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GRENZEN
HONGARIJE / Minister-President roept op tot deportatie van immigranten naar eilanden buiten de EU, opkomst
referendum te laag om geldig te zijn
Op 22 september 2016 verklaarde de Hongaarse Minister-President Viktor Orbán dat alle irreguliere migranten
‘bijeengedreven en verscheept’ zouden moeten worden naar buiten de EU. Hij stelde voor om hen naar eilanden
en kustgebieden in Noord Afrika te brengen en verklaarde dat deportatie de enige oplossing zou zijn om met de
toenemende aantallen migranten en vluchtelingen om te gaan. Hij maakte deze opmerking op 2 oktober aan de
vooravond van het Hongaarse referendum over het EU-plan om quota’s voor de herverdeling van vluchtelingen en
migranten in te stellen. Hoewel 98 procent van de stemmers tegen het EU-plan om vluchtelingen in Hongarije toe
te laten stemden, was de opkomst met 40,4 procent van het electoraat te laag om de drempel van 50 procent te
halen die nodig was om het referendum geldig te verklaren. Toch kondigde Viktor Orbán aan dat Hongarije zich
tegen het quoata plan zal verzetten. Volgens de berichten laat Hongarije veel van de meest kwetsbare mensen die
bescherming zoeken gestrand aan de grenzen achter. Human Rights Watch (HRW) heeft twaalf gevallen
gedocumenteerd van geweld tegen migranten en asielzoekers, waaronder kinderen, die op irreguliere wijze de
grens met Hongarije waren overgestoken. Zij gaven aan hard geslagen te zijn door de Hongaarse politie, het leger,
of plaatselijke buurtbewakingscomites. Een Amnesty International report dat werd uitgegeven in september 2016
met als titel “Stranded Hope, Hungary’s Sustained Attack on the Rights of Refugees and Migrants”, spreekt op
soortgelijke wijze over het hardhandige Hongaarse optreden tegen vluchtelingen en migranten. Het rapport
adviseert om de Hongaarse amendementen in te trekken die irreguliere binnenkomst criminaliseren en de
uitwijzing van vluchtelingen en migranten toestaan. Het rapport adviseert verder de Europese Commissie om de
formele inbreukprocedures tegen Hongarije snel af te handelen. Het rapport is hier beschikbaar.
Bronnen: Human Rights Watch 20 september 2016; BBC News 14 juli 2016; Politico 22 september 2016; The
Guardian, 2 oktober 2016

MIDDELLANDSE ZEEGEBIED / Bijna 300.500 aankomsten, meer dan 3.500 doden op zee in 2016
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) melde op 21 september dat sinds het begin van 2016 300.450
migranten en vluchtelingen Europa over zee binnen zijn gekomen. Zij kwamen voornamelijk aan in Griekenland en
Italië. Volgens het IOM ‘Missing Migrants Project’ waren er in 2016 in deze periode in totaal 3.501 doden op zee.
Dit is een toename vergeleken met het vorige jaar, toen er 2.887 sterfgevallen werden geregistreerd voor dezelfde
periode. Volgens de organisatie Save the Children zijn er ten minste 600 kinderen overleden tussen januari en
September 2016 tijdens de overtocht over de Middellandse Zee.
Bronnen: International Organization for Migration Persbericht, 23 september 2016; Save the Children Nieuws, 3
oktober 2016

VERENIGDE NATIES
VN / VN-Top over vluchtelingen en migranten gekenmerkt door ‘hoop en halfslachtigheid’
Op 19 september 2016 organiseerde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York een
Vluchtelingentop om de grote migratie- en vluchtelingenstromen aan te pakken. Het doel van de top was om tot
een betere international aanpak van de vluchtelingen- en migrantenproblematiek te komen. Tijdens de top
kwamen staats- en regeringshoofden, EU beleidsmakers, internationale organisaties en afgevaardigden van civil
society samen. Alle 193 VN lidstaten namen met algemene stemmen de “New York Verklaring“ aan, een reeks
toezeggingen om rechten van vluchtelingen en migranten te beschermen en de verantwoordelijkheid hiervoor
wereldwijd te delen. Door de New York Verklaring aan te nemen hebben lidstaten toegezegd om onderhandelingen
te starten over het aannemen van twee ‘Global Compact’ akkoorden in 2018, enerzijds over systemen voor ‘safe,
orderly and regular migration’ en anderzijds over een gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingenstromen.
De aanwezige EU leiders benadrukten de noodzaak voor meer grensbeveiliging. Donald Tusk, de President van de
Europese Raad stelde dat het ‘herstellen van orde’ aan de Europese grenzen prioriteit had. Theresa May, de Britse
Minister-President, riep op tot een strenge wereldwijde aanpak van ‘ongecontroleerde migratie’ en zei dat landen
het recht en de plicht hebben om controle te hebben over hun grenzen. De ‘End Immigration Detention of Children’
campagne bekritiseerde paragraaf 33 van de New York Verklaring voor het toestaan van detentie van kinderen als
laatste redmiddel, wat in strijd is met de verklaring van de VN Commissie voor de Rechten van het Kind dat
kinderdetentie in alle gevallen een schending van kinderrechten vormt. Meer dan honderd civil society organisaties
publiceerden gezamenlijk een ’statement en scorekaart’ om hun zorgen over het gebrek aan concrete toezeggingen
in de Verklaring en over de verslapping van bestaande mensenrechtenstandaarden te uiten. Meer informative over
civil society actie rondom de top is hier beschikbaar. Tijdens de top werd de Internationale Organisatie voor
Migratie ook ingelijfd als ‘een gerelateerde organisatie’ gelieerd aan de VN. Voor de start van de top publiceerde
François Crépeau, de Speciale Rapporteur voor de mensenrechten van migranten, een gezamenlijke verklaring met
andere VN mensenrechtenexperts met de oproep om tijdens het Global Compacts voor vluchtelingen en migranten
traject een framework voor migratie te ontwikkelen gebaseerd op mensenrechten. Meer informatie over de top
met verklaringen, videos en foto’s is hier beschikbaar.
Bronnen: UN News Centre, 19 september 2016; International Business Times, 21 september 2016;The Guardian,
20 september 2016; International Organization for Migration (IOM) 20 september 2016; United Nations Press Release, 19 september 2016

EUROPESE BELEIDSONTWIKKELINGEN
EU / SLOWAKIJE / Nieuwe verklaring en stappenplan heeft als doel om irreguliere migratie te beteugelen, EU
leiders blijven verdeeld over migratie
Op 16 september 2016 kwamen EU beleidsmakers en staatshoofden van alle EU lidstaten, met uitzondering van
het Verenigd Koninkrijk, samen in in Bratislava, Slowakije om de uitdagingen en toekomst omtrent het Europese
project te bespreken. Migratie was een van de kernpunten tijdens de bespreking. De EU lidstaten bereikten
overeenstemming over de Verklaring van Bratislava met een stappenplan dat de doelstellingen, uitdagingen en

concrete maatregelen om deze uitdagingen aan te gaan beschrijft. Met betrekking tot migratie kwamen de EU
leiders overeen om de Europese buitengrenzen te versterken en “nooit toe te laten dat wij weer teruggaan naar de
ongecontroleerde stromen” van 2015 en om “het aantal irreguliere migranten verder terug te brengen”. De
maatregelen omvatten onder andere de commitment om uitvoering te geven aan de EU-Turkije-verklaring; om
onmiddelijke bijstand te bieden ter versterking van de bescherming van de Bulgaarse grens met Turkije; om verdere
steun te bieden aan andere staten in de voorste linie; en om samen te werken met derde landen. De Verklaring van
Bratislava is hier beschikbaar. Voor de aanvang van de bijeenkomst in Bratislava gaf Jean-Claude Juncker, de
President van de Europese Commissie, op 14 september 2016 zijn jaarlijkse Staat van de Unie toespraak. In de
speech met als titel “Naar een beter Europa – een Europa dat ons beschermt, sterker maakt en verdedigt” werd
opgemerkt dat de EU een existentiële crisis doormaakt en dat met het investeringsplan voor Afrika en de
Nabuurschap voor €44 miljard aan investeringen gemobiliseerd kan worden als aanvulling op EU ontwikkelingshulp
en wat bij kan dragen aan de aanpak van één van de hoofdoorzaken van migratie.
Bronnen: Financial Times, 17 september 2016; EU Observer, 20 september 2016

NATIONALE ONTWIKKELINGEN
DUITSLAND/ Aanvallen wakkeren hernieuwd debat aan over restrictrievere toegang van migranten en
vluchtelingen
Een reeks aanvallen in Beieren, Duitsland, hebben geleid tot een hernieuwd debat over de controle over migranten
en vluchtelingen die het land binnenkomen, ondanks het feit dat één van de aanvallers de Duitse nationaliteit had
en voornamelijk mensen van buitenlandse afkomst aanviel en twee andere aanvallers een geschiedenis met
psychische aandoeningen hadden. Op 24 juli 2016 pleegde een 27-jarige Syrier met een opgeschort uitzettingsbevel
(‘Dulding’) zelfmoord waarbij twaalf anderen gewond raakten nadat hij een bom af liet gaan op een muziekfestival
in Ansbach, Beieren. De aanval volgde op een schietpartij door een 18-jarige Duits-Iranier op 22 juli in een
winkelcentrum in München. De aanvaller was naar verluidt geïnspireerd door Anders Breivik, een Noor met
extreme-rechtse opvattingen die op dezelfde dag in 2011 meer dan zeventig mensen doodde. Bij de schietpartij
kwamen negen mensen om en meer dan 20 raakten gewond, waarvan de meesten van buitenlandse afkomst. Deze
aanvallen werden voorafgegaan door een aanval met bijl en mes een week eerder op een trein nabij Würzburg,
Beieren, door een jonge Afghaanse vluchteling die naar verluidt geïnspireerd was door de Islamitische Staat (IS).
Bondskanselier Angela Merkel van de Christelijke Democratische Partij (CDU) benadrukte dat Duitsland door zou
gaan met het herbergen van vluchtelingen. Er zijn echter herhaaldelijke oproepen om de wetgeving die de
binnenkomst van migranten en vluchtelingen toestaat te beperken. De meeste kritiek op Angela Merkels houding
komt van politici van de zusterpartij van de CDU in Beieren, de Christelijke Sociale Unie (CSU). Haci Halil Uslucan,
de president van de Adviesraad van Duitse Stichtingen voor Integratie en Migratie (Sachverständigenrat deutscher
Sitftungen für Integration und Migration) uitte zijn zorg over het feit dat de complexiteiten van de aanvallen niet in
overweging werden genomen in het debat en stelde dat een meer neutraal debat het voorkomen van soortgelijke
incidenten in de toekomst zou bevorderen.
Bronnen: Die Welt, 31 juli 2016; Der Tagesspiegel, 30 juli 2016; Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 25 juli
2016; Süddeutsche Zeitung, 29 juli 2016; EU Observer, 25 juli 2016.
ITALIË / Journalisten krijgen toegang tot hotspots
Tijdens een vergadering met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Nationale Pers Federatie en de Carta di
Roma vereniging op 14 juli 2016 werd besloten dat Italiaanse hotspots zullen worden opengesteld voor
journalistendelegaties. De media zal ten minste eens per maand toegang krijgen tot de hotspots met een
kennisgevingstermijn van 12 uur. Er zijn momenteel vier volledig operationele hotspots in Italë – Lampedusa,
Pozzallo, Trapani en Taranto, waar advocaten, journalisten en afgevaardigden van civil society tot nog toe geen
toegang toe hadden.
Bronnen: Stranieriinitalia, 18 juli 2016; Vita, 19 juli 2016; ONU Italia, 19 juli 2016 ; Carta di Roma Persbericht, 18 juli
2016

GEZONDHEIDSZORG
CYPRUS / Vrouwelijke migrant stopt doodgeboren kind in koffer uit angst om medische hulp te zoeken vanwege
verlopen verblijfsvergunning
Een Filippijnse vrouw verbleef acht dagen in voorlopige hechtenis op last van het Nicosia districtsgerechtshof op 18
juli 2016 omdat ze naar verluidt haar doodgeboren kind in een koffer had achtergelaten en een vriend gevraagt had
om het te begraven. De vrouw kwam op 14 juli naar het Nicosia General Hospital met bloedingen en lijdend aan
uitputting. Het behandelende ziekenhuispersoneel bracht haar aan bij de politie waar ze vervolgens werd
beschuldigd van het ‘achterhouden van een geboorte’, het deelnemen aan een samenzwering om een geboorte
achter te houden’ en het ‘te lang in het land verblijven’. Uit rapporten blijkt dat de vrouw geen medische hulp had
gezocht tijdens haar zwangerschap omdat haar visum verlopen was. Volgens de Cypriotische wet hebben alleen
Cypriotische burgers, geregistreerde EU-onderdanen en slachtoffers van mensenhandel recht op gezondheidszorg,
met zeer gelimiteerde uitzonderingen. Verschillende civil society organisaties hebben hun zorgen geuit over de
gevolgen van dit restrictieve beleid voor migranten en bekritiseerden de media voor het overdrijven van de
aanklacht in deze zaak.
Bronnen: In Cyprus, 20 juli 2016; KISA Persbericht, 22 juli 2016; KISA Persbericht, 29 juli 2016
GRIEKENLAND / Gezondheidsagentschap roept op tot sluiting van de opvangcentra en waarschuwt voor
gezondheidsrisico’s
Na het inspecteren van zestien opvangcentra in Noord-Griekenland heeft het Centrum voor Ziektebestrijding en
Preventie (KEELPNO) op 26 juli 2016 opgeroepen tot sluiting van migrantenopvangcentra in het hele land. Volgens
de bevindingen van KEELPNO vormen de condities in de militaire barakken en industriële locaties waar honderden
migranten worden opgevangen een gezondheidsrisico voor zowel de migranten als het algemene publiek. Ze wezen
in het bijzonder op de inadequate ventilatie, het gebrek aan stromend water en de opeenhoping van grote
hoeveelheden vuilnis en afval op de opvanglocaties.
Bronnen: Ekathimerini, 26 juli 2016
NOORWEGEN / Studie toont aan dat een kwart van alle huisartsen in Norwegen ongedocumenteerde migranten
hebben behandeld, meerderheid zou hiermee doorgaan ondanks beperkende wetten
Volgens een studie gepubliceerd op 21 juni 2016, hebben ongeveer één op de vier huisartsen een
ongdocumenteerde migrant behandeld in Noorwegen, ondanks nationale wetten die aanzienlijk hun recht op
toegang tot de diensten beperken. De studie, gebaseerd op 1.131 reacties op een online enquête voor leden van
de Norweegse Vereniging van Huisartsen, liet zien dat huisartsen in elke regio contact hadden gehad met
ungedocumenteerde migranten. Onder regelgeving aangenomen in 2012 kunnen ongedocumenteerde migranten
in Noorwegen toegang krijgen tot spoedeisende zorg en noodzakelijke zorg die niet kan worden uitgesteld, alswel
medische begeleiding tijdens zwangershap, voor kinderen en voor mensen met ernstige psychische problemen.
Momenteel zijn er twee klinieken in Noorwegen (in Oslo enBergen) die gezondheidszorg aanbieden aan
ongedocumenteerde migranten.
Het artikel is beschikbaar in Engels en in Noors.
SPANJE / Constituioneel Hof oordeelt dat een besluit dat de rechten op toegang van ongedocumenteerde
migranten tot gezondheidszorg terugdraait, onconstitutioneel is.
Op 21 juli 2016 heeft het Spaanse Constitutioneel Hof uitspraak geleverd in een zaak die de constitutionaliteit
aanvocht van het Koninklijk Besluit (Real Decreto-ley 16/2012 , of RDL), ingevoerd door de overheid in 2012 en die
daarbij een beperking stelde aan wie recht had op gratis gezondheidszorg in Spanje. Ongedocumenteerde
migranten waren ondermeer uitgesloten, en hadden voorheen gegarandeerd dezelfde toegang tot
gezondheidszorg als Spaanse burgers. Het Besluit had de gratis medische zorg voor ongedocumenteerde migranten
beperkt tot medische noodhulp, medische begeleiding tijdens zwangershap en bevalling, en hulp voor
minderjarigen. Het parlement van de Spaanse zelfstandige gemeenschap van Navarra vocht de de
constitutionaliteit van de RDL aan. Het Constitutioneel Hof heeft alle aanspraken afgewezen, en verklaarde dat de
RDL in overeenstemming is met de Constitutie. Het Hof heeft ook besloten dat er geen schending was van het recht

op gezondheid omdat dit is bepaald door de wet, en niet door de Spaanse Constitutie. Maatschappelijke
organisaties hebben zich uitgeproken tegen deze beslissing; zij zeggen dat deze er niet in slaagt om rekening te
houden met de Spaanse mensenrechten verplichtingen. Het besluit is hier beschikbaar (in Spaans).

ARBEID EN EERLIJKE WERK OMSTANDIGHEDEN
MAROKKO / Nieuwe arbeidswet voor huishoudelijk werk aangenomen
Parlementariërs in Marokko hebben wijzingen van de arbeidswet voor huishoudelijk werk aangenomen op 26 juli
2016. De veranderingen bevatten onder andere een verbod op het in dienst nemen van kinderen onder 18 jaar
voor huisehoudelijk werk. Een maximaal aantal werkuren is geïntroduceerd maar blijft nog steeds hoger dan in
andere bedrijfstakken. De nieuwe wet houdt geen rekening met de vele veranderingen die voorgesteld waren door
maatschappelijke organisaties, zoals voorzieningen voor ondersteuningsprogramma’s voor kinderen die
momenteel werken in deze sector. Afrique Culture Maroc (ACM), Collectif des Travailleurs Migrants au Maroc en
andere organisaties hebben opgeroepen tot een herziening van deze nieuwe wet, en raden aan om onder meer
rekening te houden met de kwetsbaarheid van huisehoudelijke migrantenarbeiders en om het oprichten van een
ondersteuningsprogramma voor kinderen betrokken in deze sector.
Bronnen: Afrique Culture Maroc persbericht, en Le Monde Afrique, 9 augustus 2016; Morocco Gazette, 10
september 2016, Human Rights Watch, 1 augustus 2016
VK / Hamburger keten beschuldigd van het ondersteunen van een inval op migranten werknemers
In totaal zijn 35 migranten werknemers van Brazilie, Nepal, Egypte, en Albanie in detentie gezet als onderdeel van
een inval op enkele vestigingen van de Byron Hamburgers keten op 4 juli 2016 in Londen. Een hooggeplaatste
werknemer in een van de ketens verklaarde dat het personeel was verteld dat zij een gezondheids- en
veiligheidsvergadering moesten bijwonen, waar immigratie ambtenaren al snel toekwamen en begonnen met het
interviewen van mensen. Byron werd uitgebreid bekritiseerd op sociale media voor het opzetten van een
personeelsvergadering onder valse voorwendselen en deze publiceerde een verklaring met het argument dat zij
niet op de hoogte waren dat hun werknemers in het bezit waren van ‘vervalste documenten’ totdat het ministerie
van Binnenlandse Zaken dit onder de aandacht bracht. Op 29 juli lieten activitisten van de Londense Black Revs en
de Malcom X Movement duizenden kakkerlakken en sprinkhanen vrij in twee Byron Burgers vestigingen als protest
over de behandeling van de migranten werknemers. Dit komt op een moment dat het aantal invallen in verband
met immigratie in het VK aan het stijgen is met 80% meer invallen in Londen tussen 2010 en 2015.
Bronnen: The Guardian, 27 juli 2016; Migrant’s Rights Network, 11 juli 2016; The Guardian, 31 juli 2016

ONGEDOCUMENTEERDE VROUWEN
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE / Uitspraak: vrouwelijke migranten die huiselijk geweld hebben
ondervonden kunnen hun status verliezen als hun EU partner het land van verblijf verlaat
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft een uitspraak gedaan op 30 juni 2016 over de zaak NA C115/15. De uitspraak heeft betrekking op de regeling over huishoudelijk geweld onder de ‘EU Richtlijn 2004/39/EC
betreffende het recht van burgers van de Europese Unie en hun familieleden om zich vrij te verplaatsen en te
verblijven op het grondgebied van de lidstaten’ (EU Burger Richtlijnen), die niet-EU burgers recht geven op vrij
verkeer in de EU als zij een familieband hebben met een EU burger. Om niet-EU burgers die aan een geweldadige
relatie ontsnappen te beschermen, staat deze richtlijn toe dat zij in de EU kunnen blijven en dat zij later ook een
verblijfsvergunning kunnen krijgen als de omstandigheden tijdens het huwelijk bijzonder moelijk waren, zoals
huiselijk geweld. Dit betekent dat een echtgenote beschermd kan worden tegen het verliezen van haar status als
het huwelijk of geregistreerd partnershap wordt beeindigd vanwege huishoudelijk geweld. De zaak gaat om een
Pakistaanse burger die naar het VK verhuisde met haar Duitse man, en hem later verliet vanwege huishoudelijk
geweld. Haar man heeft daarna het VK verlaten. Onder de feiten van deze zaak, heeft het Hof gesteld dat de vrouw

in het VK kan blijven als de moeder van kinderen met een Duitse nationaliteit maar niet als een slachtoffer van
huishoudelijk geweld.
Bronnen: EU Law Analysis, 25 juli 2016; Free Movement, 6 juli 2016
EU / EU wijst 2017 als het jaar om geweld tegen vrouwen uit te bannen aan
De Europese Unie is van plan om 2017 uit te roepen als het jaar van doelgerichte acties om geweld tegen vrouwen
te bannen. Specifieke activiteiten zijn nog niet bekend. In dit verband zal de Commissie via haar 2016 Rechten,
Gelijkheid en Burgerschap programma (Rights, Equality and Citizenship Programme (REC Programma)), landelijke
informatie, bewustmakings- en voorlichtingsactiviteiten co- financieren, met als doel geweld tegen vrouwen te
verkomen en bestrijden, overeenkomstig het specifieke doel om gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen te
promoten en gender mainstreaming te bevorderen. In maart 2016 heeft de Europese Commsie een voorstel
gemaakt aan de Europese Unie om toe te treden tot de Istanbul Conventie van de Raad van Europa, een uitgebreid
international verdrag om geweld tegen vrouwen en huishoudelijk geweld tegen te gaan.
Bronnen: European Commission, 7 september 2016

UNGEDOCUMENTEERDE KINDEREN EN HUN FAMILIES
RAPPORT / “Ontheemd: de groeiende crisis voor vluchteling en migrantenkinderen’
UNICEF heeft op 7 september 2016 het rapport ‘Ontheemd: de groeiende crisis voor vluchtelingen- en
migrantenkinderen’ gepubliceerd. Het rapport presenteert en bespreekt de beschikbare gegevens rond de realiteit
van migratie en ontheeming van kinderen, met nadruk op de specifieke behoeftes en rechten van migranten- en
vluchtelingenkinderen. De gepresenteerde data tonen aan dat minstens 31 miljoen kinderen zijn gemigreerd of
gedwongen ontheemd zijn over de grenen heen, waaronder 5.4 miljoen in de Europese regio. Het rapport geeft zes
aanbevelingen om de situatie te verbeteren: bescherm gevluchte en migrantenkinderen tegen uitbuiting en
geweld; stop het plaatsen van kinderen in bewaring; bewaak het recht van kinderen om op te groeien binnen hun
eigen familie en voorkom dat kinderen staatloos worden; zorg ervoor dat gevluchte en migrantenkinderen naar
school kunnen en toegang hebben tot alle andere voorzieningen; pak de onderliggende oorzaken van grote
migratiestromen van vluchtelingen en migranten aan, neem maatregelen om xenofobie, discriminatie, en
marginalisatie van vreemdelingen in de doorreislanden en landen van bestemming aan te pakken. Het rapport
betoogt dat goed beleid belangrijk is maar niet genoeg – administratieve capaciteit en politieke wil om dit beleid
uit te voeren zijn ook essentieel. Klik hier om het rapport te lezen.
Bronnen: UNICEF pers bericht, 7 september 2016
VS / Overheid kondigt plannen aan om Centraal-Amerikanen als vluchtelingen te laten komen naar de VS
De overheid van de Verenigde Staten heeft op 26 juli 2016 de uitbreiding van een programma aangekondigd welke
het zou toestaan voor Centraal-Amerikanen naar de Verenigde Staten te komen als vluchteling. De VS heeft te
kampen gehad met een toegenomen aantal migranten afkomstig uit El Salvador, Guatemala en Honduras,
grotendeels naar verluidt als gevolg van bendegeweld in deze landen. De VS regering bereikte een
beschermingsovereenkomst tot overdracht (protection transfer agreement (PTA)) met Costa Rica dat zal
functioneren als een tijdelijke host site voor de meest kwetsbare migranten uit El Salvador, Guatemala en Honduras,
terwijl ze wachten op de beoordeling van hun aanvragen. De VN zal helpen bij het identificeren van de meest
kwetsbaren in de landen van herkomst. Costa Rica streeft ernaar om 200 personen per keer voor een periode van
zes maanden onder te brengen in het kader van de nieuwe overeenkomst. Alleen degenen die al geprescreened zijn
in hun land van herkomst komen in aanmerking voor reizen naar Costa Rica.
Bron: New York Times, 26 juli 2016; The Guardian, 26 juli 2016

DETENTIE EN DEPORTATIE
AUSTRALIE / Bedrijf dat Australiës offshore’ immigratie dententiecentra beheerd zou aansprakelijk moeten
kunnen gehouden worden voor misdaden tegen de menselijkheid, aldus experts
Het Spaanse bedrijf, Ferrovial, is gewaarshuwd door professoren van Stanford Law School dat zijn bestuurders en

werknemers vervolgd kunnen worden onder international recht voor het leveren van diensten op Australiës kampen
op Nauru en Manus Island in Papoea Nieuw Guinea. Australiës offshore detentiecentra hebben uitgebreide en
stelselmatige kritiek uitgelokt sinds het land zijn beleid van “offshore processing” opnieuw heeft ingevoerd in 2012.
Momenteel worden mensen die met de boot aankomen in Australië en asiel zoeken zonder visum, gezonden naar
Nauru of Manus Island, waar de meesten worden vastgehouden voor onbepaalde tijd en willekeurige detentie. Op
dit moment worden er 843 mannen vastgehouden in Manus Island, en 466 mensen, inclusief 50 kinderen, in het
detentiecentrum van Nauru. Het merendeel wordt al bijna drie jaar vastgehouden op deze eilanden. De
waarschuwing kwam nadat op 25 juli het nieuwe rapport door rechten advocacy groep “No Business In Abuse
(NBIA)” en het in Melbourne gevestigde “Human Rights Law Centre” was gepubliceerd. Het rapport riep Ferroial op
om onmiddelijk te stoppen met alle operaties in de twee kampen en claimde dat een groot aantal Europese en
Noord Amerikaanse banken en investeerders medeplichtig zijn in Australiës offshore detentie regime vanwege hun
financiële steun aan Ferrovial. Ferrovial zei dat het zijn contract met de Australische overheid volgend jaar niet meer
zal hernieuwen.
Bron: The Guardian, 25 juli 2016
WERELD / RAPPORT / Rapporten zetten immigratiedetentie van kinderen, effecten en geldende normen uiteen
Het “Inter-Agency Working Group to End Child Immigration Detention” heeft een brochure waarin het gebruik van
immigratiedetentie van kinderen, de schadelijke effecten die het heeft op kinderen, de van toepassing zijnde
wettelijke normen, en de alternatieven gepubliceerd. Deze brochure gaat vergezeld van een document waarin in
meer detail de wettelijke normen en aanbevelingen over het beëindigen van detentie kind worden samengevat.
Het toont de groeiende consensus en erkenning van de internationale gemeenschap dat de immigratie detentie
van een kind - al dan niet vergezeld - een duidelijke schending van de rechten van het kind vormt. De brochure is
hier beschikbaar. Het andere document is hier beschikbaar.
GRIEKENLAND / Human Rights Watch veroordeelt de detentie van alleenstaande minderjarigen in politiecellen
Human Rights Watch (HRW) heeft gemeld dat de Griekse autoriteiten regelmatig alleenstaande asielzoekers of
migrantenkinderen in kleine, overvolle en onhygiënische politiebureau cellen vast houden. Kinderen worden er
naar verluidt voor weken en maanden vastgehouden, in afwachting voor plaats in opvang faciliteiten. De detentie
van kinderen in politiebureau cellen was oorspronkelijk bedoeld als een korte termijn maatregel, vanwege een
gebrek aan voldoende en adequate huisvesting voor kinderen. Ondertussen werden er honderden andere
migrantenkinderen vastgehouden in grote detentiecentra. De kinderen zelf beschreven onhygiënische, overvolle
cellen, met ondermeer vuile dekens, insecten, en een gebrek aan toegang tot informatie over diensten, zoals
advisering, rechtsbijstand en interpretatie. Kinderen meldde ook dat ze niet werden toegestaan om hun kleine
cellen te verlaten.
Bron: Human Rights Watch, 19 juli 2016

