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GRENZEN
EU / Verschillende maatregelen om irreguliere migratie naar Europa tegen te gaan: NAVO-operatie en het
gezamenlijk actieplan EU-Turkije
De NAVO heeft in februari 2016 een operatie goedgekeurd om irreguliere oversteken op de Egeïsche zee in de
gaten te houden. De operatie heeft als doel om smokkel en irreguliere migratie te stoppen.
Amnesty International heeft gewaarschuwd dat de NAVO-troepen op de Egeïsche zee moeten opereren in lijn
met de internationale wetgeving en dat het onderscheppen van boten en het terugsturen van migranten en
vluchtelingen naar Turkije indruist tegen de internationale wetgeving. Verschillende Griekse organisaties hebben
verdere militarisering en uitbesteding van de grensbewaking en de daaruit volgende schendingen van
internationale wetgeving afgekeurd. Ondertussen heeft de NAVO bevestigd dat het primaire doel van de
operatie toezichthouden is, maar dat zij hun verplichtingen op grond van internationale wetgeving zullen
nakomen en vaartuigen in nood zullen ondersteunen. De boten die worden gered door NAVO-schepen zullen
worden teruggestuurd naar Turkije. Tijdens een aantal bijeenkomsten van de Europese Raad, zijn Europese
leiders overeengekomen om de buitengrenzen verder te bewaken om het aantal mensen dat de EU binnenkomt
aanzienlijk te verlagen. Deze overeenkomst bevat een voorstel voor een Europese grens- en kustwacht, en een
gezamenlijk actieplan van de EU en Turkije. Dit plan stelt Turkije financiële en politieke beloningen in het
vooruitzicht in ruil voor het voorkomen van irreguliere migratie naar de EU. Als gevolg van dit plan worden, sinds
20 maart 2016, alle migranten die op irreguliere wijze de oversteek maken van Turkije naar de Griekse eilanden
teruggestuurd naar Turkije. Daarnaast wordt er voor elke Syriër die wordt teruggestuurd naar Turkije, een
andere Syriër uit Turkije in de EU gevestigd. In januari 2016 is het gemiddelde aantal mensen dat dagelijks
aankomt in Griekenland vanuit Turkije gedaald naar 2.186 personen ten opzichte van 3.575 in december 2015.

Verschillende mensenrechtengroepen hebben de overeenkomst tussen de EU en Turkije bekritiseerd en vragen
zich af hoe de EU ernaar zal streven om mensenrechten, standaarden en rechtszekerheid te waarborgen.
Bronnen: UNHCR Greece Press Review, 4 februari 2016; Reuters, 3 februari 2016; The Guardian, 12 februari
2016; BBC, 11 februari 2016; Amnesty International, Newsflash, 11 februari 2016; European Commission press
release, 10 februari 2016; EU Observer, 23 februari 2016; UNHCR Greece Press Review: 24 februari 2016
EU / GRIEKENLAND / Ontwikkelingen aan de Griekse grens te midden van een verslechterende humanitaire
situatie
De Raad van de Europese Unie heeft op 12 februari 2016 een Aanbeveling aangenomen om zich te richten op
tekortkomingen bij de buitengrenzen van de EU. De Aanbeveling betreft registratie, toezicht op zee grenzen,
procedures van grenscontrole, risicoanalyses, personeel en training, infrastructuur en apparatuur, en
internationale samenwerking. Griekenland moet binnen drie maanden rapporteren over de implementatie van
de Aanbeveling. De Griekse minister van Defensie, Panos Kammenos, heeft op 16 februari 2016 aangekondigd
dat vier van de vijf nieuwe registratiecentra – de ‘hotspots’ op de eilanden Lesbos, Chios, Leros en Samos –
inmiddels voor het grootste deel operationeel zijn. Het Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor
Vluchtelingen (UNHCR) en Artsen zonder Grenzen (AzG) hebben hun activiteiten bij de ‘hotspot’ Moria op het
eiland Lesbos per 22 maart 2016 gestaakt. AzG heeft aangegeven dat zij het niet toestaan dat hun hulp wordt
aangewend voor een grootschalige uitzettingsoperatie waarbij geen acht wordt geslagen op de humanitaire
nood van asielzoekers en migranten. De UNCHR heeft sommige activiteiten in gesloten centra op de eilanden
gestaakt, hierbij verwijzend naar hun beleid tegen verplichte vreemdelingendetentie, maar UNCHR blijft
aanwezig om erop toe te zien dat mensenrechten standaarden worden gewaarborgd. Ondertussen waren
ongeveer 13.000 mensen samengekomen bij een geïmproviseerd kamp bij Idomeni, vlakbij de grens tussen
Griekenland en Macedonië. De omstandigheden in het kamp werden omschreven als miserabel en
mensonterend. Op 22 maart hebben twee mannen in het kamp zichzelf in brand gestoken uit protest tegen de
omstandigheden. Zij zijn naar een ziekenhuis overgebracht waar zij nu herstellen van hun verwondingen.
Bronnen: Council of the European Union Press Release, 12 februari 2016; UNHCR Greece Press Review: 16
februari 2016; CCTV, 21 februari 2016; Die Zeit, 22 maart 2016; Al Jazeera, 22 maart 2016; UNHCR Briefing Notes
22 maart 2016
HONGARIJE / Hongarije veroordeelt meer dan 1.000 migranten voor poging tot het op irreguliere wijze
betreden van het land
Volgens media rapportages heeft Hongarije meer dan 1.000 migranten veroordeeld voor het op irreguliere wijze
betreden van het land door te klimmen over een hek dat is gebouwd aan de zuidgrens. De meeste mensen die
zijn opgepakt waren Hongarije uitgezet en hadden een terugkeerverbod voor één of twee jaar gekregen. Andere
migranten hadden een gevangenisstraf opgelegd gekregen of een terugkeerverbod van meer dan twee jaar
opgelegd gekregen. De veroordeling is het gevolg van nieuwe wetgeving, geïntroduceerd in 2015, die het een
misdrijf maakt om het net nieuwe viermeter hoge hek langs de 175 kilometer lange grens tussen Hongarije en
Servië te beschadigen. Dit misdrijf kan worden bestraft met gevangenisstraf of deportatie.
Bron: New Europe, 10 februari 2016
RAPPORT / De rol van beleid bij de besluitvorming van migranten
Het Instituut voor Overzeese Ontwikkeling (ODI) heeft in februari 2016 een rapport gepubliceerd, getiteld:
“Journeys to Europe: The Role of Policy in Migrant Decision-Making”. Het rapport is gebaseerd op interviews
met meer dan 50 migranten, vluchtelingen en asielzoekers die recentelijk zijn aangekomen in Europa. Het
rapport heeft als doel om de rol van migratiebeleid voor de reisplannen van migranten beter te begrijpen. Uit
het rapport komt naar voren dat slechts de helft van de respondenten een duidelijk beeld had van de
eindbestemming op het moment van vertrek. Het besef van de risico’s tijdens de reis en de regelgeving in de
landen van bestemming bleek nauwelijks van invloed te zijn op de beslissing om te migreren. Dit geldt met name
voor mensen die vertrekken uit een oorlogsgebied. Hoewel de routes die mensen volgen enigszins beïnvloed
worden door migratiebeleid, bleek een beleid dat migratie stimuleert en toegang faciliteert meer invloed te
hebben dan beleid dat afschrikking tot doel heeft. Het rapport beveelt Europese overheden aan om kanalen
voor reguliere migratie uit te breiden, humanitaire visa in te voeren en toe te zien op verbetering van
reddingsoperaties. Om het rapport te downloaden, klik hier.

VS / RAPPORT / Indicatoren om de werking van grensbewaking te meten
Een rapport van het Migration Policiy Institute, getiteld “Border Metrics: How to Effectively Measure Border
Security and Immigration Control” richt zich op de grens tussen de Verenigde Staten (VS) en Mexico. Het rapport
benadrukt dat het ontbreken van tijdige, betrouwbare en algemeen vertrouwde indicatoren voor het meten van
de effectiviteit van grensbewaking, een fundamenteel obstakel vormt voor het oplossen van het politieke debat
met betrekking tot migratiebeleid. De auteurs, Marc Rosenblum en Faye Hipsman, stellen een aantal kernvragen
om de hoogte van irreguliere migratie en de manieren van grensoversteek na te gaan en zo de effectiviteit van
maatregelen van grenscontrole te meten. Het rapport beschrijft daarnaast de sterke en zwakke punten van de
bestaande aanpak. Het rapport sluit af met aanbevelingen om actuele en betrouwbare maatstaven op te stellen
voor de voorgestelde indicatoren en om data met betrekking tot grenzen op een transparantere, tijdigere en
voorspelbaardere manier te verzamelen en te publiceren. Het rapport is hier beschikbaar.

VERENIGDE NATIES
OHCHR / Serie van praktische gidsen
De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Mensenrechten (OHCHR) heeft recentelijk een serie van
praktische gidsen uitgebracht die bedoeld zijn voor burgers en maatschappelijke belangenorganisatie om
interactie met de VN te ondersteunen en hen bekend te maken met het mensenrechtensysteem van de VN. De
gids ‘Civil Society Space and the United Nations Human Rights System’ bevat een overzicht van alle voorwaarden
voor een vrije en onafhankelijke burgermaatschappij, waaronder relevante internationale mensenrechten
standaarden voor vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzame samenkomst, en het recht om deel te
nemen aan openbare aangelegenheden. De gids ‘How to follow up on United Nations Human Rights
Recommendations’ richt zich met name op maatschappelijke organisaties die werken op een nationaal niveau.
In de gids worden manieren benoemd waarop de burgermaatschappij kan toezien op en helpen bij een
effectieve implementatie van aanbevelingen van de VN. Voor een overzicht van alle praktische gidsen, klik hier.

EUROPESE BELEIDSONTWIKKELINGEN
EUROPESE COMMISSIE / Huidige anti-smokkel regelgeving schrikt humanitaire hulp en reddingsacties af
Een onderzoek met de titel ‘Geschikt voor het doel? De Faciliteringsrichtlijn en de Criminalisatie van Humanitaire
Hulp aan Irreguliere Migranten’ (Fit for Purpose? The Facilitation Directive and the Criminalisation of
Humanitarian Assistance to Irregular Migrants), in opdracht van het Europees Parlement, beoordeelt bestaande
EU wetgeving die mensensmokkel bestrijdt – het Faciliteringspakket uit 2002 – op hoe het omgaat met degenen
die humanitaire hulp bieden aan irreguliere migranten. Artikel 1.2 van de faciliteringsrichtlijn van de EU stelt dat
lidstaten ‘mogen kiezen om geen sancties op te leggen’ aan diegenen die humanitaire hulp proberen te bieden.
Het onderzoek vindt grote inconsistenties tussen verschillende lidstaten, wat tot gevolg heeft dat humanitaire
actoren vaak afgeschrikt worden om humanitaire hulp te bieden. Het onderzoek roept op tot herziening van het
wettelijk kader, grotere rechtszekerheid en betere gegevensverzameling rondom het effect van wetgeving. De
Internationale Maritieme Reddingsfederatie (International Maritime Rescue Fedaration), de federatie van
maritieme opsporings- en reddingsorganisaties (Search and Rescue of SAR) bracht een verklaring naar buiten op
28 januari 2016 om het wettelijk kader rondom opsporing en redding te verduidelijken. Daarbij gaf zij aan dat
mogelijke reddingswerkers afgeschrikt kunnen worden om mensen in nood te helpen vanwege zorgen om
mogelijke juridische gevolgen. De verklaring herhaalt de internationaal geldende wettelijke verplichting om
mensen in nood op zee te redden en op een veilige plaats af te leveren, welke duidelijk is vastgelegd in het
internationaal maritiem recht.
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE / Advocaat-generaal concludeert dat ongedocumenteerde
migrant niet vastgehouden kan worden alleen op basis van irregulier verblijf
De advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie leverde zijn conclusie op 2 februari in zaak
C-47/15 Sélina Affum tegen Préfet du Pas-de-Calais, betreffende een Ghanese vrouw die gestopt werd door de

Franse politie in maart 2013 bij de ingang van de Kanaaltunnel, op haar busreis van België naar het Verenigd
Koninkrijk. De vrouw werd vastgezet voor irreguliere toegang, wat een overtreding is onder de Franse Code voor
Toegang en Verblijf voor Buitenlanders en Asielrecht. Er werd besloten dat ze moest worden teruggebracht naar
België – in overeenstemming met een afspraak tussen Frankrijk en de Benelux-landen – en vastgezet in
administratieve detentie in afwachting van uitzetting. Mevrouw Affum ging in beroep tegen het besluit. In zijn
conclusie verwerpt advocaat-generaal Szpunar het standpunt van de Franse regering. Naar zijn visie zijn er
slechts twee omstandigheden waaronder de Richtlijn voor Terugkeer toestaat dat nationale wetgeving
gevangenschap oplegt aan irregulier verblijvende burgers van een derde staat: (1) wanneer een persoon die was
uitgezet volgens de Richtlijn nog eens terugkeert naar het grondgebied van die lidstaat waarbij een inreisverbod
wordt overtreden en (2) wanneer de terugkeerprocedure is toegepast maar de persoon tegen de regels in in het
land blijft zonder rechtvaardiging. Geen van beide scenario’s is van toepassing in deze zaak.
Hier vindt u de conclusies van de advocaat-generaal. Klik hier voor een samenvatting.
Bron: Court of Justice Press Release, 2 februari 2016
EUROPESE HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS / Uitspraak in zaak betreffende inhumane omstandigheden
detentie in Griekenland
Op 4 februari 2016 oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat Griekenland Artikel 3
van de Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) schond door een man met de Gambiaanse
nationaliteit onder onmenselijke dan wel vernederende omstandigheden vast te houden. Het Hof besliste tevens
dat Artikel 5(4) van het EVRM geschonden werd, omdat destijds de Griekse wet niet voorzag in een procedure
waarin de rechter de situatie van de man kon beoordelen in afwachting van zijn uitzetting. De beslissing van het
Hof betreffende artikel 3 was gebaseerd op haar eerdere besluit over de omstandigheden van opsluiting van
Fylakio en Aspropyrgos in dezelfde periode. Het besluit van het EHRM vindt u hier.
EUROPEES COMMITÉ VOOR SOCIALE RECHTEN / Jaarlijkse conclusies over kinderen, gezinnen en migranten
Op 27 januari 2016 publiceerde het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) haar jaarlijkse conclusies over
naleving van artikelen van het Europees Sociaal Handvest met betrekking tot de rechten van kinderen, gezinnen
en migranten (artikel 7, 8, 16, 17, 19, 27 en 31). Staten werden uitgenodigd te reageren voor 31 oktober 2014.
Het ECSR rapporteert jaarlijks over een groep bepalingen van het Handvest binnen een bepaald thema,
daarnaast publiceert het iedere twee jaar een rapport over collectieve klachten en de gevolgen die daaraan
gegeven zijn bij een kleiner aantal lidstaten.
Lees hier de conclusies uit 2015 over de staten die het Herzien Sociaal Handvest hebben geratificeerd. Klik
hier om de conclusies uit 2015 over staten die het Europees Sociaal Handvest hebben geratificeerd.
Bevindingen uit 2015 over het gevolg dat gegeven werd aan collectieve klachten vindt u hier.
Bron: Council of Europe, 27 januari 2016

NATIONALE ONTWIKKELINGEN
BELGIË / Dienst vreemdelingenzaken veroordeeld voor illegale arrestaties van ongedocumenteerde
migranten
Een recente uitspraak van het Hof van Beroep van Brussel veroordeelt de acties van de Dienst
Vreemdelingenzaken waarbij het politieagenten opdraagt ongedocumenteerde migranten thuis op te pakken,
zonder een mandaat van de onderzoeksrechter in kwestie. In de herfst van 2015 lichtte de dienst SEFOR
(‘’Sensibilisering’, ‘Follow-up’ en ‘Return’’) een ongedocumenteerde migrant van zijn bed en arresteerde hem.
Na een aantal maanden in de gevangenis lukte het zijn advocaat hem vrij te krijgen. Het Hof van Beroep
oordeelde dat het binnengaan van privévertrekken zonder toestemming van de persoon in kwestie of de
toestemming van een rechter huisvredebreuk is.
Bron: Amoureux, vos papiers, 2 maart 2016

FRANKRIJK / Franse wet aangenomen over rechten van buitenlanders
Frankrijk heeft een nieuwe immigratiewet aangenomen in maart waarin regels over verblijfsvergunningen en
detentieomstandigheden aangepast worden. Deze wet verruimt onder andere de mogelijkheden voor
migranten die 18 worden om de Franse nationaliteit te verkrijgen wanneer zij een broer of zus met de Franse
nationaliteit hebben en in Frankrijk leven en naar school gaan sinds hun zesde levensjaar. Verder is
immigratiedetentie vanaf nu beperkt tot 48 uur en migranten kunnen in deze tijd in beroep gaan tegen de
uitzettingsbeslissing. De wet geeft daarnaast journalisten het recht op toegang tot deze detentiecentra.
Bronnen: Légifrance, 7 maart 2016; Vie Publique, 7 maart 2016
DUITSLAND / Voorstellen voor snellere uitzetting van criminele buitenlanders
De Duitse overheid is akkoord gegaan met een ontwerpwet die als doel heeft criminele buitenlanders sneller uit
te zetten. Het voorstel betreft onder anderen hen die vervolgd worden vanwege aanranding, vermogensdelicten
en verzet tegen de politie. Asielzoekers en vluchtelingen die misdaden plegen zou de mogelijkheid op een
vluchtelingenstatus ontzegd worden en migranten die een celstraf krijgen van ten minste één jaar zouden in
aanmerking komen voor uitzetting. Buitenlanders kunnen ook uitgezet worden wanneer ze een proeftijd
opgelegd krijgen bij een voorwaardelijke straf. Deze ontwikkelingen volgden op verslagen van incidenten tijdens
nieuwjaarsnacht, grote groepen mannen randden vrouwen aan en beroofden ze, vooral in Keulen, maar ook in
andere Duitse steden. De politie zegt dat er 1139 keer aangifte werd gedaan, waarvan 485 zaken aanranding
betroffen. Getuigen beschreven de aanranders als mannen ‘met een Noord-Afrikaans uiterlijk’. De berichten
hierover veroorzaakten een debat in Duitsland en daarbuiten over de integratie van migranten en vluchtelingen
in hun bestemmingslanden. Verschillende organisaties en burgerinitiatieven drongen erop aan om tijdens het
debat te focussen op seksueel geweld tegen vrouwen en racisme.
Bronnen: Die ZEIT, 27 januari 2016; Reuters, 27 januari 2016; Spiegel online 11 maart 2016, Spiegel online, 18
maart 2016
VK / Migratiecontroles kunnen leiden tot armoede en dakloosheid
De Britse regering heeft in februari 2016 een ‘recht op huur’ (‘right to rent’) plan uitgerold, wat zou kunnen
leiden tot nieuwe immigratiecontroles voor op zijn minst 2,6 miljoen huurders. Het ‘recht op huur’ plan eist van
de 1,8 miljoen huisbazen die Engeland rijk is dat zij de immigratiestatus van aanstaande huurders vanaf 1 februari
controleren. Wanneer een huisbaas niet voldoet aan deze voorwaarde, kan diegene veroordeeld worden tot
maximaal één jaar cel. Het Instituut van Huisvesting (Chartered Institute of Housing) stelt dat deze wet de risico’s
op dakloosheid en armoede mogelijk verhoogt, omdat het de toegang tot huurwoningen uit de vrije sector
beperkt.
Bron: Migrants Rights Network, 6 januari 2016
VERENIGDE STATEN / De stad New York biedt nieuwe visamogelijkheden aan ongedocumenteerde
criminaliteitsslachtoffers
New York kondigde op 8 februari 2016 aan dat de Commissie van de Rechten van de Mens (Commission on
Human Rights) de macht heeft gekregen om visa certificaten uit te geven aan ongedocumenteerde slachtoffers
van criminaliteit. Deze certificaten zijn de eerste stap voor ongedocumenteerde migranten om aan U en T visa
te komen. Ze komen daarvoor in aanmerking als ze slachtoffer zijn van een misdrijf dat op een vastgestelde lijst
staat, aanranding en huiselijk geweld staan daar onder andere op. Het U visum staat de ongedocumenteerde
migrant toe om tot vier jaar in de VS te verblijven en geeft de persoon in kwestie het recht aan het werk te gaan.
Het T visum heeft betrekking op slachtoffers van mensensmokkel en is drie jaar geldig. Zowel houders van het U
visum als T visum komen mogelijk in aanmerking voor een permanente verblijfsstatus, mits ze aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Om het visum aan te vragen, moet een slachtoffer de dienst van Burgerschap en
Immigratie (US Citizenship and Immigration) voorzien van certificaten van een wethandhavingsdienst waaruit
blijkt dat de persoon in kwestie slachtoffer is geworden van een van de vastgestelde misdrijven. De stad New
York heeft een geschat aantal van 535.000 ongedocumenteerde inwoners.
Bron: Politico New York, 8 February 2016

GEZONDHEIDSZORG
VK / Publieke raadgeving over plannen om eerstelijnszorg aan migranten in rekening te brengen
De overheid van het Verenigd Koninkrijk heeft op 7 maart 2016 een publieke raadgeving gesloten over
voorstellen om eerstelijnszorg in rekening te brengen bij migranten. De nieuwe voorstellen zouden de kosten
verhalen op migranten in het geval van een ongeluk of noodhulp, ambulances, medicijnvoorschriften, tandarts
kosten, oogverzorging als mede ook sommige aspecten binnen de huisartsenzorg. Onder de bestaande
regelgeving is de toelatingseis tot de Britse Nationale Gezondheidszorg (NHS) gebaseerd op normaal verblijf.
Migranten zonder een Europese Zorgverzekering kaart (EHIC) moeten 150% van het normale tarief betalen voor
tweedelijnszorg, maar kunnen nog steeds kosteloos naar de huisartsenpost. Met de nieuwe voorstellen zullen
bepaalde groupen hiervan vrijgesteld zijn, zoals slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel geweld, marteling,
genitale verminking en mensenhandel, evenals kinderen onder de voogdij van de staat en afgewezen
asielzoekers die door de overheid worden gesteund. Andere groepen vallen niet onder deze vrijstelling,
waaronder kinderen van migranten die niet onder voogdij van de staat staan en zwangere vrouwen.
Maatschappelijke organisaties vinden dat de voorstellen en de uitzonderingsgroepen onvoldoende inclusief zijn.
Verder zeggen zij dat de voorstellen niet uitvoerbaar zijn en ook niet zullen leiden tot de beloofde financiele
besparingen. Het raadgevingsdocument kun je hier vinden.
Bronnen: Open Democracy, 4 Maart 2016; Pulse Today, 16 Februari 2015.
SPANJE / Verschillende regio’s pleiten nog steeds voor verlening van zorg aan ongedocumenteerde migranten
Een groeiend aantal regio’s en gemeentes in Spanje is tegen de wet van de overheid die toegang tot zorg verbiedt
aan ongedocumenteerde migranten. Deze regio’s zijn Catalonië, Baskenland, Navarra, Valencia, Aragon, de
Balearen eilanden, Madrid, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalusië en de Canarische eilanden.
Sommige regio’s, zoals Andalusië, bieden gelijke toegang tot de gezondheidszorg en hebben een speciale
zorgkaart voor ongedocumenteerde migranten beschikbaar gesteld. Andere regio’s, zoals Catalonië, zijn bezig
met het maken van een regionale wet om het nationale besluit te omzeilen. De inspanningen om meer of gelijke
zorg beschikbaar te stellen aan ongedocumenteerde migranten op regionaal niveau bemoeilijkte het doel van
de overheid om het besluit in 2012 te hebben geïmplementeerd in heel Spanje.
Bron: ABC, 17 March 2016

ARBEID EN EERLIJKE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VK / Engeland ratificeert het ILO Protocol betreffende dwangarbeid
Engeland heeft het ILO 2014 Protocol dat hoort bij de ILO Dwangarbeid Verdrag van 1930 geratificiteerd. Het
verdrag streeft ernaar dwangarbeid te voorkomen en ondersteuning te bieden aan slachtoffers. Engeland sluit
zich aan bij Niger en Noorwegen door het Protocol - dat in 2014 werd geadopteerd - te ratificeren.
Bron: International Labour Organization, 22 Januari 2016
VERSLAG / Het verhoogde aantal nieuwkomers kan een positief effect hebben op de arbeidsmarkt.
Een rapport van het Internationale Monetary Fund (IMF), gepubliceerd in januari 2016, bediscusseert het effect
dat het verhoogde aantal vluchtelingen en migranten heeft op de arbeidsmarkt in landen van bestemming. De
discussienota ’ The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges’’ bespreekt de korte en lange termijn effecten
op macro-economic niveau door gegevens te verstrekken en door eerdere migratiestromen te analyseren. Het
rapport stelt dat de aankomst van nieuwe migranten normaal gezien een klein effect heeft op autochtone
werknemers. Het heeft ook weinig invloed op de gemiddelde lonen van nationale werknemers, als mede op
werkloosheidcijfers. Met betrekking tot huisvesting concludeert het rapport dat beleidsmaatregelen nodig zijn
om aanbod te stimuleren voor de groeiende vraag naar huisvesting. Met betrekking tot onderwijs concludeert
het rapport dat gerichte maatregelen nodig zijn voor migrant studenten, bijvoorbeeld door meer middelen
beschikbaar te stellen aan scholen waar een hoog aandeel van de studenten mgirant is, of door leraren te trainen
om intercultureel onderwijs te geven, alsmede door taalondersteuning beschikbaar te stellen. Dit leidt tot
positieve resultaten voor migrant kinderen op school. Voor meer informatie, klik hier.
Bron: Financial Times, 20 Januari 2016

ONGEDOCUMENTEERDE VROUWEN
VK / Het in rekening brengen van en de beperkingen op de zorg rondom zwangerschap voor
ongedocumenteerde vrouwen in de schijnwerpers
In januari 2016 is een artikel gepubliceerd over het in rekening brengen van zwangerschapszorg voor
ongedocumenteerde vrouwen. Het werd gepubliceerd door de British Journal of Midwifery. De Immigration Act
uit 2014 eist dat aanbieders zorg in rekening moeten brengen aan migranten die maar een bepaalde tijd mogen
verblijven in Engeland. Richtlijnen uit 2015 vermelden echter dat zwangerschapszorg een noodzaak is en laat
het verhalen van de kosten buiten beschouwing. In dit artikel laat Maternity Action zien dat de complexiteit van
het in rekening brengen van kosten heeft geleid tot verwarring voor het personeel van het Engelse
gezondheisstelsel (NHS). Bijvoorbeeld met betrekking tot de aanspraak op zorg, maar ook het feit dat de kosten
voor de kraamzorg vrouwen zonder papieren afschrikt om toegang te zoeken tot kraamzorg.
Bron: Maternity Action, 26 januari 2016
VS / Een website is gelanceerd om informatie en middelen te verstrekken aan ongedocumenteerde
vrouwen.
Op international vrouwendag op 8 maart 2016 is een nieuwe website gelanceerd in het Engels en Spaans. De
website verstrekt informatie en licht ongedocumenteerde vrouwen in Amerika in over rechten van de vrouw en
van haar familie. Ongedocumenteerde vrouwen werden geïnformeerd over de website Women Step Forward
die werd gelanceerd als onderdeel van de ‘’We Belong Together” campagne met de hulp van het Immigratie
Advocaten Netwerk. De website gaat het mogelijk maken om de status te volgen van rechtszaken van het US
Supreme Court die gaan over de rechten van migranten. De website zal ook informatie bevatten over bestaande
programma’s en geeft vrouwen zonder papieren een kans om hun persoonlijke verhalen te vertellen.
Bron: International Business Times, 9 maart 2016

ONGEDOCUMENTEERDE KINDEREN EN HUN GEZINNEN
BOEK / “Lives in Limbo: Undocumented and Coming of Age in America”
Het nieuwste boek van Roberto G. Gonzales is getiteld “Lives in Limbo: Undocumented and Coming of Age in
America”. Het introduceert resultaten van een twaalf jaar durende studie waarin 150 ongedocumenteerde
jongeren in Los Angeles worden gevolgd. “Lives in Limbo” onthult de tekortkomingen van een systeem waarbij
kinderen wel geïntegreerd worden in de leerplicht, maar uiteindelijk de vruchten van hun studie niet kunnen
plukken. Dit kwalitatief onderzoek gaat na hoe hoogopgeleide ongedocumenteerde jongeren inzake werk en
leven een analoge toekomst tegemoet gaan vergeleken met hun minder opgeleide leeftijdsgenoten, ondanks
het feit dat hoger onderwijs wordt opgehemeld als de weg naar integratie en succes in Amerika. Voor meer
informatie en om het boek te kopen, klik hier.
EU / Geregistreerde niet-begeleide minderjarigen niet meer in contact met overheidsinstanties
Volgens Europol zijn minstens 10.000 niet-begeleide minderjarigen die zijn aangekomen in Europa verdwenen
na hun registratie bij overheidsinstanties. Gevreesd wordt dat ze slachtoffer werden van mensenhandel. De
stafchef van Europol verklaarde dat sommigen reeds bij familieleden kunnen zijn. Tegelijkertijd hebben
onderzoekers gewezen op de moeilijkheid van het verzamelen van gegevens van 'vermiste' kinderen, wat kan
leiden tot inconsistentie en dubbele telling, wanneer kinderen tijdens hun reis geregistreerd en vermist worden
bij verschillende lokale en nationale overheden in verschillende landen. Analyse van de redenen waarom
kinderen zich losrukken van de staatssteun voor niet-begeleide minderjarigen leert dat veel kinderen werk willen
vinden of hereniging met familie nastreven. Ze lopen weg van opvangcentra om hun reis verder te zetten en zo
te blijven zoeken naar de verwachte of gedroomde leef- en werkomstandigheden. Anderen verlaten de door de
staat verstrekte zorgcentra omdat volwassenheid nabij komt waardoor ze uitzetting vrezen. Volgens cijfers van
UNICEF en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn kinderen (begeleid en niet-begeleid)

momenteel goed voor 36% van diegenen die de overtocht riskeren tussen Griekenland en Turkije. Het Europese
netwerk van ombudspersonen voor kinderen (ENOC) stuurde 25 januari 2016 een open brief (in het Engels) aan
de Europese Raad, de Commissie en het Parlement om te pleiten voor een uitgebreid Europees actieplan voor
kinderen op de vlucht.
Bronnen: The Guardian, 30 januari 2016; Euronews, 31 januari 2016; Open Democracy, 22 januari 2016; IOM
Press Release, 2 februari 2016; IOM Press Release, 19 februari 2016
USA / FACTSHEET / Kinderen met ongedocumenteerde ouders worden benadeeld
Het Instituut voor Migratiebeleid (MPI) heeft een factsheet vrijgegeven met resultaten van een analyse van
tellingsgegevens (2009-2013). Er wordt aangegeven dat kinderen van onaanvaarde of ongedocumenteerde
ouders benadeeld worden, ongeacht of de kinderen al dan niet in de Verenigde Staten geboren zijn. MPI schat
dat ongeveer 5,1 miljoen kinderen (jonger dan 18) – waarvan 79% (4,1 miljoen) geboren in de Verenigde Staten
– leven met een ouder zonder papieren. Dat komt neer op 7% van de Amerikaanse kinderbevolking. MPI stelt
vast dat deze kinderen benadeeld worden, ze ervaren meer armoede en taalkundige isolatie, ze genieten minder
familiale sociaaleconomische vooruitgang en Engelse bekwaamheid, en minder inschrijvingen in de
kleuterschool. De factsheet is hier (in het Engels) beschikbaar.

DETENTIE EN DEPORTATIE
MALTA / Nieuwe migratiestrategie maakt einde aan automatische detentie van irreguliere migranten
Malta introduceert een nieuwe migratiestrategie voor de opvang van asielzoekers en irreguliere migranten. De
nieuwe strategie maakt een einde aan de praktijk van automatische detentie van migranten die irregulier
binnenkomen. Deze hervormingen laten onderdakverlening aan migranten, medische screening en
aanvraagverwerking toe in een eerste gesloten opvangcentrum waar ze maximaal zeven dagen kunnen
verblijven. Migranten worden geïnformeerd over hun recht een aanvraag in te dienen voor internationale
bescherming. Bovendien zullen evaluaties gedaan worden om de nodige ondersteuning aan te bieden.
Daarnaast introduceert de strategie gronden en alternatieven voor detentie. De strategie reikt geen methode
aan voor de identificatie van kwetsbare mensen en een leeftijdsbeoordeling van degenen die Malta regulier
binnenkwamen.
Bronnen: Asylum in Europe, 8 januari 2016, ECRE, weekly legal update, 8 januari 2016
MEXICO / Amerikaanse en Mexicaanse autoriteiten gekoppeld aan rechtsschending en misbruik bij detentie
Het Centrum voor Mensenrechten Fray Matías de Córdova A.C. (Centro de Derechos Humanos Fray Matías de
Córdova A.C.) bracht 20 januari 2016 een verklaring uit waarin de schending van migrantenrechten van mensen
in het detentiecentrum Tapachula in Mexico werd veroordeeld. De CDH Fray Matías is een nietgouvernementele organisatie die ijvert voor mensenrechten van migranten. De verklaring bevestigt dat
Amerikaanse autoriteiten met Mexicaanse autoriteiten in het detentiecentrum samenwerkten en dat ze de
schending van rechten, misbruik en pesterijen die migranten en asielzoekers dagelijks ondergaan, veroordelen.
Deze situatie is gekoppeld aan een verhoogd aantal aanhoudingen, opsluitingen en deportaties van migranten
door de Mexicaanse staat als onderdeel van het Plan Zuidelijke Grens (Plan Frontera Sur). Om de volledige
verklaring (in het Spaans) te lezen, klik hier.
RAPPORT / Bezorgdheid over procedures in Italiaanse 'hotspots'
De Europese Raad voor Vluchtelingen en Ballingen (ECRE) en de Databank voor Asielinformatie (AIDA) laten in
een geactualiseerd verslag over Italië zien hoe de Italiaanse autoriteiten een pre-identificatie aanpak toepassen
in de "hotspots". Wie er geïdentificeerd wordt als economische migrant, zal worden afgewezen/uitgezet en
vastgehouden in een gesloten asielcentrum, waarna uitzetting volgt. Wie geïdentificeerd wordt als asielzoeker,
zal worden overgebracht naar de Regionale Hubs, waar asiel kan worden aangevraagd. De Italiaanse Raad voor
Vluchtelingen (CIR), auteur van het rapport, werpt licht op een aantal kwesties die verband houden met de
werking van de "hotspots", zoals de beperkte toegang tot de asielprocedure voor specifieke nationaliteiten,

voornamelijk voor wie afkomstig is uit West-Afrika; de massale afgifte van uitzettingsbevelen; het gebrek aan of
ondoelmatige informatie over de asielprocedures en het systeem; en het gebrek aan toegang tot die "hotspots"
voor NGO’s en UNHCR. Het rapport is hier (in het Engels) beschikbaar.
Bron: ECRE Weekly Bulletin, 8 januari 2016
RAPPORT / Gebrek aan transparantie bij opsluiting van migranten
Het Global Detention Project heeft in december 2015 samen met Access Info Europe een rapport gepubliceerd
“The Uncounted: The Detention of Migrants and Asylum Seekers in Europe” (De Ontelbaren: Detentie van
migranten en asielzoekers in Europa). Het verslag behandelt 33 landen in Europa en Noord-Amerika. Er staat in
dat het in vele landen onmogelijk is om nauwkeurige aantallen van migranten in detentie te verkrijgen. Veel
landen weigeren om vragen in verband met informatievrijheid te beantwoorden en wanneer informatie wél
wordt vrijgegeven of openbaar wordt gemaakt, is die vaak onvolledig of gebaseerd op onduidelijke maatregelen
die de situatie niet vatten. Het rapport concludeert dat er, met name in Europa, onvoldoende transparantie
bestaat over opsluitingsregimes. Om het rapport (in het Engels) te lezen, klik hier.
SPANJE / Gemeentebestuur Madrid wil waken over voorwaarden immigratiedetentie
Het ministerie van Volksgezondheid, Veiligheid en Noodgevallen (Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencias)
van Madrid werkt samen met NGO’s en andere verenigingen aan een plan om detentieomstandigheden voor
migranten te controleren. In de omgeving van Madrid is er een detentiecentrum (Aluche). Detentie van
migranten valt over het algemeen onder de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Gemeenten werken
samen met organisaties die toegang tot de gedetineerden hebben om zo de doelstelling van de controle op
detentieomstandigheden te bereiken. Volgens de organisatie SOS Racismo Madrid worden er per jaar ongeveer
3.000 mensen opgesloten in het detentiecentrum in Aluche.
Bronnen: El Confidencial, 15 februari 2016; SOS Racismo Madrid, februari 2016
USA / Arrestaties van Centraal-Amerikaanse gezinnen
Het Amerikaanse Departement van Binnenlandse zaken startte tijdens de eerste week van januari 2016 een
nationale operatie met als doel de deportatie van Midden-Amerikaanse families. Veel van deze gezinnen zijn
aangekomen in 2014 (zie PICUM Bulletin 30 juni 2014 in het Engels), maar hun asielaanvragen werden
afgewezen. Volgens de beambten vond het grootste deel van de arrestaties plaats in Georgia, Texas en North
Carolina. Volgens cijfers van de rechtbank zouden er sinds november 2015 al 905 dossiers van
migrantengezinnen beoordeeld zijn door rechters, waarvan 80% een uitzettingsbevel kreeg.
Bronnen: New York Times, 4 januari 2016; The Monitor, 4 januari 2016

PUBLICATIES EN ANDERE BRONNEN
PROJECT / Identificatie en bescherming van slachtoffers van mensenhandel
Als onderdeel van een tweejarig EU-project ontwikkelt het Adviescentrum voor Individuele Rechten in Europa
(AIRE Centre) een nieuw trainingspakket. Het pakket werd gelanceerd op 25 januari 2016 en het is de bedoeling
om diegenen die werken aan de frontlinie te helpen om slachtoffers van mensenhandel beter te identificeren
en te beschermen. Het project ‘Upholding Rights: Early Legal Intervention’ (‘Rechten Verdedigen: Vroegtijdige
Legale Interventie’) is een project gefinancierd door de Europese Commissie, waarbij juridische experts uit
Bulgarije, Kroatië, Ierland, Litouwen, Schotland en het Verenigd Koninkrijk betrokken zijn.
Bron: The AIRE Centre press release, 25 januari 2016

