrouwen dat ze waren verkracht in hun land van herkomst; 21 vrouwen
hadden andere seksueel geweld meegemaakt; 28 vrouwen zeiden dat ze gendergebonden vervolging had
ervaren in hun land van herkomst (waaronder verkrachting, seksueel geweld, gedwongen huwelijk, gedwongen
prostitutie, of vrouwelijke genitale verminking). Het rapport merkt ook op dat de kosten voor het vasthouden
van een individu in een terugkeercentrum voor één jaar £ 37.230 bedragen. Het rapport is gebaseerd op de
bevindingen van het jaarrapport 2014 van Vrouwen voor Vrouwelijke Vluchtelingen.
Bron: ECRE Weekly Bulletin, 23 januari 2015
VERENIGDE STATEN / Vrouw zonder wettig verblijf beëdigd als advocate
Vanessa Pumar, een migrante zonder wettig verblijf die op 12-jarige leeftijd met haar ouders uit Venezuela naar
de Verenigde Staten kwam, werd op 30 januari 2015 in Californië beëdigd als advocaat na het afleggen van het
staatsexamen voor de advocatuur. Mevrouw Pumar is de eerste begunstigde van het programma ‘Uitgestelde
Actie voor Minderjarige Nieuwkomers (DACA)’, een programma dat migranten jongeren zonder wettig verblijf
uitstel van uitwijzing geeft, als zij het tot advocaat in de VS schoppen. Na te hebben besloten om rechten te
studeren om de migratiestatus van haar familie te onderzoeken, heeft ze nu besloten om te werken als wettelijk
vertegenwoordiger van de Coalitie voor Humane Immigrantenrechten van Los Angeles om op die manier de
gemeenschap waar ze deel van uitmaakt te dienen.
Bronnen: NBC Los Angeles, 29 januari 2015; Orange County register, 28 januari 2015

ONGEDOCUMENTEERDE KINDEREN EN HUN FAMILIES
FRANKRIJK / Oproep voor ondertekening van de petitie voor een verbod op röntgenfoto voor
leeftijdsbepaling van alleenstaande minderjarige migrantenkinderen
De oproep voor handtekeningen kwam in januari 2015 om het gebruik van röntgenfoto’s voor de
leeftijdsbepaling van alleenstaande minderjarige migrantenkinderen uit te bannen. Wanneer alleenstaande
kinderen minderjarig worden geschat, vallen zij onder de bescherming van de staat; wanneer zij voor volwassen
worden gehouden, lopen zij het risico te worden uitgezet of in detentie te worden geplaatst voor het misleiden
van de autoriteiten ten aanzien van hun ware identiteit. Medische en juridische experts hebben aangegeven dat
de testen om de leeftijd te bepalen onbetrouwbaar zijn. Daarbij hebben zij juridische en ethische zorgen geuit.
Om de petitie te tekenen, klik hier.
Bron: Le Monde, 17 januari 2015
EU / PUBLICATIE / Gids over armoede onder kinderen in de EU nu beschikbaar in acht talen
De Eurochild en EAPN gids ‘Towards Children's Well-Being in Europe: Explainer on child poverty in the EU’ die in
2013 is uitgekomen, is nu beschikbaar in acht talen: in het Engels, Ests, Frans, Italiaans, Macedonisch, Pools,
Slovaaks en Spaans. De gids heeft als doel het bewustzijn over armoede onder kinderen in Europa te vergroten
en merkt de specifieke situatie op van kinderen van ongedocumenteerde migranten als één van de groepen die
een groter risico loopt om in extreme armoede te belanden. De gids is hier beschikbaar in acht talen.
Bron: Eurochild - eNews Bulletin, februari 2015
EUROPA / Tot 50% van alleenstaande migrantenkinderen aangekomen in Europa verdwijnt
Volgens de organisatie Missing Children Europe verdwijnt elk jaar tot de helft van het aantal alleenstaande
migrantenkinderen die in Europa aankomen en in asielzoekerscentra geplaatst worden; velen van hen binnen
48 uur. Sommigen lopen weg omdat zij bang zijn teruggestuurd worden, anderen worden mogelijk slachtoffer
van mensenhandel en seksuele uitbuiting. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Angelino Alfano,
beweert dat in 2014 26% van de migrantenkinderen die per boot in Italië aankwamen, in Italië zijn verdwenen.
Zweedse rapporten stellen ook dat veel alleenstaande kinderen uit de zorgregelingen van de staat verdwijnen.
Het is daar een stijgende trend, met in 2014 de meeste verdwenen kinderen in de laatste tien jaar, namelijk 374
(in vergelijking tot 347 in 2013). In de laatste tien jaar zijn in Zweden meer dan 2.000 alleenstaande kinderen
verdwenen.
Bronnen: Missing Children Europe, 2 december 2014; The Local, 15 januari, 2015; Sveriges Radio, 9 februari
2015; Sveriges Television, 12 februari 2015
IERLAND / Kwaliteit bescherming rechten migrantenkinderen: ‘Onacceptabel’
De Children's Rights Alliance heeft op 23 februari 2015 de Report Card 2015 gepubliceerd, de zevende uitgave
van de jaarlijkse reeks. De Report Card heeft de prestaties van de Ierse regering wat betreft de kindgerelateerde
onderwerpen afgezet tegen de beloftes die gemaakt werden in het Overheidsprogramma 2011-2016, en geeft
haar een E+ voor migrantenkinderen. Het Ierse kwalificatiesysteem loopt van A (zeer goed) naar F (gezakt) en
het rapport definieert een ‘E’ als ‘onacceptabel, stappen nemend in de verkeerde richting, geen positief effect
op kinderen’. Het rapport stelt vast dat geringe vooruitgang is geboekt, en vraagt de regering om de voorgestelde
Internationale bescherming wet en een immigratie en verblijf wet te bekrachtigen en deze wetten te toetsen
aan het VN-Kinderrechtenverdrag.
Bron: Eurochild - eNews Bulletin - februari 2015
RAPPORT / UNICEF discussiedocument over de repatriëring van alleenstaande en gescheiden kinderen
UNICEF heeft in februari 2015 een rapport uitgebracht met de titel ‘Kinderrechten in het terugkeerbeleid en de
praktijk in Europa. Een discussiedocument over de terugkeer van alleenstaande kinderen naar institutionele
opvang of familie’ (Children’s rights in return policy and practice in Europe. A discussion paper on the return of
unaccompanied and separated children to institutional reception or family). Het rapport, met bijdragen van
UNICEF Nederland, België, Denemarken, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zweden, schenkt aandacht aan de
belangrijkste zorgen die bestaan ten aanzien van het beleid en de praktijk van de repatriëring van alleenstaande
minderjarige vreemdelingen. UNICEF is bezorgd dat de pogingen die regeringen doen om de repatriëring van

alleenstaande migrantenkinderen op te schalen, kunnen leiden tot falende bescherming van deze kinderen en
tot onvoldoende aandacht voor hun rechten en hun belangen. Naast een presentatie van beschikbare gegevens
en enkele gezichtspunten van het kind, voorziet het document in een aantal overwegingen voor de uitvoering
door de overheid. Lees het rapport hier.
VERENIGD KONINKRIJK / RAPPORT / Onophoudelijke schendingen van de rechten van ongedocumenteerde
kinderen
De Children’s Rights Alliance for England (CRAE) heeft het rapport State of Children’s Rights in England (SCRE)
uitgebracht dat onderzoekt of er genoeg is gedaan om ‘de rechten van kinderen in Engeland te vervullen’. Een
hoofdstuk wordt besteed aan immigratie, asiel en kinderhandel, en schenkt aandacht aan onderwerpen als het
in hechtenis nemen van migranten en het scheiden van familieleden. Het rapport beveelt onder andere aan dat
een duurzame status zou moeten worden gegeven aan alle alleenstaande kinderen en dat kinderen niet langer
in detentie zouden moeten verblijven. Lees het rapport hier.

DETENTIE EN DEPORTATIE
OOSTENRIJK / Landenrapport over detentie
In het kader van zijn landenrapport-reeks heeft Global Detention Project in januari 2015 een landenrapport
gepubliceerd over detentie in Oostenrijk. Oostenrijk heeft in het begin van 2014 haar eerste gevangenis speciaal
voor migranten geopend. Hiervoor gebruikte het land bijna alleen Politie Detentie Centra (PAZ) om migranten
vast te houden. Deze vorm van gevangenbewaring werd hevig bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties. De
uitkomsten uit het rapport wijzen uit dat Oostenrijk de afgelopen jaren minder mensen heeft vastgezet om
migratiegerelateerde redenen. Tussen 2009 en 2013 is het aantal personen in bewaring afgenomen met bijna
30%, van 5.996 in 2009 naar 4.171 in 2013. Om dit rapport en andere landenrapporten te zien, klik hier.
FINLAND / RAPPORT / De werking van de Finse wet ter regulering van de vreemdelingendetentie
Als onderdeel van het internationale onderzoeksproject ‘Wetgeving en de ander in post-multicultureel Europa’
(‘Law and the other in post-multicultural Europe’), heeft de Universiteit van Helsinki in januari 2015
een rapport gemaakt dat een overzicht geeft van de praktische werking van het Finse juridische systeem dat de
voorwaarden voor het vasthouden van migranten regelt. In het onderzoek zijn ook gegevens opgenomen die
tussen februari en mei 2013 verzameld zijn van de 167 detentiegerelateerde zaken die gehoord werden door
het Gerechtshof van Helsinki. Het rapport stelt dat tussen 2008 en 2012 het aantal kinderen dat ieder jaar
gevangen werden gehouden, varieerde van 10 tot 24. De uitkomsten van het rapport geven aan dat
alternatieven voor detentie zelden worden gebruikt en dat vluchtgevaar het meest aangevoerd wordt als reden
om tot detentie over te gaan; je in een uitzettingsprocedure bevinden, wordt gerelateerd aan vluchtgevaar. Het
rapport ‘Administrative Detention of Migrants in the District Court of Helsinki’ is hier te vinden.
GRIEKENLAND / Regering kondigt aan de praktijk van vreemdelingendetentie te veranderen
Yannis Panousis, plaatsvervangende minister voor Burgerbescherming, en Tasia Christodoulopoulou, Minister
voor Migratiebeleid, hebben op 17 februari 2015 een plan aangekondigd om alle migranten die zes maanden in
één van de detentiecentra van het land hebben vastgezeten, vrij te laten. Het plan voorziet ook in de vrijlating
van kwetsbare migranten, zoals kinderen, bejaarden, zwangere vrouwen en mensen met ernstige
gezondheidsproblemen. De ministers hebben ook beloofd dat ongedocumenteerde migranten niet meer langer
dan 18 maanden vastgehouden zullen worden en dat het Amygdaleza detentiecentrum uiteindelijk gesloten zal
worden. De verklaring kwam na het overlijden van drie migranten in het Amygdaleza detentiecentrum in februari
2015.
Bronnen: Amnesty International and Greek Council for Refugees Joint Statement, 11 februari 2015; To Vima,
18 februari 2015 ; Greek Reporter, 14 februari
ITALIE / Oproep om detentiecentrum te sluiten
Maatschappelijke organisaties hebben, met steun van het Senaatslid Luigi Manconi, na het overlijden van een
gevangen migrant, de autoriteiten opgeroepen om per direct het Centrum voor Identificatie en Uitzetting (CIE)
in Bari, Italië, te sluiten. Sinds de maximale detentieperiode voor migranten in Italië is verkort van een maximum

van 18 maanden naar een maximum van 90 dagen, wordt in de vijf detentiecentra (CIE’s) die in bedrijf zijn een
totaal aantal van 749 migranten vastgehouden.
Bronnen: La Repubblica, 16 februari 2015; Class Action Procedimentale, 14 februari 2015; Lettera 43, 7 februari
2015.
NOORWEGEN / Onrechtmatige detentie van kinderen
Uit een nieuw rapport van de Noorse Organisatie voor Asielzoekers (NOAS), genaamd ‘Vrijheid eerst: een rapport
over de alternatieven voor detentie’ ('Freedom First - a report on alternatives to detention') blijkt dat kinderen
onrechtmatig vastgehouden worden in het Trandum detentiecentrum in Noorwegen. Het rapport, dat in
februari 2015 gepubliceerd werd, legt bloot dat de afwezigheid van adequate wetgeving ten aanzien van de
detentie van kinderen en families leidt tot willekeur in de toepassing van de wet en tot schendingen van de
rechten van migrantenkinderen. Lees het Noorse rapport hier.
Bron: NOAS release, 26 februari 2015
PUBLICATIE / “Made Real” Project: Alternatieven voor vreemdelingendetentie in de EU
In het kader van het door de EU gesubsidieerde Made Real Project heeft het Odysseus Netwerk in januari 2015
een rapport uitgebracht over “Alternatieven voor vreemdelingendetentie in de EU”(Alternatives to Immigration
and Asylum Detention in the EU). Het rapport geeft in hoofdlijnen alternatieven voor detentie weer zoals
regelmatige melding bij de autoriteiten, een borgsom of een garantsteller, een verplicht verblijf op een
aangewezen plaats, sponsoring door een burger uit het land van vestiging of door iemand die al lange tijd in het
land verblijft of een verblijf op aangewezen plaatsen zoals door de overheid gerunde centra of een elektronische
enkelband. Het rapport benadrukt dat hoewel alternatieven niet vaak genoeg worden ingezet in de EU, er wel
verschillende voorhanden zijn in meerdere lidstaten.
VERENIGD KONINKRIJK / RAPPORT / Onderzoek naar de inzet van vreemdelingendetentie
Op 3 maart 2015 werd in het Verenigd Koninkrijk het gezamenlijke onderzoek naar het voorkomen van
vreemdelingendetentie door de All Party Parliamentary Group on Refugees en de All Party Parliamentary Group
on Migration gepubliceerd. De groep parlementariërs stelt voor dat de volgende regering een maximale
tijdslimiet van 28 dagen moet introduceren waarop een persoon in vreemdelingendetentie kan worden
gehouden. Daarnaast is er een aanbeveling van het panel dat vrouwelijke slachtoffers van verkrachting en
seksueel geweld niet moeten worden vastgehouden en dat zwangere vrouwen nooit in detentie zouden moeten
worden gehouden voor immigratie-doeleinden. Sinds 2010 is het aantal migrantenkinderen in detentie
afgenomen tot 131 kinderen die tussen januari en september 2014 in de gevangenis zaten. Hoewel het panel
deze afname omarmt, uiten de leden hun zorgen over het feit dat een aantal kinderen vastzitten in faciliteiten
voor volwassenen. Het panel hoorde ook individuele gevangenen. Bewijs gebruikt in het onderzoek is hier
beschikbaar. Op de avond van de publicatie van het rapport, toonde Channel 4 nieuwsbeelden die undercover
opgenomen zijn in het Yarl’s Wood detentiecentrum en de mishandeling van gevangen migranten onthult. Om
het hele rapport te zien, klik hier.
Bron: Right to Remain, 3 maart 2015

PUBLICATIES EN ANDERE BRONNEN
WERELDRAPPORT / Mensen zonder wettig verblijf in de EU worden gemarginaliseerd
Human Rights Watch (HRW) publiceerde haar Wereldrapport 2015 op 29 januari 2015. De 25e editie van HRW
jaarlijkse Wereldrapport geeft een overzicht van de toestand van de mensenrechten in meer dan 90 landen en
gebieden wereldwijd in 2014. Het rapport is onderverdeeld in een essay-sectie, en in land-specifieke
hoofdstukken. Schendingen van mensenrechten tegen migranten zonder wettig verblijf worden vermeld in de
hoofdstukken over de situatie van de mensenrechten in verschillende EU-landen. Met betrekking tot het
migratie- en asielbeleid van de Europese Unie, uit HRW in het rapport zijn bezorgdheid over de beperkte
toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf in verschillende EU-lidstaten alsook over
criminalisering van migranten zonder wettig verblijf. Om het volledige rapport te bestellen of te download klik
hier.

