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GRENZEN
EU / Mandaat van EU-missie in Middelandse Zee verlengd, twijfel of smokkel verhinderd wordt
De Raad van Europa kondigde op 20 juni 2016 aan dat het mandaat van de EUNAVFOR MED missie, genaamd
Sophia, verlengd wordt tot 27 juli 2017. Bovendien heeft de Raad twee nieuwe taken aan het mandaat van de
maritieme missie toegevoegd: Libische kustwachten en marine trainen en bijdragen aan de handhaving van het
VN wapensembargo voor de kust van Libië. Dit betekent dat de marinemissie schepen op zee kan doorzoeken
om de wapensmokkel naar Islamitische Staat te verhinderen. De EUNAVFOR MED missie werd in juni 2015
opgestart door de Europese Unie (EU) om schepen die vermoedelijk gebruikt worden door mensensmokkelaars
te identificeren en in beslag te nemen. Een Wikileaks rapport met details over de missie werd in Februari 2016
uitgebracht. Het bevat informatie over de oversteek van migranten en vluchtelingen naar de EU en beschrijft
dat tot 29 januari 2016 via de missie 8336 migranten gered werden en 67 migrantenschepen vernietigd
werden.Ondertussen toont een rapport, in mei uitgebracht door het EU External Affairs Sub-Committee van het
Britse Hogerhuis, dat de missie er niet in slaagt om de mensensmokkel te verstoren.
Bronnen: Raad van Europa, persbericht 20 juni 2016; Reuters, 20 juni 2016; Migrants’ Rights Network, 13 mei
2016
EU-LIBIË / EU-plannen om nauwer samen te werken met Libië met betrekking tot migratie zouden
mishandeling en onbepaalde detentie kunnen verergeren, waarschuwt Amnesty International, mogelijke
verlenging van NAVO-missie

Amnesty International waarschuwt dat de plannen van de EU om de Libische kustwacht te trainen en informatie
met hen te delen in het kader van de antismokkelmissie EUNAVFOR MED, zouden kunnen leiden tot meer
schendingen van de mensenrechten. Getuigenissen die Amnesty International verzamelde tijdens bezoeken aan
Sicilië en Puglia in Italie in mei 2016, onthullen misbruik door de Libische kustwacht en in de dententiecentra in
Libië. Amnesty sprak met 90 mensen die de oversteek van Libië naar Italië overleefden, en tenminste 20 van hen
hadden het over schietpartijen en geweld toen ze door de Libische kustwacht werden opgepikt, en over foltering
in de Libische detentiecentra voor vluchtelingen en migranten. Voormalige gevangenen verklaarden dat de
bewakers hen dagelijks sloegen met een houten stok, elektrische kabels en geweren, en ze kregen ook
elektrische schokken. Verschillende migranten getuigden over mensen die zijn omgekomen in de centra, ze
werden doodgeschoten of doodgeslagen door de bewakers. Tenminste 3500 mensen werden tussen 22 en 28
mei 2016 onderschept op zee door de Libische kustwacht en vervolgens overgeplaatst naar detentiecentra. In
april 2016 vroeg Italië aan de NAVO de missie ´Active Endeavor ´, die nu van plaatsvindt in de Egeïsche Zee, uit
te breiden naar de Libische kust. Dit werd verklaard door de Italiaanse eerste minister Matteo Renzi en de
minister van defensie Roberta Pinotti.
Bron: Amnesty International, persbericht 14 juni 2016; The Independent of Malta, 26 april 2016
EU-TURKIJE / Twijfel over verenigbaarheid akkoord met EU wetgeving, bewijzen rechtenschending van
migranten en vluchtelingen
Er worden steeds meer zorgen geuit door het maatschappelijk middenveld en beleidsmakers in navolging van
het akkoord tussen de EU en Turkije van maart 2016. Het akkoord legt een aantal actiepunten vast, waaronder
ook de terugkeer van irreguliere migranten van de Griekse eilanden naar Turkije; Turkije neemt de nodige
maatregelen om nieuwe zee- of landroutes voor irreguliere migratie te blokkeren, en voor elke Syriër die wordt
teruggestuurd naar Turkije neemt de Europese Unie een andere Syriër uit Turkije op, met de mogelijkheid om de
visumplicht voor Turken af te schaffen, op voorwaarde dat aan alle criteria van het stappenplan voor
visumliberalisering is voldaan. Leden van het Europees Parlement hebben hun zorgen geuit over de
verenigbaarheid van het akkoord met de EU- en internationale wetten en het gebrek aan democratisch, kritisch
onderzoek. Een delegatie van GUE/NGL (Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links)
constateerden in een bezoek aan Turkije dat veel gedeporteerden geen mogelijkheid hadden om asiel aan te
vragen in Griekenland noch in Turkije en dat velen, waaronder ook kinderen, vastgehouden worden in een soort
gevangenis, met weinig of geen toegang tot een telefoon of juridische bijstand. De delegatie beschreef ook pushbacks van vluchtelingen naar Turkije door de Bulgaarse of Griekse politie en kreeg getuigenissen te horen van
mensen die beschoten werden door de politie, of leven in een soort oorlogsgebied aan de Turks-Syrische grens.
Een verslag van beleidsdiscussie van JRS Europa kaart verschillende vragen aan over de deportaties naar Turkije,
gezinshereniging, detentie, hervestiging, discrimatie gebaseerd op nationaliteit en de kans op een ´safe zone´ in
Syrië. WatchTheMed Alarm Phone maakte bekend dat een boot met 53 migranten en vluchtelingen waaronder
ook 14 kinderen, die van het Turkse Cesme reisden naar het Griekse eiland Chios, teruggestuurd werden naar
Turkije op 11 juni 2016. Human Rights Watch (HRW) onderzoekt een zaak waar 11 Syriërs in juni doodgeschoten
werden door Turkse grenswachters. Het verslag bevat ook beeldmateriaal dat opgenomen zou zijn na de
schietpartij en dat verschillende gewonden en doden toont. Artsen Zonder Grenzen kondigde op 17 juni aan dat
zij geen financiele steun van de EU meer aanneemt in protest tegen het EU-migratiebleid, vooral in verband met
het EU-Turkije akkoord. Een analyse van enkele juridische experten toonde aan dat Turkije niet bestempeld kan
worden als een “veilig derdeland” en het enkel als een “eerste land van asiel” kan dienen nadat het risico op
refoulement individueel beoordeeld is. Ondertussen heeft de Europese Commissie op 15 juni 2016 haar tweede
verslag over de verklaring EU-Turkije goedgekeurd. Hoewel in het verslag gesproken wordt over een aantal
´successen´ en ´goede vooruitgang in de uitvoering´, wordt er toegegeven dat de vooruitgang ´fragiel´ is en
verondersteld het een gebrek aan politieke toewijding.

Bronnen: Europese Raad, persinformatie, 7 maart 2016; European Commissie persbericht, 4 mei 2016; EU
Observer, 10 mei 2016; Europees Parlement, persbericht 10 mei 2016; WatchTheMed Alarm Phone, 15 juni
2016; BBC, 17 juni 2016; Europese Commissie persbericht, 15 juni 2016
FRONTEX / Derde jaarverslag van het Frontex Consultatieve Forum over Fundamentele Rechten
Het derde jaarverslag van het Frontex Consultatieve Forum over Fundamentele Rechten geeft een overzicht van
de ondernomen actie door het Forum in 2015. Het Forum heeft onder andere op trainingen toegezien, een
bezoek gebracht aan de gezamelijke Triton-missie, een studie opgezet voor gender mainstreaming binnen
Frontex en deelgenomen aan de gezamelijke operatie Vega Kinderen. Het verslag benadrukt de steun van het
Forum voor het opstellen van een individueel klachtmechanisme om zo toegang tot rechtspraak en een effectieve
oplossing voor personen getroffen door Frontex-geleide gezamelijke missies te verzekeren. Voor meer informatie
over het Consultatieve Forum en om het verslag te downloaden, kijk hier.
MIDDELANDSE ZEEGEBIED / Duizenden migranten aangekomen in eerste helft 2016, meer dan 2800
omgekomen
Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) hebben in de eerste helft van 2016 ongeveer 222.291
migranten en vluchteling voet gezet op Europees vasteland via de zee en kwamen ze aan in Italië, Griekenland,
Cyprus en Spanje. Het aantal doden in de Middellandse Zee in de eerste helft van 2016 wordt geschat op 2888,
in vergelijking met 1838 doden in de eerste helft van 2015. Volgens de Italiaanse kustwacht zouden alleen al
tussen 23 en 24 juni 2016 meer dan 7100 gered zijn, en meer dan 3000 migranten werden gered op 25 juni 2016
voor de kust van Libië in 26 verschillende missies. Het onlangs gepubliceerde multimediaverslag “Death by
Rescue” (Dood door Redding) herinnert de EU-instellingen en de lidstaten aan de dodelijke gevolgen van hun
beleid en roept op tot een fundamentele heroriëntatie van een beleid dat de migrantenstroom blokkeert naar
een beleid dat wettelijke en veilige doorgang verzekert. Het verslag werd uitgebracht door Forensic
Oceanography in samenwerking met WatchTheMed en in het kader van de Economic and Social Research Council
(ESRC – lett. Raad voor Economisch en Sociaal Onderzoek).
Bronnen: Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), persbericht, 26 juni 2016; The Local, 27 juni 2016; The
Guardian, 24 juni 2016
SPANJE / Leden Guardia Civil beschuldigd van geweld tegen mirgant krijgen onderscheiding terwijl collectieve
uitzettingen verder gaan
De Spaanse minister voor Binnenlandse Zaken, Jorge Fernando Diaz, zal een onderscheiding toekennen aan de
acht leden van de Guardia Civil die eerder beschuldigd werden van geweldpleging tegen een Afrikaanse migrant
in de Noord-Afrikaanse exclave Melilla in oktober 2014. Toen probeerde een groep van ongeveer 200 migranten
de hekken te beklimmen (zie PICUM Bulletin, 30 oktober 2014). Met een video van het geweld eisen een groep
Spaanse organisaties, waaronder Andalucía Acoge, SOS Racismo, APDH-A en Prodein, verder onderzoek. De acht
agenten kregen een Kruis van Verdienste, nadat de Gewestelijke Rechtbank van Malaga (Audiencia Provincial de
Málaga) besliste dat er door de agenten geen overbodig geweld gebruikt werd en er dus geen reden is voor
verder onderzoek. Een groep van meer dan 100 organisaties richtten zich tot Jorge Fernando Diaz in
een gezamenlijke brief, waarin ze hem beschuldigen onmenselijke en illegale acties van de agenten te belonen.
Ondertussen heeft de Spaanse regering een groep van 300 mirganten uit sub-Sahara Afrika collectief uitgezet,
die de grens naar Melilla op 21 maart 2016 probeerden over te steken. Dit is gebeurd hoewel de regering onlangs
nog verklaarde tegen onmiddellijke en collectieve uitzetting (“devoluciones en caliente”) van migranten te zijn in
verband met de Verklaring EU-Turkije.
Bron: EuroWeekly, 12 mei 2016; El Diario, 21 maart 2016; El Periódico de Melilla, 11 april 2016;Agencia EFE, 2
mei 2016.

VERENIGDE NATIES
VN / De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten benadrukt de stijging van het aantal gedetineerden in
Griekenland en Italië
De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Zeid Ra’ad Al Hussein, bekritiseerde de stijging van antimigranten sentimenten in Europese landen terwijl hij de opening van de VN Mensenrechten Raad toesprak. Hij
benadrukte ook de ‘verontrustende stijging’ van het aantal migranten dat wordt vastgehouden in detentiecentra
in Griekenland en Italië, met name het stijgende aantal alleenstaande kinderen. Hij herhaalde de kinderrechten
norm dat detentie nooit kan worden beschouwd als ten goede komend van kinderen. De belangen van kinderen
moeten juist voorrang krijgen in immigratie doelstellingen. Hij spoorde de authoriteiten aan om data te
verzamelen over het aantal migranten dat vastgehouden wordt in detentiecentra en spoorde de EU aan om de
recente migratiesituatie te benaderen op een manier die de rechten van iedereen die betrokken is respecteert.
Zijn volledige speech is hier beschikbaar.
Bron: Morocco World News, 13 juni 2016
VN / Vice Secretaris Generaal vraagt om meer integratie initiatieven voor vluchtelingen en
ongedocumenteerde migranten
De VN Vice Secretaris Generaal, Jan Eliasson, benadrukte op 18 mei 2016 het belang van integratie intitiativen
die migranten en vluchtelingen kunnen helpen, gebruik te maken van de mogelijkheden die steden bieden zodat
zij een waardig leven kunnen leiden. Mr Eliasson zei, tijdens een bijeenkomst over ‘Grote Vluchtelingen en
Migranten Stromen: Dwingende Uitdagingen voor Duurzame Urbanisatie’ in het VN-hoofdkwartier in New York,
dat de steun van bestemmingslanden om nieuwkomers te integreren in hun maatschappij, ook onderdeel zou
moeten vormen van de problemen die aangekaart moeten worden.
Bron: The International Organization for Migration News Desk, 19 mei 2016

EUROPESE BELEIDSONTWIKKELING
EU / Meer juridische duidelijkheid en adequate procedures voor iedereen in hotspots is noodzakelijk
Een recent rapport, met de titel: ‘On the frontline: the hotspot approach to managing migration’, benadrukt de
noodzaak van meer duidelijkheid van de juridische procedures bij het instellen en handhaven van een hotspot.
Het gaat vooral om de rol die instanties (Frontex, EASO en Europol) spelen in het besturen van zo een hotspot en
de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schendingen van fundamentele rechten. In het rapport,
uitgevoerd door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement
(ook wel afgekort tot LIBE), wordt onderzocht hoe het gebruik van deze hotspots wordt toegepast in Griekenland
en Italië. Er werden al een aantal beleidsaanbevelingen doorgegeven aan leden van het Europees Parlement,
bijvoorbeeld: overwegen om de hotspots te reguleren via een autonome wetgeving; de fundamentele rechten
in de hotspots gelijkstellen en duidelijkere regels stellen waar en bij wie verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid ligt; erop toezien dat adequate procedures gegarandeerd worden voor allen die berscherming
zoeken in de hotspots, zoals vastgelegd in de EU-Richtlijn voor Asielprocedures; blijvende inspanningen leveren
om alle migranten die in de hotspots aankomen te registreren en te identificeren om ze sneller en beter over te
plaatsen of terug te sturen, en om de algemene veiligheid te verbeteren; een fundamentele wijziging doorvoeren
in de Dublin-conventie en een bindend distributiesysteem garanderen; de plannen herzien om overplaatsing uit
Dublin naar Griekenland opnieuw te starten gezien de huidige aankomstvoorwaarden in het land; de Commissie
oproepen om de toepassing van de Verklaring EU-Turkije nauwlettend toe te zien. Lees het rapport hier.

EU / Nieuw kaderbesluit voor migratiebeleid is er op gericht om het aantal deportaties te verhogen en om
irreguliere migratie tegen te gaan
De Europese Commissie heeft op 7 juni 2016 een Communicatie gepubliceerd dat een nieuw Partnerschapskader
met derde landen onder de Europese Migratie Agenda in het leven roept. Dit voorstel is er op gericht om externe
samenwerkingsfondsen te benutten in ruil voor maatregelen genomen door oorsprongs- en transitlanden om
migratie af te remmen. Het doel is om het aantal deportaties te verhogen, te verzekeren dat migranten en
vluchtelingen in de oorsprongs- en transitlanden blijven en, op lange termijn, om de ontwikkeling van derde
landen te bevorderen om zo de oorzaken van irreguliere migratie aan te pakken. Het voorstel leverde sterke
kritiek van maatschappelijke organisaties op. Een groep van meer dan 130 organisaties heeft voorafgaand aan
de vergadering van de Raad van 28 en 29 juni 2016, waar het voorstel werd besproken, een verklaring
gepubliceerd om bezorgdheid te uiten over de schendingen van rechten en om kritiek te uiten op het voorstel
voor, onder andere, het negeren van al de bewijzen die aantonen dat afschrikkingsstrategieën die er op gericht
zijn om migratie tegen te gaan niet effectief zijn. De Conclusies van de Raad (Council Conclusions) van die
vergadering bevelen de aanpak aan en verbinden zich tot een snelle uitvoering van het Kaderbesluit, te beginnen
met een beperkt aantal prioriteitslanden.
Bronnen: European Commission Press Release, 7 juni 2016; Politico, 7 juni 2016
EUROPESE COMMISSIE / Lancering van een nieuw actieplan voor de integratie van onderdanen van derde
landen
De Europese Commissie heeft op 7 juni 2016 een nieuwe agenda voor de integratie van migranten gelanceerd.
De rol van de EU in de integratie van onderdanen van derde landen is complementair ten opzichte van de
lidstaten en dus meer gericht op financiële steun en de uitwisseling van goedwerkende aanpak. Het Actieplan
legt de nadruk op vijf belangrijke gebieden: integratiemaatregelen voorafgaand aan het vertrek en de aankomst,
met een focus op migranten die internationale bescherming behoeven; onderwijs, werkgelegenheid en
beroepsopleiding; toegang tot basisdiensten zoals gezondheidszorg en huisvestiging; en de actieve deelname van
migranten in de samenleving. De Europese Commissie somt een aantal maatregelen op die in het kader van deze
vijf belangrijke prioriteiten ondersteund zullen worden, met inbegrip van projecten die de verbetering van de
vaardigheden van onderdanen van derde landen bevorderen, maatregelen die het wegnemen van de obstakels
voor de deelname van allochtone kinderen in voorschools onderwijs ondersteunen, proefprojecten ter
bevordering van ondernemerschap bij migranten, initiatieven die lidstaten met onmiddellijke tekorten aan
woningen ondersteunen en projecten die de interculturele dialoog aanmoedigen.
Bron: European Commission Press Release, 7 juni 2016
HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE / EU-Richtlijn voor Terugkeer (EU Return Directive): mensen
zonder papieren mogen niet worden vastgehouden enkel en alleen op basis van irreguliere binnenkomst
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft haar besluit in de zaak C-47/15 Affum v Préfet of Pasde-Calais op 7 juni 2016 bekend gemaakt. De zaak had betrekking op een onderdaan van Ghana, mevrouw
Affum, die te Coquelles, de ingang van de kanaaltunnel, onderschept werd door de Franse politie terwijl ze per
bus via Frankrijk van België naar het Verenigd Koninkrijk wilde reizen. Ze slaagde er niet in om haar identiteit
te bewijzen. In overeenstemming met de Franse wet, werd mevrouw Affum aangehouden voor irreguliere
binnenkomst en volgens een terugkeerovereenkomst tussen Frankrijk en de Benelux-landen, beval de Prefect
van Pas-de-Calais haar overplaatsing naar België alsook haar administratieve aanhouding voor vijf dagen in
afwachting van haar verwijdering van het grondgebied. In lijn met eerdere rechtspraak heeft het Hof
geoordeeld dat de Terugkeerrichtlijn van toepassing is op onderdanen van derde landen die op irreguliere wijze
het grondgebied van een staat zijn binnengekomen en bijgevolg irregulier in het land verblijven. Een onderdaan
van een derde land die op doorreis is op het grondgebied van een lidstaat wordt niet uitgesloten van het
toepassingsgebied van de Terugkeerrichtlijn – met andere woorden, de richtlijn is van toepassing ongeacht de
duur van het “verblijf”. Het Hof heeft het standpunt van Frankrijk, dat mevrouw Affum kon worden uitgesloten

van het toepassingsgebied van de Terugkeerrichtlijn op basis van Artikel 2(2)(a), dat betrekking heeft op
migranten die buitengrenzen overschrijden, omdat mevrouw Affum Frankrijk binnenkwam vanuit een ander
land binnen het Schengengebied, afgewezen. Het feit dat ze doorgang zocht door Frankrijk naar het Verenigd
Koninkrijk, met als doel om het Schengengebied te verlaten, leidt niet tot de toepassing van Artikel 2(2)(a). De
volledige uitspraak is hier beschikbaar; een samenvatting kan u hier lezen.
Bron: Hof van Justitie Press Release, 7 juni 2016;
EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS / Recht op gezinsleven van migranten geschonden door
permanent verbod op terugkeer naar Griekenland
Op 19 mei 2016 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in Kolonja v. Greece (Verzoekschrift nr.
4944/12), geoordeeld dat Griekenland Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van
de Mens (recht op gezinsleven) heeft geschonden in een zaak waarbij een onderdaan van Albanië met een
strafrechtelijke veroordeling voor druggerelateerde misdrijven daterend van 1999 door de autoriteiten een
levenslang verbod om Griekenland terug binnen te komen kreeg opgelegd. De verzoeker, met Albanese ouders
van Griekse oorsprong, had sinds 1989 in Griekenland geleefd. Zijn vrouw is Grieks met wie hij twee kinderen
heeft die de Griekse nationaliteit bezitten. In 2004 werd de heer Kolonja naar Albanië gedeporteerd. Zijn verzoek
aan de Minister van Justitie voor terugkeer werd verworpen en in 2007 kwam hij Griekenland opnieuw op
irreguliere wijze binnen en werkte vier jaar voordat hij werd aangehouden in afwachting van zijn uitzetting. Het
Hof kwam tot de conclusie dat het levenslange inreisverbod werd uitgevaardigd in het belang van de legitieme
doelen met betrekking tot het waarborgen van de veiligheid en het voorkomen van crimineel gedrag, maar
oordeelde desalniettemin dat artikel 8 werd geschonden omdat het noch proportioneel noch nodig was om die
doeleinden te verzekeren. Het Hof merkte op dat in de 16 jaren sinds de verzoeker de overtreding in kwestie
pleegde, zoals toegegeven door verscheidene nationale instanties, hij geen tekenen vertoonde dat hij enige
bedreiging vormde voor de openbare orde en veiligheid. De kracht van zijn banden met Griekenland, waar hij
meer dan de helft van zijn leven had doorgebracht, werd benadrukt. Een permanent inreisverbod zou leiden tot
het vernietigen van familiale banden – een overweging die bijzonder relevant is bij het in beschouwing nemen
van de belangen van verzoekers zoon, die slechts zes was op het moment van de uitspraak. Om de uitspraak (in
het Frans) te lezen, klik hier.

NATIONALE ONTWIKKELINGEN
OOSTENRIJK / Stemming in het voordeel van een wet die het afwijzen van asielaanvragen aan de grens toelaat
Het Lagerhuis van Oostenrijk heeft op 27 april 2016 gestemd in het voordeel van een meer beperkende wet voor
asielzoekers. Volgens de wet kan de overheid de noodtoestand uitroepen naar aanleiding van grote aantallen
van migranten en vluchtelingen die aan de grenzen aankomen, waardoor autoriteiten het recht hebben om
mensen de toegang tot het land te ontzeggen om asiel aan te vragen. Een noodtoestand zou worden ingesteld
voor zes maanden, maar kan verlengd worden tot maximaal twee jaar. Migranten en vluchtelingen die nauwe
verwanten hebben in Oostenrijk, alsook alleenstaande minderjarigen en vrouwelijke migranten en vluchtelingen
met jonge kinderen zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van deze maatregel. Beroep tegen gevallen van
terugkeer zijn enkel mogelijk nadat de terugkeer heeft plaatsgevonden. De wet beperkt verder ook de
mogelijkheden voor gezinshereniging. Verscheidene politici, organisaties en instellingen hebben kritiek geuit op
de wet, met inbegrip van Human Rights Watch (HRW) en Nils Muiznieks, Commissaris voor de Mensenrechten
van de Raad van Europa (Council of Europe commissioner for human rights).
Bronnen: Die Welt, 29 april 2016; Die Welt, 27 april 2016; APA, 21 april 2016; The Guardian, 28 april 2016.

BELGIË / Campagne tegen vooroordelen
De Belgische NGO CIRÉ heeft een anti-vooroordelen campagne opgestart in april 2016 naar aanleiding van het
negatieve discours over migranten en vluchtelingen in België. De belangrijkste boodschap van de campagne is
om vooroordelen te vrezen in plaats van migranten en vluchtelingen. Het doel is om mensen te informeren en
hen ertoe te bewegen om over hun standpunten na te denken en daarop te reflecteren. CIRÉ is een netwerk van
organisaties die reflecteert op vragen met betrekking tot migranten, asielzoekers en vluchtelingen en die
belangenbehartiging coördineert. De campagne maakt gebruik van de hashtag #DéfenseDeNourirLesPréjugés
(“geef vooroordelen geen voeding”) en is hier beschikbaar (in het Frans).
DUITSLAND / Federale migratie instantie aangeklaagd voor vertraagde asielprocedures, terwijl asiel in kerken
en haatmisdrijven toenemen
Een toenemend aantal personen die asiel zoeken in Duitsland klagen de Federale Dienst voor Migratie en
Vluchtelingen (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF) aan voor de vertraagde aanvraagprocedures en
inactiviteit in hun zaken. Volgens berichten in de media hebben de administratieve rechtbanken in Duitsland in
totaal 3,271 acties voor het nalaten om te handelen ontvangen tegen eind maart 2016, dit is een stijging van
40% ten opzichte van eind 2015. De dienst wordt in toenemende mate bekritiseerd voor het niet opvolgen van
individuele gevallen, het in dienst nemen van onvoldoende opgeleid personeel en voor het overweldigd zijn door
de toename van asielaanvragen. Het Duitse Oecumenische Consortium voor Asiel in de Kerk (Ökumenische BAG
Asyl in der Kirche) heeft tegelijkertijd gemeld dat in 2015 een totaal van 1,015 mensen, waaronder meer dan 240
kinderen en adolescenten, onderdak werd gegeven in parochies over heel Duitsland, wat meer is dan ooit
tevoren. Amnesty International noteerde in hun rapport “Living in insecurity: How Germany is failing victims of
racist violence” een stijging van het aantal haatmisdrijven in Duitsland. Het rapport beschrijft de toename van
racistisch geweld, waaruit blijkt dat misdaden tegen asielcentra tot 16 maal meer werden gemeld in 2015 (1,031)
dan in 2013 (63).
Bronnen: Die Welt, 11 juni 2016; Deutsche Welle, 21 juni; Bag Asyl in der Kirche, press release, 3 juni 2016
IERLAND / Bevindingen enquête: Migrant Rights Centre Ireland (MRCI) stelt regularisatieregeling voor
Het Migrant Rights Centre Ireland (MRCI) heeft de bevindingen van een enquête naar ongedocumenteerde
migranten in Ierland gepubliceerd. De enquête toonde aan dat van de 1,008 ongedocumenteerden in Ierland,
84% voor meer dan vijf jaar in het land leefde en 21% voor meer dan 10 jaar. MRCI stelt dat het falen om hen te
regulariseren de Staat jaarlijks 41 miljoen euro kost aan alleen al verloren directe belastingen en dat een
regularisatie regeling 12 keer meer zou opbrengen dan dat het zou kosten om het uit te voeren. De bevindingen
werden ook besproken tijdens een MRCI conferentie in Dublin op 3 mei 2016. Een enquête van vorig jaar toonde
aan dat 69% het idee van regularisatie ondersteund. Om de volledige resultaten van de enquête te bekijken, klik
hier.
Bron: Migrant Rights Centre Ireland (MRCI) Press Centre, 3 mei 2016
ITALIË / Migranten uitgesloten van het aanvragen van bescherming op grond van nationaliteit
Mensen uit landen met een erkenningsgraad voor asiel van minder dan 75% dreigen als irreguliere migranten
zonder aanspraak op bescherming te worden gedefinieerd in een doorlichting door de Italiaanse politie en
worden dus de mogelijkheid om juridisch en humanitair advies in te winnen ontzegd. Vaak verblijven deze
migranten in het land zonder papieren en met weinig of geen bescherming van hun rechten. In een brief die
werd verzonden aan de Questura (het hoofdkwartier van de Italiaanse politie) op vrijdag 29 april 2016 hebben
de Italiaanse organisaties ASGI en NAGA de ontoereikende beschermingsbeoordelingsprocedures die
plaatsvinden in verscheidene politiebureaus in Milaan veroordeeld. Wanneer asielzoekers om internationale
bescherming vragen krijgen zij een voorgedrukt formulier overhandigd met enkele vragen die ze moeten invullen
die er op gericht zijn om te zien of een verzoeker wel degelijk aanspraak kan maken op deze bescherming of niet.
In het laatste geval krijgen de verzoekers onmiddellijk een uitzettingsbevel overhandigd, zonder enige

beoordeling van hun vorderingen voor bescherming. Bovendien zijn advocaten en sociale werkers niet
toegelaten om de verzoekers bij te staan, wat hen kwetsbaarder maakt omdat zij vaak niet geïnformeerd worden
over hun rechten. De verklaring is hier beschikbaar.
Bronnen: The Guardian, 6 mei 2016; ASGI, 2 mei 2016

GEZONDHEIDSZORG
DUITSLAND / STUDIE / Toegang tot gezondheidszorg voor kinderen zonder papieren
Een studie van Wiebke Bornschlegl, getiteld “Der Zugang von Kindern ohne Papiere zu medizinischer Versorgung
in Deutschland” (De toegang van kinderen zonder papieren tot de gezondheidszorg in Duitsland) werd in mei
2016 gepubliceerd en toont ernstige tekortkomingen aan bij het waarborgen van de zorgverlening aan kinderen
en adolescenten. Een online enquête bij gezondheidszorginstellingen wees uit dat de vraag hoe de kosten van
de behandelingen te dekken een grote zorg is en dat families zonder papieren vrezen om gemeld te worden aan
de autoriteiten, en daardoor enkel een dokter raadplegen wanneer de ziekte acuut is. Meer dan de helft van de
ondervraagden verklaarden dat het ontbreken van een geboorteakte een belangrijke barrière is voor de toegang
tot diensten, omdat deze kinderen niet officieel bestaan in een register. De resultaten tonen duidelijk aan dat er
geen toegang is tot een adequate, niet-discriminerende en voortdurende zorgverlening voor kinderen en
adolescenten zonder papieren in Duitsland. Om de studie te lezen (in het Duits), klik hier.
Bronnen: Deutsches Ärzteblatt, 12 mei 2016; Süddeutsche Zeitung, 12 mei 2016
RAPPORT / Nieuw rapport over seksuele en reproductieve gezondheidsrechten van ongedocumenteerde
migranten
Naar aanleiding van Wereldgezondheidsdag (World Health Day) op 7 april 2016, heeft PICUM haar rapport
gelanceerd, getiteld “The Sexual and Reproductive Health Rights of Undocumented Migrants: Narrowing the
Gap Between Their Rights and The Reality in the EU” (De Seksuele en Reproductieve Gezondheidsrechten van
mensen zonder papieren: de kloof tussen hun rechten en de realiteit in de EU). Het rapport, beschikbaar in het
Engels en het Spaans, geeft aanbevelingen aan beleidsmakers, dienstverleners en de Europese Unie en dringt
aan op een hervorming van de wetgeving en het beleid dat de toegang tot seksuele en reproductieve
gezondheidszorg ontzegt op basis van de verblijfsstatus.
Om het rapport te lezen, klik hier.
VERENIGD KONINKRIJK / RAPPORT / Ongedocumenteerde migranten afgewend door huisartsen
Dokters van de Wereld VK (Doctors of the World UK) heeft in april 2016 een rapport uitgebracht op basis van de
inspanningen van huisartsen (general practitioners (GPS)) in Engeland om patiënten te registreren tussen 4 maart
2015 en 21 oktober 2015. Het rapport constateert dat twee op de vijf patiënten die trachtten om zich te
registreren bij een huisarts ten onrechte werden afgewezen, vaak op basis van hun onvermogen om
documentatie die hun identiteit of adres aantoont te verstrekken. Dit was het geval ondanks het universeel recht
op aanspraak op gratis eerstelijns gezondheidszorg en huisartsen in het VK, bevestigd in richtlijnen uitgegeven
door de Nationale Gezondheidszorg (National Health Service (NHS)) in november 2015. Onder hen die werden
afgewezen bevonden zich zwangere vrouwen, vrouwen met kinderen en mensen die onder een trauma of
mensenhandel hebben geleden. Het rapport adviseert om huisartsen en ziekenhuispersoneel op te leiden over
aanspraken op NHS zorg en over hoe om te gaan met patiënten met verschillende kwetsbaarheden. Het
Koninklijk Genootschap van Huisartsen (Royal College of General Practitioners) gaf een antwoord op het rapport,
wijzend op haar sterk bezwaar tegen de voorstellen van de overheid om migranten te laten betalen voor toegang
tot huisartsen. Het rapport van Dokters van de Wereld VK is hier beschikbaar.

VSA / Gouverneur van Californië tekent wetsvoorstel waardoor migranten zonder papieren een
ziektekostenverzekering kunnen aanschaffen
Op 10 juni 2016 ondertekende Jerry Brown, Gouverneur van Californië, een wetsvoorstel– Senate Bill 10 – tot
wet dat migranten zonder papieren toelaat om een ziektekostenverzekering in Californië aan te schaffen, in het
leven geroepen als onderdeel van de Affordable Care Act (ACA) van de Verenigde Staten. Californië is nu de eerste
staat in de VS om migranten zonder papieren in staat te stellen om op deze manier dekking voor gezondheidszorg
te verkrijgen. Het verzoek voor een vrijstelling wacht op de goedkeuring van de federale overheid. Indien het
wordt goedgekeurd, dan zou de vrijstelling naar schatting 390,000 migranten zonder papieren in Californië in
staat stellen om een ziektekostenverzekering aan te schaffen via de staat. Californië staat ook toe dat bewoners
zonder papieren een aanvraag kunnen indienen voor een rijbewijs en om een licentie als advocaat te verkrijgen.
Bronnen: Los Angeles Times, 11 juni 2016; PBS, 11 juni 2016

ARBEID EN FATSOENLIJKE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
EUROPEES PARLEMENT / Resolutie erkent rechten van huishoudelijk werkers en verzorgers in de EU
Een meerderheid in het Europees Parlement van verschillende politieke partijen heeft de rechten van
huishoudelijk werkers en verzorgers in de EU erkend. Op 28 april 2016 steunden leden van het Europees
Parlement een resolutie die de Europese Commissie oproept om modellen vast te stellen voor reguliere
werkgever-werknemer relaties om zo een einde te maken aan onzekerheid en zwart huishoudelijk werk. In de
resolutie pleiten Europarlementsleden voor een "professionalisering" van de huishoudelijke sector om deze
onzekere vorm van werk om te zetten in erkend werk, wat huishoudelijk werkers en verzorgers sociale
bescherming zou bieden. De resolutie werd goedgekeurd met 279 stemmen voor en 105 tegen, met 204
onthoudingen. Klik hier voor het rapport.
Bronnen: European Parliament News, 28 april 2016; The Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats (the S&D Group) Newsroom, 28 april 2016.
EU / European Migration Forum richt zich op arbeidsmigratie
Het European Migration Forum vond plaats in Brussel op 6 en 7 april en werd bijgewoond door 120
maatschappelijke organisaties uit heel Europa, en ook door vertegenwoordigers van de EU en nationale,
regionale en lokale overheden. Het forum bood de deelnemers de gelegenheid om een langetermijnaanpak te
bespreken voor duurzame abeidsmigratie en integratie in een participatieve vorm. De deelnemers bespraken
migratie in lage- en hoge lonen sectoren, zwartwerk en uitbuiting, integratie van migranten en vluchtelingen op
de arbeidsmarkt, en de rol van steden en gemeenschappen in de integratie. Een verslag van de bijeenkomst is
hier beschikbaar.
Bronnen: European Economic and Social Committee (EESC), april 2016; Fundamental Rights Agency, april 2016.
RAPPORT / Rapport raadt FIFA aan te overwegen om Qatar het WK voetbal af te nemen als schendingen van
de mensenrechten voortduren
John Ruggie, Berthold Beitz Professor Mensenrechten en Internationale Zaken aan de Harvard Kennedy School,
heeft een onafhankelijk rapport geschreven over de verantwoordelijkheden van wereldvoetbalbond FIFA met
betrekking tot de mensenrechten. Het rapport, geschreven in opdracht van de FIFA, raadt de FIFA aan te
overwegen om Qatar het WK voetbal in 2022 af te nemen als het land er binnen 12 maanden niet in slaagt om
de behandeling van arbeidsmigranten te verbeteren. De FIFA is onlangs in het nieuws geweest vanwege het
systematische gebrek aan aandacht voor mensenrechtenkwesties in gastlanden als Brazilië, Rusland en Qatar,
en de onwil om hun invloed aan te wenden om de situatie te verbeteren. Amnesty International UK deed ook
een beroep op de voorzitter van de FIFA om onmiddellijk stappen te ondernemen om de situatie en de
arbeidsomstandigheden te verbeteren voor arbeidsmigranten in Qatar.
Bronnen: The Irish Times, 22 april 2016; The Guardian, 14 april 2016; The Huffington Post, 14 april 2016

RAPPORT / International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe publiceert Community Report
over uitbuiting in de seksindustrie
Ter ere van de Dag van de Arbeid op 1 mei 2016, publiceerde het International Committee on the Rights of Sex
Workers in Europe (ICRSE) haar Community Report met de titel “Exploitation: Unfair labour arrangements and
precarious working conditions in the sex industry.” Het rapport werd opgesteld in overleg met sekswerkers en
organisaties van sekswerkers en wil lezers betrekken bij de discussie over uitbuiting in de seksindustrie. Voor
sekswerkers die tevens migrant zijn en in het bijzonder voor ongedocumenteerde sekswerkers betekent het
gebrek aan toegang tot rechtvaardige en beschermende werkgelegenheid- en arbeidswetgeving dat ze weinig
macht hebben om gunstige betaling, een aandeel in de winst en commissie te eisen en te onderhandelen,
waardoor hun inkomen ernstig wordt gekort. Er is ook vastgesteld dat de criminalisering van sekswerk,
bepalingen die mensenhandel tegengaan en repressieve migratiewetten hun situatie verergeren; invallen en
handhavingsmaatregelen dwingen hen om in het geheim te werken, waardoor ze bijzonder kwetsbaar zijn voor
uitbuiting en misbruik.
Bron: International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE), 1 mei 2016.

ONGEDOCUMENTEERDE VROUWEN
RAAD VAN EUROPA / Onderzoek naar staten die partij zijn bij het Verdrag van Istanboel, belangrijke kans voor
migrantenorganisaties
Staten die het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen
en huiselijk geweld (Verdrag van Istanboel) hebben geratificeerd, zullen nu worden onderzocht om te meten in
hoeverre zij zich houden aan het verdrag. In het bijzonder verbiedt het verdrag discriminatie op grond van
migratiestatus (artikel 4) en bevat het een hoofdstuk over migratie en asiel (artikelen 59 t/m 61). Het verdrag
bepaalt dat staten die partij zijn bij het verdrag hun wetten en beleid in overeenstemming moeten brengen met
de eisen die het verdrag stelt, en voorziet in een commissie van deskundigen die hierop toeziet door middel van
een landspecifieke evaluatieprocedure en een speciale onderzoeksprocedure. GREVIO “the Group of experts on
action against violence against women and domestic violence” heeft een voorlopig tijdschema opgesteld voor
de landen die in 2016-2017 zullen worden geëvalueerd. Dat zijn Oostenrijk en Monaco, Denemarken en Albanië,
Montenegro en Turkije, Zweden en Portugal. In dit verband hebben organisaties die werken met vrouwelijke
migranten een essentiële rol om informatie te geven over de situatie en ervaringen van vrouwelijke migranten
die het slachtoffer zijn geworden van geweld zoals ongedocumenteerde vrouwen en asielzoekers die op de
vlucht zijn vanwege gendergerelateerd geweld. GREVIO heeft haar onderzoek naar Oostenrijk en Monaco
geopend en accepteert rapporten tot september 2017. Vervolgens zullen Denemarken en Albanië beoordeeld
worden (acceptatie rapporten van september 2016 - januari 2017). De vragenlijst over wetgevende en andere
maatregelen die uitvoering geven aan de bepalingen van het Verdrag van Istanboel is hier beschikbaar. Klik hier
voor de stappen in de evaluatieprocedure. Een infographic over de land specifieke evaluatie is hier beschikbaar.
Klik hier voor meer informatie over hoe het maatschappelijk middenveld kan deelnemen aan het
toezichtsproces.
VK / Nieuwe wet stelt grenzen aan de detentie van zwangere vrouwen in immigratiecentra
Op 12 mei 2016 werd de Immigration Act 2016 officieel een wet in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee werd een
hele reeks maatregelen geïntroduceerd die de toegang van ongedocumenteerde migranten tot
werkgelegenheid, huisvesting en een scala aan diensten beperkt en strafbaar maakt. Daarentegen, in een reactie
op politieke druk, introduceert de wet ook maatregelen ter bescherming van een beperkte categorie migranten,
namelijk zwangere vrouwen. Meer specifiek verbiedt artikel 40 de detentie van zwangere vrouwen, tenzij “de
vrouw binnenkort zal worden uitgezet uit het Verenigd Koninkrijk” of “er buitengewone omstandigheden zijn die
detentie rechtvaardigen”. De wet vereist dat er rekening wordt gehouden met het welzijn van de vrouw in

kwestie bij de beslissing of zij in detentie zal worden genomen gedurende haar zwangerschap en dat ze niet lang
dan 72 uur zal worden vastgehouden. Deze periode kan echter worden verlengd tot zeven dagen indien de
verlenging persoonlijk wordt goedgekeurd door een minister.
Bron: The National, 10 mei 2016

ONGEDOCUMENTEERDE KINDEREN EN HUN FAMILIES
EU / RAPPORT / UNICEF briefing over jonge vluchtelingen en migranten
UNICEF heeft een nieuwe Child Alert briefing gepubliceerd met de titel "Danger every step of the way. A
harrowing journey to Europe for refugee and migrant children", waarin de reis wordt beschreven die
tienduizenden kinderen maken in de hoop op veiligheid of een beter leven in Europa. Op basis van de verzamelde
getuigenverslagen van kinderen zelf onthuld het rapport de trauma’s die kinderen oplopen om Europa binnen
te komen en de uitdagingen waarvoor zij staan bij aankomst. Data, beginselen en aanbevelingen voor actie
omvatten onder meer: ervoor zorgen dat elk kind een volledige hoorzitting krijgt om hun status te bepalen en
te bepalen wat in het beste belang is van het kind, toegang tot essentiële diensten en ondersteuning, waaronder
bescherming, gezondheidszorg en onderwijs. Gezinsherenigingsprocessen moeten worden versneld en
familiedefinities verbreed zodat kinderen kunnen worden herenigd met tweedegraads familieleden als dit in het
belang is van het kind. Alle kinderen, begeleid en niet-begeleid, moeten worden afgeschermd van repressieve
maatregelen om secundaire bewegingen te voorkomen. Voogdijsystemen moeten worden versterkt en de
bescherming van het kind moet een integraal onderdeel worden van de EU-migratieagenda. UNICEF is ook
bezorgd over de immigratiedetentie van kinderen, en verklaart dat er dringend moet worden gezocht naar
gemeenschapsalternatieven voor detentie of detentieachtige gesloten voorzieningen. Lees de briefing hier.
VERKLARING / EU Alliance on Investing in Children verwelkomt de conclusies van de EPSCO-Raad en spoort
aan tot meer actie om te investeren in alle kinderen
De Alliantie voor het investeren in kinderen (Alliance on Investing in Children) heeft op 16 juni 2016 een
verklaring gepubliceerd waarin ze de conclusies van de Employment, Social Policy, Health and Consumers Affairs
Council m.b.t. “Combatting Poverty and Social Exclusion: An integrated approach” verwelkomen als een welkome
stap in de aanpak van kinderarmoede en het bevorderen van het welzijn van kinderen. De Alliance for Investing
in Children drong er bij de EU-instellingen en de lidstaten op aan, in het bijzonder bij het komende Slowaakse
voorzitterschap, om kinderarmoede en sociale uitsluiting hoog op de politieke agenda te houden en een meer
uitgebreide uitvoering te bevorderen van de aanbeveling “Investing in children: breaking the cycle of
disadvantage”, om zo in de landspecifieke aanbevelingen sterker de nadruk te leggen op beleid gericht op de
aanpak van armoede onder kinderen en families en sociale uitsluiting, en door te gaan met het bevorderen van
de positieve uitwisseling van kennis ter bestrijding van kinderarmoede. Dit wordt aangemoedigd door de
Europese Commissie door middel van het opzetten van peer reviews en door het Nederlands voorzitterschap
door middel van het verzamelen van goede praktijken. Deze verzameling positieve voorbeelden is gepubliceerd
als een aanvulling op de conclusies van de Raad. Lees de verklaring hier.
GETUIGENISSEN / Nieuwe serie getuigenissen en verhalen van ongedocumenteerde kinderen en jongeren
PICUM heeft in april 2016 een serie getuigenissen en verhalen van ongedocumenteerde kinderen en jongeren
gepubliceerd waarmee de organisatie de realiteit wil laten zien waarmee ongedocumenteerde kinderen en
jongeren in heel Europa geconfronteerd worden. De getuigenissen geven kinderen en jongeren een stem,
evenals hun ouders, verzorgers en organisaties die hen ondersteunen. PICUM zal regelmatig verhalen en citaten
publiceren in het Engels, Frans en Spaans in schriftelijke vorm of via multimedia in de aanloop naar de
Internationale Dag van de Rechten van het Kind in november en zal eind 2016 ook een boekje publiceren met
een selectie van de getuigenissen. De getuigenissen worden gedeeld op sociale media met de hashtag
#ShareYourStory. Wilt u een verhaal of getuigenis van een ongedocumenteerd kind of jongere insturen, neem

dan contact op met: elisabeth(at)picum.org. De meest recente getuigenis is hier als video beschikbaar (in het
Engels). Alle getuigenissen zijn online beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans
VK / Britse overheid accepteert niet-begeleide kinderen die al in Europa zijn
De Britse premier, David Cameron, heeft zijn positie radicaal gewijzigd en kondigde in mei 2016 aan dat de
regering gaat beginnen met het accepteren van kinderen met directe familiebanden in het Verenigd Koninkrijk
en voor huisvesting gaat zorgen voor anderen die Europa binnenkwamen voordat de deal tussen de EU en Turkije
werd gesloten. Dit heeft ook betrekking op jonge migranten en vluchtelingen die momenteel in landen als
Griekenland, Italië en Frankrijk verblijven. David Cameron heeft ook gezegd dat de niet-begeleide kinderen met
directe familiebanden in het Verenigd Koninkrijk gebruik kunnen maken van een snellere procedure. De Britse
regering had eerder toegezegd om jonge vluchtelingen uit Syrië en diens buurlanden op te nemen, maar
weigerde de komst van jonge migranten en vluchtelingen die al in Europa waren met het argument dat er dan
meer zouden komen.
Bronnen: The Guardian, 4 mei 2016; BBC 4 mei 2016
VS / Class action-rechtszaak beoogt juridische bijstand veilig te stellen voor kinderen die worden
geconfronteerd met deportatie, sterke stijging in aantal aanhoudingen aan de grens
Een federale rechter in Seattle, Verenigde Staten, heeft een class action-rechtszaak goedgekeurd die beoogt
juridische bijstand veilig te stellen voor kinderen die worden geconfronteerd met uitzetting. De rechtszaak werd
aangespannen door een coalitie van migrantenrechtengroepen. Er staat een rechtzaak voor een rechter (zonder
jury) gepland voor 12 september 2016. De zaak zal van invloed zijn op de deportatiezaken van duizenden jonge
migranten. Het aantal aanhoudingen van kinderen is ook sterk toegenomen aan de grens tussen de Verenigde
Staten en Mexico, zowel van kinderen met hun familie als van alleenreizende kinderen, volgens een analyse van
gegevens van de US Customs and Border Protection uitgevoerd door het Pew Research Center. Er waren 32,117
aanhoudingen van gezinnen - gedefinieerd als kinderen reizend met ten minste één ouder of voogd - in de
periode van zes maanden van oktober 2015 tot en met maart 2016. Het aantal aanhoudingen van alleenreizende
kinderen bedroeg 27,754 in dezelfde periode. Het aantal aanhoudingen van families is meer dan verdubbeld ten
opzichte van het jaar ervoor. Het aantal aanhoudingen van alleenreizende kinderen nam toe met 78%.
Bronnen: CRINmail 60, 20 mei 2016; Pew Research Centre, 4 mei 2016

DETENTIE EN DEPORTATIE
EU / Geactualiseerd overzicht van toezicht op deportatie
Het Europese Bureau voor de Grondrechten heeft haar overzicht geactualiseerd van de actuele stand van zaken
met betrekking tot effectief Europees toezicht op terugkeer. Het overzicht geeft de volgende informatie per
lidstaat: de wettelijke bron die zorgt voor toezicht op gedwongen terugkeer; de organisatie die verantwoordelijk
is voor toezicht op gedwongen terugkeer en of de organisatie operationeel is; het aantal toezichtactiviteiten in
2015; of er toezichthouders zijn tijdens vluchten (2014 en 2015); het aantal vluchten met toezichthouders aan
boord; het aantal medewerkers dat werkzaam was als toezichthouder; en of er een openbaar rapport is
gepubliceerd in 2015. De Europese terugkeerrichtlijn (2008/115/EG) stelt dat lidstaten moeten zorgen voor een
effectief systeem van toezicht op gedwongen terugkeer. Klik hier voor het overzicht.
VERENIGD KONINKRIJK / Toename van het aantal mensen dat werd vastgehouden, wederrechtelijke
vrijheidsberoving kost £ 4 miljoen per jaar
Volgens de meest recente officiële cijfers, steeg het aantal mensen dat werd vastgehouden in het Verenigd
Koninkrijk in de 12 maanden tot en met maart 2016 met 4% van 30,902 tot 32,163. 42 mensen werden meer
dan twee jaar vastgehouden. Uit een verzoek van de BBC op basis van vrijheid van informatie-wetgeving is
gebleken dat de Britse regering meer dan £ 4 miljoen (ruim € 5.100.000) per jaar betaald als compensatie voor

mensen die wederrechtelijk werden vastgehouden in immigratiedetentiecentra. Elk jaar stromen er ongeveer
30.000 mensen door de Britse detentiecentra, wat neerkomt op ongeveer £ 35.000 (€ 44.500) aan kosten per
jaar per gedetineerde.
Bronnen: Migrants Rights Network, 20 april 2016; BBC, 20 april 2016, Migrants Rights Network, 13 juni 2016
ZWITSERLAND / RAPPORT / Detentie van jonge migranten wijdverbreid
Op 22 juni 2016 heeft de organisatie Terre des Hommes samen met het Global Detention Project een rapport
gepubliceerd over de detentie van jonge migranten in Zwitserland. In de publicatie met de titel “Illegal detention
of migrant children in Switzerland: a status report” wordt vastgesteld dat er in Zwitserland een duidelijk gebrek
is aan publiekelijk beschikbare informatie met betrekking tot immigratiedetentiepraktijken en in het bijzonder
de immigratiedetentie van kinderen. Volgens het rapport zaten er in 2015 in heel Zwitserland 142 kinderen in
immigratiedententie. Klik hier voor het volledige rapport dat beschikbaar is in het Engels, Duits en Frans.
Bron: Global Detention Project, 22 juni 2016
WEBSITE / Toezicht op deportaties
Returnwatch is een nieuw initiatief van vrijwilligers en onderzoekers om toezicht te houden op risico’s waarmee
mensen worden geconfronteerd na deportatie uit de Europese Unie. Opererend onder de paraplu van het PostDeportation Monitoring Network, richt het initiatief zich op de gedwongen terugkeer naar Turkije in het kader
van de uitvoering van de EU-Turkije deal. Het doel is om beleidsmakers in Europa en Turkije verantwoordelijk te
houden voor deportatiepraktijken en om per individueel geval te kijken of repatrianten daadwerkelijk effectieve
toegang hebben tot internationale bescherming. Het initiatief streeft ernaar om mensen die gedeporteerd zijn
in verbinding te brengen met advocaten en mensenrechtenorganisaties in Turkije. Migranten die het risico lopen
om gedeporteerd te worden of die naar Turkije zijn gedeporteerd worden verzocht om hier contact op te nemen
met het initiatief.
Bron: Returnwatch, april 2016

PUBLICATIES EN ANDERE BRONNEN
COUNTRY BRIEFS / Ongedocumenteerde migranten opgenomen in doelstellingen EU 2020-Strategie
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Arbeid, publiceerde PICUM twee landenverslagen met de titel
'Undocumented Migrants and the Europe 2020 Strategy: Making Social Inclusion a Reality for all Migrants in
Germany' en 'Undocumented Migrants and the Europe 2020 Strategy: Making Social Inclusion a Reality for all
Migrants in Spain'. Hierin wordt het opnemen van ongedocumenteerde migranten in de doelstellingen van de
Europa 2020-Strategie besproken in respectievelijk Duitsland en Spanje. Het landenverslag over Duitsland is
beschikbaar in het Engels en Duits en die over Spanje in het Engels en Spaans. Klik hier om ze te lezen.
RAPPORT / Amnesty International: mensenrechten wereldwijd bedreigd
Amnesty International publiceerde recentelijk haar jaarverslag 2015/2016 waarin wordt benadrukt dat de
mensenrechten wereldwijd worden bedreigd. Met betrekking tot migranten, wordt in het rapport vastgesteld
dat ontelbaar veel migranten en vluchtelingen te maken kregen met intolerantie, vreemdelingenhaat,
misstanden en overtredingen. Minstens 30 landen overtraden de wet door migranten en vluchtelingen te
dwingen om terug te kregen naar landen waar het gevaarlijk voor hen zou zijn. Met betrekking tot de
mensenrechten in Europa, wijst het rapport ook op de inadequate reactie met betrekking tot beleid en het
garanderen van de mensenrechten in het kader van het toegenomen aantal migranten en vluchtelingen. Klik hier
voor een overzicht van de belangrijkste conclusies. Klik hier voor het volledige rapport.

