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GRENZEN
OOSTENRIJK / Meer dan 70 mensen dood aangetroffen in een vrachtwagen
Op 27 augustus 2015 werd door medewerkers tijdens een inspectie langs de snelweg in de buurt van Wenen
een vrachtwagen aangetroffen met de lichamen van 71 mensen. De meeste mensen bleken afkomstig uit
Afghanistan, Irak en Syrië. Zij waren gestikt in de vrachtwagen tijdens de reis van Hongarije naar Oostenrijk. Er
zijn vijf verdachten aangehouden. Onderzoekers stellen dat de migranten al enige dagen voordat de
koelvrachtwagen werd aangetroffen, moesten zijn overleden. Een van de verdachten zou een andere groep van
81 migranten in een gelijksoortige vrachtwagen vanuit Hongarije de grens over naar Oostenrijk hebben gebracht,
slechts een dag na de ontdekking van de vrachtwagen langs de snelweg bij Wenen. Deze keer waren de
migranten echter in staat om zichzelf te bevrijden met een breekijzer.
Bron: Focus, 4 september 2015; Euronews 27 augustus 2015
FRANKRIJK / De Franse Commissie inzake de Rechten van de Mens veroordeelt de afspraken tussen Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot migranten die proberen de Eurotunnel in te gaan
In een aanbeveling gepubliceerd op 2 juli 2015 heeft de Nationale Raadgevende Commissie inzake de Rechten
van de Mens (Commission nationale consultative des droits de l’homme, CNCDH) de overeenkomsten tussen
het Verenigd Koninkrijk (VK) en Frankrijk veroordeeld. De overeenkomsten betreffen de kwestie van migranten
die vanuit de Franse haven van Calais proberen naar het VK te komen. De CNCDH stelt dat met deze
overeenkomsten Frankijk functioneert als de gewapende tak van het migratiebeleid van het VK. In de
aanbeveling wordt ook gepleit voor de financiering van meer noodopvang, er wordt gesteld dat het aantal

migranten in Calais is toegenomen van 300 à 400 aan het einde van 2013 tot 2.500 à 3.000 in juni 2015,
waaronder ongeveer 300 vrouwen en enige honderden alleenstaande kinderen. De aanbeveling van CNCDH
werd gepubliceerd in de context van de berichtgeving omtrent de ruim 3.000 pogingen van migranten om de
Eurotunnel binnen te gaan in juli 2015. Volgens het Institute of Race Relations (IRR) zijn ten minste 13 mensen
hierbij omgekomen tussen mei en juli 2015. IRR benadrukt dat de media de focus heeft gelegd op de
verstoring en het aantal pogingen die zijn gedaan om de Eurotunnel binnen te komen maar niet kijkt naar de
bredere kwestie, waaronder het gebrek aan solidariteit tussen EU lidstaten betreffende migratie.
Bron: Le Monde, 3 juli 2015; The Guardian, 29 juli 2015; The Guardian, 29 juli 2015; The Telegraph, 1 augustus
2015; Institute of Race Relations, 30 juli 2015; Passeurs d’hospitalités, 1 augustus 2015
FRONTEX / Jaarlijks rapport van Frontex’ adviesforum inzake grondrechten en het jaarlijkse rapport van
Frontex betreffende de implementatie van de regels voor de bewaking van de zeebuitengrenzen
Frontex’ adviesforum inzake grondrechten heeft op 9 juli 2015 zijn tweede jaarlijkse rapport gepubliceerd. Het
rapport biedt een overzicht van de activiteiten van het adviesforum en de aanbevelingen die zij heeft gedaan
aan Frontex en haar directie in 2014. In het rapport wordt geconcludeerd dat het nog steeds noodzakelijk is te
monitoren dat de normen en procedures die gelden voor het beschermen van de mensenrechten van degenen
die aankomen aan de buitengrenzen van de Europese Unie effectief worden gewaarborgd. Dit gelet op het feit
dat er nog steeds meldingen zijn van mensenrechtenschendingen in de gebieden van de door Frontex
gecoördineerde operationele samenwerkingen. Frontex heeft op 9 juli 2015 ook het jaarlijkse rapport
gepubliceerd betreffende de implementatie van de EU Verordening 656/2014 van het Europees Parlement en
de Raad van 15 mei 2014, waarbij de regels voor bewaking van de zeebuitengrenzen zijn vastgesteld. In dit
rapport benoemt het agentschap de praktische toepassing van de Verordening door het beschrijven van de
amendementen die zijn toegevoegd aan de plannen van operationele samenwerking van het agentschap. Het
bevat onder andere informatie over overeenstemming met de grondrechten. Het hele rapport is hier
beschikbaar.
Bron: Frontex News, 9 juli 2015
GRIEKENLAND / TURKIJE / Verhoogd aantal migranten en vluchtelingen arriveerden tussen juli en september
Tussen de laatste week van augustus en de eerste week van september 2015, heeft een verhoogd aantal
migranten afkomstig uit Syrië, Afghanistan, Pakistan en Afrikaanse landen, vanuit Turkije de oversteek over zee
naar Griekenland gemaakt. Volgens schattingen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), hebben
meer den 5.000 migranten per dag de Egeïsche zee overgestoken naar Griekenland. Het Europees Agentschap
voor het beheer van de buitengrenzen (Frontex) heeft kunnen vaststellen dat ongeveer 107.500 mensen op
irreguliere wijze de Europese Unie binnen zijn gekomen in de maand juli 2015. Dit is meer dan drie keer zoveel
als het aantal migranten dat werd geregistreerd in juli 2014. Ondertussen zijn de spanningen op het Griekse
eiland Kos hoog opgelopen toen individuen leuzen riepen en migranten ook fysiek hebben aangevallen. Amnesty
International berichtte over de bedroevende omstandigheden op het eiland, waaronder het vasthouden van
kinderen in smerige politiecellen. Begin september werd de foto van het lichaam van een verdronken peuter uit
Syrië die aangespoeld was op een strand vlakbij een Turks vakantieressort, massaal gedeeld op sociale media en
haalde de foto ook internationaal de krantkoppen. Deze foto heeft opnieuw geleid tot een oproep voor politieke
actie.
Bron: Amnesty International, 4 september 2015; Amnesty International Press Release, 19 augustus 2015;
International Organisation for Migration (IOM), Press Release, 4 september 2015; Reuters, 18 augustus 2015;
Frontex, 18 augustus 2015
HUNGARIJE / Nieuwe wetgeving criminaliseert het onwetmatig oversteken van de grenzen en vernauwt het
migratie en asielbeleid
Op 14 september 2015 zijn nieuwe wetten in werking getreden. Iedereen die de grenzen zonder toestemming
oversteekt kan strafrechtelijk vervolgd worden. De wetten maken het ook een misdaad – strafbaar met
gevangenisstraf of uitzetting – om schade aan te brengen aan het net nieuw gebouwde viermeter hoge hek wat
is opgetrokken langs de 175 kilometer lange grens met Servië. Verder heeft het Hongaarse Parlement op 6 juli
2015 nieuwe wetgeving goedgekeurd welke de regels met betrekking tot immigratie en asiel aanscherpen. De
wet verkort de tijdspanne om asielaanvragen te beoordelen en maakt het in bewaring stellen van asiel zoekers

gedurende hun asielprocedure verplicht. De nieuwe wet maakt ook het detineren van migranten in tijdelijke
kampen mogelijk en beperkt de mogelijkheden voor beroep tegen een afwijzing van de asielaanvraag. In de
eerste week van september verbleven ongeveer 1.000 migranten in en om het treinstation van Budapest nadat
zij een asielzoekerskamp bij de grens van Hongarije en Servië hadden verlaten. Uiteindelijk zijn zij te voet verder
gegaan richting de Oostenrijkse grens. De Hongaarse autoriteiten en politie hebben geprobeerd om mensen
tegen te houden Hongarije te verlaten. Voor de meesten is Hongarije slechts een land van doorreis richting
West–Europa.
Bron: The Guardian, 2 juli 2015; BBC News, 4 september 2015; Die Presse, 4 september 2015; BBC News 15
september 2015

VERENIGDE NATIES
VN / Mensenrechten van migranten in de post-2015 ontwikkelingsagenda
Er is overeenstemming bereikt over de einduitkomst van het document ‘Transforming our World: The 2030
Agenda for Global Action’ dat de nieuwe duurzame ontwikkelingsagenda bevat en dat werd aangenomen door
wereldleiders tijdens de top voor duurzame ontwikkeling in september 2015. Het document bevat een agenda
voor wereldwijde actie, voor alle landen en belanghebbenden, met 17 duurzame ontwikkelingsdoelen en 169
doelstellingen. In de introductie van de agenda wordt allereest uiteengezet dat het tot doel heeft om de
mensenrechten en fundamentele vrijheden van iedereen, ongeacht hun status, te waarborgen. Internationale
migratie wordt gezien als een multidimensionaal fenomeen van groot belang voor de ontwikkeling van landen
van herkomst, doorreis en bestemming. Daarnaast wordt de noodzaak erkend van internationale samenwerking
betreffende het zorgen voor veilige, georganiseerde en gereguleerde migratie waarbij respect voor
mensenrechten en de menselijke behandeling van migranten, vluchtelingen en ontheemden voorop staat.
Er wordt expliciet gerefereerd aan migratie in doestelling 8.8, welke tot doel heeft de arbeidsrechten van alle
arbeiders te beschermen, ook die van migrerende arbeiders. Tevens wordt in doelstelling 10.7 tot doel gesteld
om veilige, geordende, gereguleerde en verantwoorde migratie en beweging van mensen te faciliteren. Onder
andere door de implementatie van gepland en goed georganiseerd migratiebeleid. Als laatste wordt in
doelstelling 17 het belang benoemd van ondersteuning van capaciteitsopbouw voor het vergroten van de
beschikbaarheid van tijdige, betrouwbare en uiteen gesplitste data van hoge kwaliteit. Voor meer informatie
over de duurzame ontwikkelingsdoelen, klik hier.

EUROPESE BELEIDSONTWIKKELINGEN
EUROPEAN COMMISSION / Jean-Claude Juncker's jaarrede roept op tot actie ten aanzien van de komst van
migranten in Europa
De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, hield op 9 september 2015 zijn jaarrede in het
Europees Parlement. In de toesprak gaf hij zijn politieke visie op de toekomst van Europa die leidend is in de
voorbereiding voor het Werkprogramma van de Commissie voor 2016 en daarna. Het vraagstuk hoe om te gaan
met het groeiend aantal migranten dat naar Europa komt, was één van de belangrijkste punten. Juncker riep op
tot gezamenlijke actie en stelde een tweede noodmaatregel voor om nog eens 120.000 asielzoekers uit Italië,
Griekenland en Hongarije te verdelen. Juncker benadrukte dat de grenzen versterkt moeten worden en erkende
dat meer, veiligere en gecontroleerde wegen naar Europa bij kunnen dragen aan een beter beheersbare migratie
en afname van mensensmokkel. De toespraak is hier te vinden.
EUROPEAN COMMISSION / Nieuwe prgramma’s voor fondsen voor de periode 2014-2020
De Europese Commissie heeft in de maand augustus van 2015 een totaal aantal van 23 meerjarige nationale
programma’s toegekend binnen het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) en het Fonds voor Interne
Veiligheid (ISF), voor een totaal bedrag van €2.4 miljard voor de periode 2014-2020. Het AMIF ondersteunt op
nationaal niveau inpanningen om de opvangcapaciteiten te verbeteren, te verzekeren dat asielprocedures in lijn
lopen met de standaarden van de Europese Unie, het laten integreren van migranten op lokaal en regionaal

niveau en het verhogen van de efficiëntie van terugkeerprogramma’s. Het ISF ondersteunt de lidstaten in
visummanagement en grensbewaking inclusief het gebruik van moderne technologieën.
Bron: Persbericht van de Europese Commissie , 10 augustus 2015
EU OMBUDSMAN / Jaarverslag 2014
De Europese ombudsman, Emily O’Reilly, heeft op 26 mei 2015 haar Jaarverslag 2014 gepubliceerd dat het werk
van de Euopese ombudsman weergeeft inzake de gezamenlijke terugkeer-operaties die door Frontex worden
uitgevoerd in samenwerking met EU-lidstaten. Ten aanzien van ongedocumenteerde migranten stelt het verslag
dat de ombudsman in 2014 heeft onderzocht hoe Frontex zorg draagt voor het welbevinden van migranten
tijdens deportatievluchten. Ook wilde zij weten hoe tijdens de vlucht onafhankelijke monitoring gegarandeerd
kan worden, en hoe bij gezamenlijke terugkeeroperaties de Gedragscode van Frontex wordt geïmplementeerd.

NATIONALE ONTWIKKELINGEN
FRANCE / Vrijspraak activist die werd beschuldigd van hulp aan ongedocumenteerde migranten
Denis Lambert, een Franse burger, werd ervan beschuldigd hulp te bieden aan ongedocumenteerde
migranten. Sinds 14 september 2014 bood hij een Armeense familie onderdak aan die geen asiel was verleend.
In december 2012 was echter de wet die het steunen van irregulier verblijf verbiedt, herzien waardoor het
vanaf toen niet langer mogelijk is iemand die irregulier verblijf steunt te vervolgen, mits zijn doel is de
menselijke waardigheid van de persoon in kwestie te waarborgen. Verschillende organisaties hebben de
vervolging afgedaan als een poging om solidariteit te criminaliseren. De rechtszaak was op 15 juli 2015 en
Denis Lambert is door de rechtbank vrijgesproken.
Bronnen: France Bleu Roussillon, 9 juli 2015; France 3 Languedoc Roussillon, 15 juli 2015
GREECE / Wetshervorming opent toegang tot burgerschap voor migranten van de tweede generatie
Het Griekse parlement heeft op 8 juli 2015 een nieuwe wet (4332/2015) aangenomen die toegang tot het
burgerschap regelt en die bepaalde kinderen de mogelijkheid biedt het burgerschap aan te vragen: het gaat om
kinderen die in Griekenland geboren zijn, op een Griekse basischool zitten en van wie de ouders op een
regelmatige basis in Griekenland hebben gewoond in de vijf jaren vóór de geboorte van de aanvrager. De wet
werd aangenomen met een meerderheid van 172 van de 300 zetels. De hervorming houdt ook voorzieningen in
die in lijn zijn met de EU-richtlijn Seizoenarbeiders (Richtlijn 2014/36/EU betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider) en die
zorgt voor grotere bescherming van en betere toegang tot een verblijfsstatus op humanitaire gronden voor
migranten die slachtoffer zijn van mensenhandel, uitbuiting en huiselijk geweld.
Bronnen: Greek Ombudsman, 9 juli 2015; Europese Commissie, European Web Site on Integration, 9 juli
2015; Keep Talking Greece, 9 juli 2015
IRELAND / Regering overweegt een voorstel voor het regulariseren van ongedocumenteerde migranten
Ambenaren van het Ministerie van Justitie buigen zich over een voorstel van het Centrum voor Migratierecht
Ierland (MRCI) om de status van ongeveer 20.000 ongedocumenteerde migranten die in de Republiek Ierland
wonen en werken te regulariseren. Slechts diegenen die de afgelopen vier jaar in Ierland hebben gewoond
komen in aanmerking voor het voorgestelde regularisatieplan. Iedereen met een zwaar strafblad wordt hiervan
uitgesloten. Een tweejarige proefperiode wordt ingesteld en als verblijf wordt toegestaan, opent zich de weg
naar het burgerschap. In de proefperiode hebben individuen echter geen toegang tot sociale zekerheid of sociale
woningbouw. De meeste ongedocumenteerden in Ierland hebben de Filippijnse, Chinese, Mauritiaanse,
Braziliaanse of Pakistaanse nationaliteit. In een opinie-peiling die het MRCI heeft laten uitvoeren, was 69 % van
de respondenten het eens met de stelling “ongedocumenteerde mensen in Ierland zouden de mogelijkheid
moeten krijgen om het recht te verdienen om in het land te wonen en werken”. Dit percentage stijgt naar 79%
wanneer ongdocumenteerde kinderen in de stelling worden betrokken.
Bronnen: The Irish Times, 9 juli, 2015; Centrum voor Migratierecht Ierland, Persbericht, juni 2015

UK / Nieuwe immigratiewet introduceert meer maatregelen om individuen vast te houden en te straffen
Volgens de immigratiewet 2015-2016 van het VK, die in september 2015 aan het parlement werd voorgelegd,
kunnen ongedocumenteerde arbeiders boetes krijgen, hun loon kan worden aangeslagen en zij kunnen tot
twaalf maanden in detentie worden gehouden; huisbazen in het hele land die woonruimte verhuren aan
migranten die geen ‘recht hebben om te huren’ kan een boete worden opgelegd of maximaal vijf jaar
gevangenisstraf; personen die in een beroepsprocedure zitten die niets te maken heeft met mensenrechten,
kunnen worden uitgezet voordat het beroep is gehoord. Volgens het Migrantenrechten Netwerk zullen de
nieuwe maatregelen aanmoedigen tot uitbuiting van arbeidsmigranten omdat alle bescherming verdwijnt en
daarnaast zullen ongedocumenteerde migranten nog meer worden onttrokken aan de bescherming van de
rechtsstaat.
Bronnen: Migrants’ Rights Network, 18 september 2015

GEZONDHEIDSZORG
FRANKRIJK / Petitie om de deportatie van ernstig zieke mensen te stoppen
De vereniging AIDES is een onlinepetitie begonnen, gericht aan de Franse eerste minister Manuel Carlos Valls.
De petitie klaagt de deportatie van zwaar zieke buitenlanders aan. Dergelijke deportaties komen in Frankrijk
steeds vaker voor, vooral uit gesloten inrichtingen, en negeren vaak het medisch advies van dokters van
regionale medische diensten. De petitie vind je hier.
SPANJE / Autonome Gemeenschap Madrid wil gezondheidskaart voor migranten zonder papieren
De president van de Gemeenschap Madrid, Cristina Cifuentes, deelde op 21 augustus 2015 mee dat haar regio
van plan is een gezondheidskaart in het leven te roepen om migranten zonder papieren toegang te verschaffen
tot de eerstelijnsgezondheidszorg en de gespecialiseerde gezondheidszorg in de regio. Dit zou bovenop de
noodhulp komen waar ze volgens de Spaanse wet al recht op hebben. In tegenstelling tot een
ziekteverzekeringskaart is de voorgestelde gezondheidskaart niet geldig buiten de regio Madrid. Castilla-La
Mancha en Extremadura, de regio’s Cantabrië, Valencia en de Balearen hebben onlangs ook aangekondigd dat
ze de toegang tot de gezondheidszorg zouden willen uitbreiden voor migranten zonder papieren in hun
gemeentes. Zo zouden ze de andere Autonome Gemeenschappen volgen die al meer verzekeren dan op
nationaal niveau is voorzien.
Bronnen: EuroWeekly, 24 augustus 2015; El Mundo, 22 augustus 2015; El Pais, 21 augustus 2015; El Diario, 21
augustus 2015; El Dia, 27 augustus 2015; alsook Expansion, 27 augustus 2015

ARBEID EN FATSOENLIJKE ARBEIDSVOORWAARDEN
CAMPAGNE / #OurHands informeert huishoudpersoneel over hun rechten
Een nieuwe social-mediacampagne met de naam #OurHands wil huishoudpersoneel informeren over hun
rechten zoals ze zijn vastgelegd in de ILA (IAO) conventie 189 “Decent Work for Domestic Workers” (“Waardig
werk voor huishoudpersoneel”), een belangrijke wet, die een gelijke status van huishoudpersoneel en andere
arbeiders afdwingt. De naam van de campagne #OurHands wijst erop dat het sterken en beschermen van de
rechten van huishoudpersoneel een collectieve verantwoordelijkheid is. Een toolkit met posts die je kan delen
om het bewustzijn over de rechten van huishoudpersoneel te doen stijgen vind je hier. Om meer te ervaren over
de campagne, klik hier.
GRIEKENLAND / Vier mannen veroordeeld voor een aanval in 2012 op een bakkerijmedewerker zonder
papieren
Op 10 juli 2015 werden vier mannen veroordeeld voor het slaan en folteren van Walid Talib. De mannen werden
schuldig verklaard aan ontvoering, diefstal en zwaar lichamelijk letsel. In november 2012, op het Griekse eiland
Salamina in de buurt van Piraeus, werd Walid Talib, een jonge bakkerijmedewerker zonder papieren,
vastgeketend en 18 uur lang door zijn werkgever in een stal gefolterd. Dit gebeurde nadat hij het hem nog
verschuldigde, onbetaalde loon had opgeëist. Hij werd brutaal in elkaar geslagen gevonden, vastgebonden en

geketend aan een lantaarnpaal. Daarop werd naar een ziekenhuis gebracht, waar hij meteen werd gearresteerd
en opgesloten door de politie omdat hij geen papieren had. De vroegere werkgever van Walid, Giorgos Sgourdas,
werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar en twee maanden. De andere drie mannen werden
vrijgelaten in afwachting van een uitspraak in hun aangetekende beroep tegen de vonnissen van vijf jaar voor
de zoon van de werkgever en tien jaar voor de beide andere handlangers. De racistische motivatie van de aanval
heeft de rechtbank echter niet onderzocht. Ze argumenteerde dat de essentiële wetgevende bepalingen, die
toen van toepassing waren, intussen werden herroepen en nu niet meer van kracht zijn.
Bron: Ekathimerini, 10 juli 2015

ONGEDOCUMENTEERDE VROUWEN
VERENIGD KONINKRIJK / Rapport beschrijft uitdagingen van buitenlandse vrouwen in verband met
partnervisa
Eaves, een organisatie die vrouwen en meisjes steunt die te maken heb gehad met verschillende vormen van
geweld, heeft een rapport “Settling in: Experiences on Spousal Visas in the UK” (“Zich vestigen: Ervaringen met
partnervisa in het VK”) uitgebracht. Het is gebaseerd op een onderzoek van bijna twee jaar, dat de ervaringen
van in het buitenland geboren vrouwen van Britse staatsburgers heeft onderzocht. De studie behandelt o.a. de
bijzondere kwetsbaarheid van vrouwen, die qua verblijfsstatus sterk afhankelijk zijn van een man, die hen
controleert of mishandelt; de dubbele discriminatie die ze als arbeidskracht zowel door hun verblijfsstatus alsook
hun geslacht ervaren; het gemak waarmee ze zich “vestigen” of “aanpassen” aan het leven in het VK; en de
strenge voorwaarden om een permanente verblijfsvergunning te krijgen. Het rapport komt tot de conclusie dat
vrouwen met partnervisa vaak een opleiding hebben en graag willen werken, maar dat ze veel werkervaring
hebben in beroepen die worden ondergewaardeerd en geminacht en als verspilling worden beschouwd.
Bron: Migrants’ Rights Network, 27 juli 2015

ONGEDOCUMENTEERDE KINDEREN EN HUN GEZINNEN
VERENIGD KONINKRIJK / FRANKRIJK/ IERLAND / Burgermaatschappij voegt alternatieve rapporten toe aan
het overzicht van het Comité voor de Rechten het Kind
Het Comité voor de Rechten van het Kind zal in mei 2016 de implementatie van kinderrechten in het VK
herbekijken. Charitatieve instellingen voor kinderen lanceerden op 1 juli 2015 een rapport , dat aan het licht
bracht hoe de Britse regering haar verplichtingen onder het VN Verdrag inzake de rechten van het kind niet
nakomt. Het bevat een hoofdstuk over immigratie en migratie met een aantal regeringsmaatregelen die een
nadelige invloed hadden op migrantenkinderen. De situatie van ongedocumenteerde kinderen krijgt aandacht,
waarbij de belangrijkste zorgen rond deportaties en opsluiting aan bod komen. Een bijgevoegd rapport ‘See it,
say it, change it’ (’Zie het, zeg het, verander het’) laat meningen van kinderen aan het woord, waaronder
meningen over het bestuur van het immigratiesysteem en over hoe ze worden behandeld door medewerkers
van het Home Office (Britse Ministerie van binnenlandse zaken) en de Border Agency (Brits bureau voor
grensbewaking). Beide rapporten kunnen hier worden gedownload. Het Comité zal in januari 2016 ook Frankrijk
en Ierland herbekijken. In Frankrijk legde het project van AEDE (‘Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant’)
(‘Samen optreden voor de rechten van het kind’) zijn gemeenschappelijke, alternatieve rapport uit de
burgermaatschappij voor. Bij het totstandbrengen ervan waren kinderen en jonge mensen betrokken. Aandacht
gaat naar de uitdagingen van kinderbescherming die voortvloeien uit het migratiebeleid, in het bijzonder voor
alleenstaande migrantenkinderen en slachtoffers van mensensmokkel. Een samenvatting van het rapport is
voorhanden in het Frans en het Engels. In Ierland werden op grote schaal kinderen en jongeren bevraagd voor
een rapport dat voor het Comité de belangrijkste thema’s zou voorstellen. De bevraging werd doorgevoerd door
een groep van 31 jongeren tussen 11 en 18 met uiteenlopende biografieën en met de steun van UNICEF Ierland
en de Children’s Rights Alliance (Alliantie voor Kinderrechten). Een hoofdthema was de uitdagingen voor
asielzoekende kinderen. Het rapport kan je hier lezen. Het Comité heeft zijn ‘Lijst van belangrijke punten’ voor
Frankrijk en Ierland uitgebracht. Hierin worden een aantal specifieke thema’s opgesomd waarover het Comité
bijkomende informatie vraagt nadat het zowel het regeringsrapport over haar vooruitgang, alsook de input van

de burgermaatschappij had ontvangen. De regeringen moeten schriftelijk reageren. Sommige thema’s gaan over
de rechten van migrantenkinderen en bevatten zorgen over recht op procesvoering, toegang tot justitie,
toegang tot een verblijfsstatus en toegang tot sociale voorzieningen en bescherming.
Bron: Eurochild eNews Bulletin juli 2015
IERLAND / VIDEO / Jongeren zonder papieren in hun eigen woorden
Het Migrants Rights Centre Ireland (MRCI – Iers centrum voor rechten voor vluchtelingen) en de campagnegroep
Young, Paperless and Powerful (Jong, Papierloos en Sterk), bestaande uit jonge mensen in Ierland zonder
papieren, hebben een video uitgebracht om de status van de jongeren te regulariseren. De video werd ook mee
opgenomen in een artikel in the Irish Times. De korte video laat kinderen en jonge mensen zien die vertellen
over hoe ze zich thuis voelen in Ierland; over hoe ze waarschijnlijk niet kunnen studeren, een arbeidscontract
kunnen krijgen of reizen en over andere hordes, waar ze dagelijks mee worden geconfronteerd omdat ze geen
papieren hebben; over de invloed hiervan op de omgang met hun vrienden, op hun mentale gezondheid en
welzijn.
Voor
de
video
en
bijkomende
informatie
klik
hier.
Bron: The Irish Times, 9 juli 2015
VERENIGD KONINKRIJK / Snoeien in juridische bijstand ontzegt duizenden migrantenkinderen toegang tot
justitie
The Children's Society (De Kindermaatschappij) heeft een nieuw rapport uitgebracht, “Cut Off From Justice: The
impact of excluding separated migrant children from legal aid” (“Afgesneden van justitie: gevolg van uitsluiting
van alleenstaande migrantenkinderen van juridische bijstand”). Hierin werd vastgesteld dat het wegnemen van
juridische bijstand voor de meeste gevallen van migratie betekent dat veel kinderen, ook die in de plaatselijke
jeugdzorg, geen toegang hebben tot justitie. Zo lopen ze het gevaar slachtoffer te worden van misbruik of
uitbuiting als ze zonder juridische bijstand een oplossing proberen te vinden voor hun vluchtelings- of
verblijfsstatus. En ook hun onzekere of irreguliere status maakt hen kwetsbaar. Een uitvoerige samenvatting en
het volledige rapport kunnen hier worden gedownload. In juli publiceerde ook de Britse regering haar reactie op
de aanbevelingen van de commissie justitie inzake juridische bijstand in burgerzaken, waarin ze verklaarde dat
de uitwerking van de juridische-bijstandshervorming op kinderen niet extra herbekeken hoeft te worden. De
High Court vond de regeling van juridische bijstand te complex. Bovendien zouden ze niet de ‘zekerheid’ geven,
die de ministers beloven en zouden ze niet garanderen dat de mensenrechten van de aanvragers niet worden
geschonden. Lees het oordeel van de High Court ([2015] EWHC 1965 (Admin)) hier. Een brochure over bijzondere
fondsgelden (Exceptional Case Funding) van het project Migrantenkinderen (Migrant Children’s project) van het
Coram Children’s Legal Centre staat hier ter beschikking.
Bronnen: Migrants Rights Network, Weekly Update, 20 juli 2015; Coram Children’s Legal Centre Migrant
Children’s Project, MCP July 2015 newsletter
VN / Mensenrechtenraad neemt resoluties aan inzake recht op onderwijs en inzake migrantenkinderen
De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties nam in juli 2015 twee resoluties aan, die betrekking hebben op
kinderen zonder papieren.
Een resolutie inzake het recht op onderwijs werd aangenomen op 1 juli 2015 en roept staten op alle nodige
maatregelen te nemen, waaronder voldoende budgettaire allocaties, om inclusief, onpartijdig en nietdiscriminerend kwaliteitsonderwijs aan te kunnen bieden. De resolutie vindt u hier. De andere resolutie is
getiteld ‘Unaccompanied migrant children and adolescents and human rights’ (‘Alleenstaande
migrantenkinderen en migrantenjongeren en mensenrechten’) en werd aangenomen op 2 juli 2015. De resolutie
roept landen van herkomst, transitlanden en landen van bestemming onder andere op om gezinshereniging te
vergemakkelijken, om het welzijn en de hoogste belangen van migrantenkinderen te bevorderen, en moedigt
landen aan om verder rekening te houden met het principe van de hoogste belangen van het kind. De resolutie
kan hier worden gedownload.

OPSLUITING EN DEPORTATIE
EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS / E.A. t. Griekenland: detentieomstandigheden en gebrek
aan rechtsmiddelen in Griekenland
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 30 juli 2015 een uitspraak gedaan in de zaak
E.A. t. Griekenland (verzoekschrift nr: 74308/10) en oordeelde dat de zeer gebrekkige detentieomstandigheden
in Griekenland in strijd zijn met Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en dat
het gebrek aan rechtsmiddelen in het land in strijd is met Artikel 13 EVRM. De zaak betrof een Iraniër die in
augustus 2010 asiel had aangevraagd in Griekenland nadat hij in Iran was opgesloten voor zijn betrokkenheid bij
tegen de regering gerichte politieke activiteiten. De Griekse autoriteiten lieten na zijn eerste asielaanvraag te
behandelen in augustus 2010 wat leidde tot zijn opsluiting gedurende twee maanden in afwachting van zijn
uitwijzing door de grenspolitie in Soufli en Venna. Na twee formele klachten te hebben ingediend betreffende
zijn detentieomstandigheden beval het administratief rechtscollege zijn vrijlating omdat de
detentieomstandigheden ontoereikend waren geweest gedurende een periode van zes maanden. Het EHRM
kwam tot de conclusie dat de detentieomstandigheden: slechte hygiëne, overbevolking en gebrek aan natuurlijk
licht een schending inhielden van Artikel 3 van het EVRM. Het volledige vonnis is hier beschikbaar in het Frans.
EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS / Cyprus veroordeeld omdat het niet voorziet in toegang
tot rechtsmiddelen tegen detentie.
In drie verschillende vonnissen, in de zaken K.F t. CYPRUS (Verzoekschrift nr. 41858/10), H.S. EN ANDEREN t.
CYPRUS (Verzoekschrift nr. 41753/10 en 13 andere zaken) en A.H EN J.K. t. CYPRUS (Verzoekschrift nr 41903/10
41911/10), veroordeelde Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de Republiek Cyprus (voor
schendingen van Artikel 5(1) EVRM, het recht op vrijheid en veiligheid en Artikel 5(4) EVRM, het recht op
voorziening tot rechtsmiddelen tegen detentie. De verzoekschriften betreffen de zaken van verschillende
Syrische Koerden die in 2010 gearresteerd en opgesloten waren met het oog op deportatie. In de drie vonnissen
oordeelde het Hof dat het huidige juridische systeem in Cyprus niet voorziet in een voldoende rechtsmiddel
tegen beslissingen tot administratieve aanhouding. De organisatie KISA benadrukte in een verklaring dat Cyprus
nog geen gevolg heeft gegeven aan de uitspraken van het EHRM.
Bron: Cyprus Mail, 21 juli 2015; European Database of Asylum Law, 21 juli 2015; KISA, 21 juli 2015.
BUREAU EU grondrechten / Overzicht van deportatie monitoringsystemen in 28 EU lidstaten
Het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (The Fundamental Rights Agency of the European
Union, FRA) heeft op zijn website een overzicht geplaatst van de ‘gedwongen terugkeer monitoringsystemen’
die momenteel in werking zijn in de 28 EU lidstaten. Uit het overzicht, dat doorlopend door het FRA zal worden
bijgewerkt, blijkt dat 8 van de 26 lidstaten die gebonden zijn aan de EU Terugkeer Richtlijn (2008/115/EC), nog
geen operationeel monitoringsysteem ingevoerd hebben. Volgens Artikel 8(6) van de EU Terugkeer Richtlijn
moeten lidstaten in een doeltreffend monitoringsysteem voor deportaties voorzien. Het overzicht is hier
beschikbaar.
DUITSLAND / Duizenden deportaties te midden van het nieuws over 800 000 aangekomen migranten
Tussen januari en september 2015 deporteerde Duitsland meer dan 10 000 migranten, zowat hetzelfde aantal
als het totale aantal deportaties in 2014. Verschillende deelstaten plannen veelvoudige deportaties in de
komende maanden, hoofdzakelijk naar de Balkan landen. De President van het Federaal Bureau voor Migratie
en Vluchtelingen (the Federal Authority for Migration and Refugees, BAMF), Manfred Schmidt, die in september
aftrad om persoonlijke redenen, verklaarde dat het bureau in de resterende maanden van het jaar in 75 000 in
behandeling zijnde zaken, hoofdzakelijk van mensen uit de Balkan, een beslissing zal nemen waarvan de
meerderheid zal geweigerd worden. De Duitse overheid verwacht dat er dit jaar nog tot 800 000 nieuwe
migranten en vluchtelingen zullen aankomen. Duitsland haalde de voorpagina’s met beelden van juichende
burgers die migranten en vluchtelingen komende van Hongarije verwelkomden. Er zijn ook andere stemmen die
minder aan bod komen in de media; redactieleden van het wekelijkse nieuwsmagazine Spiegel verklaarden dat
de Duitse media en afgevaardigden ook brieven ontvangen waarin bezorgdheid wordt geuit of die xenofobische
of haatdragende inhoud bevatten.

Bron: Der Spiegel, 9 september 2015; Der Spiegel, 5 september 2015
STUDIE / Willekeurige detentie in erbarmelijke omstandigheden in Libië
De studie ‘Opgesloten Jeugd: het lot van jonge migranten, asielzoekers en vluchtelingen in Libië’ (Detained
Youth: The fate of young migrants, asylum seekers and refugees in Libya) die in juli 2015 gepubliceerd werd door
de Mixed Migration Hub (MHub), legt een vast patroon bloot van kinderen en jonge migranten, vluchtelingen
en asielzoekers in willekeurige detentie opeengepakt in erbarmelijke omstandigheden voor maanden aan een
stuk zonder enige vorm van eerlijk proces. De studie gaat in op de ervaringen in detentie van jonge migranten,
asielzoekers en vluchtelingen in Libië tussen november 2012 en november 2014 aan de hand van diepgaande
interviews met 45 voormalige gedetineerden (waarvan 85% niet-begeleide minderjarigen of jongeren) in Italië,
Malta, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ernstige rechtenschendingen inclusief mishandeling en geweld
zouden er gangbaar zijn. De samenvatting is beschikbaar in het Engels en in het Arabisch. Download het
volledige rapport hier.
ZWITSERLAND / Rapport over deportatie van migranten
De Nationale Commissie voor de Preventie van Foltering (The National Commission for the Prevention of
Torture, NCPT) bracht op 9 juli een rapport uit over de deportatie van migranten. Het rapport is gebaseerd op
de bevindingen van de Commissie bij het getuige zijn van 41 verplaatsingen en 41 deportaties vanuit Zwitserland
tussen mei 2014 en april 2015. De Commissie gaf aan dat in sommige gevallen, mensen, inclusief mensen in erg
kwetsbare omstandigheden, compleet werden vastgebonden. De Commissie veroordeelde dit als misbruik en
raadde de autoriteiten aan om complete immobilisatie alleen te hanteren voor personen die fysieke weerstand
bieden. Het rapport is beschikbaar in het Frans, Duits en Italiaans.
Bron: Nationale Commissie voor de Preventie van Foltering (National Commission for the Prevention of
Torture), Persbericht, 9 juli 2015
VS / Federale Overheid begint met de vrijlating van sommige vrouwen en kinderen
In een verklaring van 13 juli 2015, kondigde Richard Rocha, de woordvoerder van de VS immigratie en
douanehandhaving (US Immigration and Customs Enforcement, ICE) aan dat ICE nu “in de regel geen vrouwen
met kinderen zou opsluiten die geen bedreiging voor de openbare of nationale veiligheid vormen als ze een
positief resultaat hebben ontvangen met betrekking tot hun geloofwaardige of gegronde vrees en een
controleerbaar woonadres hebben verschaft.” Nieuwe inrichtingen gingen open in Texas (de Karnes City Family
Detention Centre en de Dilley Family Detention Centre) en in Berks County, Pennsylvania nadat bijna 70 000
gezinnen werden opgepakt aan de Amerikaans-Mexicaanse grens in 2014. Volgens ICE waren er in juli in totaal
2172 vrouwen en kinderen opgesloten in deze inrichtingen. ICE ambtenaren zijn begonnen met het herzien van
familiedossiers en zullen een aantal vrouwen en kinderen vrijlaten terwijl ze hun inspanningen voortzetten om
in de VS te blijven. De aankondigingen kwamen er na maanden van druk door immigratie advocaten, juristen en
beleidsmakers
om
detentie
van
moeders
en
kinderen
te
stoppen.
Bronnen: Huffington Post, 13 juli 2015; International Business Times, 13 juli 2015; ThinkProgress, 25 juni 2015

PUBLICATIES EN ANDERE BRONNEN
VIDEO / Migratie is geen misdaad
Het Platform voor Internationale Samenwerking inzake Migranten zonder Verblijfsvergunning (The Platform for
International Cooperation on Undocumented Migrants) bracht in augustus 2015 een video uit met als titel
‘Migratie is geen Misdaad’ (Migration is not a Crime) waarin gepleit wordt voor een op mensenrechten
gebaseerde aanpak inzake migratie en reguliere kanalen voor migranten om naar Europa te komen. De
animatiefilm die gemaakt werd door animatie vormgever Roald Seeliger is hier beschikbaar.

