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GRENZEN
FRANKRIJK / Kamp van Calais ontruimd, honderden kinderen vermist, bouw nieuwe muur begonnen
Aan het einde van oktober 2016 evacueerden de autoriteiten de inwoners van het migrantenkamp in Calais,
Frankrijk. Duizenden mensen werden weggehaald uit het noodkamp dat naar schatting plaats bood aan 6000 tot
8000 mensen. Veel migranten trokken verder naar andere kampen zoals dat van Grande-Synthe of naar andere
steden waaronder Parijs. De organisatie Refugee Youth Service (RYS) hield tussen maart en november 386
kinderen in het kamp van Calais in de gaten waarvan er 222 niet meer gelokaliseerd konden worden na de
ontruiming. RYS stelde ook problemen aan de kaak zoals het gebrek aan contact tussen de overheidsdiensten en
de kinderen. Sinds de ontruiming van het kamp is men begonnen met de bouw van een 1 kilometer lange en 4
meter hoge muur.
Bronnen: Die Welt, 29 november 2016; The Huffington Post, 23 november 2016; The Guardian, 5 november
2016; New York Times, 3 november 2016
MONDIAAL / Meer dan 7200 migrantendoden geregistreerd in 2016
Tussen 1 januari en 19 december zijn 7277 migranten en vluchtelingen gestorven of als vermist opgegeven op
wereldwijde migratieroutes volgens het project Missing Migrant van de Internationale Organisatie voor Migratie
(IOM). Dit is het hoogste aantal in één jaar tijd ooit geregistreerd door het IOM. Dit komt neer op een gemiddelde
van 20 doden per dag. Ter vergelijking, in 2015 bedroeg het totale aantal dode vluchtelingen en migranten 5740.
Van alle overleden migranten en vluchtelingen wereldwijd stierf 60 procent op de Middellandse Zee. Om een
interactieve grafiek van het Missing Migrant project te bekijken met cijfers en afbeeldingen kan je hier klikken.

VERENIGDE NATIES
VN / Kinderen en families zouden nooit mogen worden opgesloten voor immigratie doeleinden
Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Migrant, heeft een groep experts van de Verenigde Naties
opgeroepen een einde te maken aan de opsluiting van kinderen en hun families in het kader van immigratie.
François Crépeau, Speciaal Rapporteur voor de mensenrechten van migranten; Jose S. Brillantes, Voorzitter van
het Comité voor de Bescherming van de Rechten van alle arbeidsmigranten en hun familieleden; Benyam Dawit
Mezmur, voorzitter van het Comité voor de Rechten van het Kind en Sétondji Roland Adjovi, Voorzitter van de
Werkgroep Arbitraire Opsluiting maken deel uit van de groep. In de verklaring wordt benadrukt dat onder de VN
Conventie inzake de Rechten van het Kind, landen opsluiting van kinderen van migranten niet kunnen
rechtvaardigen omdat ze niet-begeleid of gescheiden zijn van hun families. Landen kunnen opsluiting van
kinderen ook niet goedpraten omdat de ouders moeten worden opgesloten en dit de enige manier is om de
familie samen te houden. In de verklaring wordt ook opgemerkt dat kinderen in gevangenschap vaak het gevoel
hebben gestraft te zijn hoewel ze niets verkeerd hebben gedaan en dat ook korte periodes van opsluiting
negatieve en langdurige gevolgen hebben op de ontwikkeling van het kind. De volledige verklaring is hier
beschikbaar.

EUROPESE BELEIDSONTWIKKELINGEN
EU / Akkoord voorziet uitzetting van duizenden mensen naar Afghanistan
Internationale donoren en de Afghaanse regering kwamen bijeen op de Brusselse Conferentie over Afghanistan
op 4 en 5 oktober 2016 en trekken voor het land bijna 14 miljard uit in 2017-2020. Tegelijk ondertekenden de
Afghaanse regering en de EU een akkoord “Joint Way Forward on migration issues between Afghanistan and the
EU”, dat plannen bevat om grote aantallen Afghanen naar Afghanistan uit te zetten. Op basis van het akkoord zal
Afghanistan een onbeperkt aantal gedeporteerden moeten aanvaarden en zal Frontex de gezamenlijke
deportatievluchten coördineren en organiseren. Een groep van meer dan 25 organisaties reageerde met een
verklaring op het akkoord waarin ze de leden van het Europese Parlement (LEP) aansporen concrete
parlementaire vragen te stellen aan de Europese Commissie over de uitvoering van het plan; aan de kaak te stellen
dat migratiecontrole het speerpunt wordt van de betrekkingen van de EU met derde landen en na te gaan of zulke
bilaterale terugnameakkoorden de regels in acht nemen.
Bronnen: NPR, 6 oktober 2016; Al Jazeera, 6 oktober 2016; The Guardian, 28 september 2016; The Guardian 3
oktober 2016
EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS / Uitspraak in de zaak Khlaifia en anderen vs Italië: schending
van het recht op vrijheid en veiligheid, geen onmenselijke of vernederende behandeling
De Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 15 december 2016 uitspraak gedaan
in de zaak Khlaifia en anderen t. Italië. De zaak uit september 2011 betreft drie Tunesiërs die onderschept werden
door de Italiaanse kustwacht in een poging de Middellandse Zee per boot over te steken waarop ze naar
Lampedusa werden overgebracht waar ze in een opvangcentrum verbleven. In overeenstemming met een
bilateraal akkoord dat in begin april 2011 gesloten werd, pasten de Italiaanse autoriteiten een versnelde procedure
toe en deporteerden de Tunesiërs naar Tunesië. De Grote Kamer bevestigde dat de aanhouding van de verzoekers
onwettig was: de verzoekers werden vastgehouden in een voorziening die niet strookt met de Italiaanse
wetgeving, en hun opsluiting kon niet wettig gemaakt worden door het bilaterale akkoord tussen Italië en Tunesië
omdat de bepalingen geheim waren en hen dus niet de nodige duidelijkheid en zekerheid verschafte over de
gevolgen. Hun opsluiting was dus een schending van het recht op vrijheid en veiligheid (Artikel 5 §1), het recht om
snel ingelicht te worden over de redenen van vrijheidsberoving (Artikel 5 §2), en het recht op een snelle beslissing
over de rechtmatigheid van de opsluiting (Artikel 5 §4). Het Hof oordeelde dat Artikel 3 (verbod op onmenselijke
of vernederende behandeling) niet werd geschonden wat betreft de omstandigheden in het opvangcentrum in
Lampedusa. Volgens rapporten verbleven er indertijd meer dan 50000 migranten en vluchtelingen in Lampedusa
en vluchtelingencentra waren overbevolkt met ontoereikende hygiënische omstandigheden. Het volledige arrest
kan je hier lezen.
Bronnen: Verfassungsblog, 16 december 2016; Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Press Release, 15
december 2016; Elena Weekly Legal Update, 16 december 2016

NATIONALE ONTWIKKELINGEN
FINLAND / Na de weigering van duizenden asielaanvragen openen stadsbestuur en lokale kerken nachtopvang
voor iedereen, los van verblijfstatus
Het stadsbestuur van Helsinki stemde ermee in dat nachtopvangplaatsen toegankelijk zouden moeten zijn voor
iedereen, ongeacht verblijfstatus. Een nieuwe nachtopvang met 30 bedden ging open in Helsinki. Als een
gezamenlijk initiatief van de Helsinki Lutherse Parochie en het Helsinki Diocesane Instituut zal de opvang dienst
doen voor mensen wiens asielaanvraag is geweigerd en Roma. Ook de lokale kerk van de stad Pori zal toegankelijk
zijn voor afgewezen asielzoekers en hen een slaapplaats aanbieden. Hoewel er geen precieze cijfers zijn over het
aantal mensen dat zonder papieren in Finland verblijft, tekenden sinds november 2016 ongeveer 8000
asielzoekers beroep aan tegen de afwijzing van hun eerste asielaanvraag. Zij riskeren nu op straat te belanden
zonder enige vorm van ondersteuning. Veel van de afgewezen asielzoekers komen uit Irak en kunnen niet worden
uitgezet
omdat
Finland
en
Irak
geen
bilateraal
terugkeerakkoord
gesloten
hebben.
Bronnen: Helsingin Sanomat 7 november 2016; YLE 11 november 2016; Demokraatti 17 oktober 2016; YLE 4
november 2016; YLE 26 oktober 2016; YLE 13 oktober 2016
DUITSLAND / STUDIE / Evaluatie van de media verslaggeving van de incidenten in Keulen op oudejaarsavond
De melding van begin 2016 dat een aantal mannen, naar verluidt uit Noord-Afrikaanse landen, vrouwen seksueel
had aangerand in Keulen tijdens oudejaarsavond 2015/2016 was internationaal voorpaginanieuws. Ondanks heel
veel verslaggeving waren er weinig bewijzen en feiten voorhanden over de zaak en de identiteit van de daders. Een
nieuwe studie, in opdracht van het Gunda-Werner Instituut voor Feminisme en Gender Democratie van de HeinrichBöll-Stichting (Gunda-Werner-Instituts für Feminismus und Geschlechterdemokratie der Heinrich-Böll-Stiftung) dat
werd gepubliceerd in november 2016, evalueert de verslaggeving over het incident en de invloed die de
verslaggeving had op publieke opinie en beleidsvorming. De studie spitst zich toe op de verslaggeving van de Duitse
publieke omroepen ARD en ZDF en onderzocht bijna 100 verslagen. Daaruit blijkt dat men meestal naar de daders
verwees met ‘vluchtelingen’, ‘asielzoekers’, ‘buitenlanders’ of ‘migranten’ nog voor iemand officieel geïdentificeerd
was. In de studie kwam men tot het besluit dat seksueel geweld niet als een structureel probleem werd behandeld
in de media maar als iets gelinkt aan achtergrond en nationaliteit. Het perspectief van de slachtoffers van het
geweld werd nagenoeg volledig genegeerd. Daarenboven had de verslaggeving effect op een politiek debat rond
striktere migratiewetgeving, welke landen als ‘veilige herkomstlanden’ zouden moeten worden beschouwd waar
mensen naar uitgezet kunnen worden inclusief Noord-Afrikaanse landen. De volledige studie (in het Duits) kan je
hier downloaden. Een samenvatting in het Engels is hier beschikbaar.
USA / Massamobilisatie en protest na de verkiezing van Donald Trump, intussen wordt bij de private
gevangenissen groei verwacht
Naar aanleiding van de verkiezingen waarbij Donald Trump op 8 november 2016 tot president van de Verenigde
Staten werd verkozen, hebben stadsambtenaren, studenten, migrantenrechten verdedigers en migranten zelf, zich
gemobiliseerd om op te komen voor de rechten van ongedocumenteerde migranten. Burgemeester van Chicago,
Rahm Emanuel, liet alvast weten dat zijn stad een sanctuary city zou blijven (in dergelijke steden worden migranten
zonder papieren beschermd en niet vervolgd). Hij organiseerde een open brief die de burgemeesters van 14 andere
Amerikaanse steden getekend hebben, waarin ze President-elect, Donald Trump, vragen de uitgestelde actie voor
minderjarigen (“Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA)) voort te zetten. Het beleid werd in 2012
gelanceerd door het kabinet-Obama, zodat ongedocumenteerde jongeren die voor hun 16de verjaardag het land
binnenkomen, niet uitgezet kunnen worden. Donald Trump heeft aangegeven dit DACA beleid niet voort te willen
zetten. Studenten hebben in heel de VS geprotesteerd, in een poging hun universiteiten te overtuigen om
ongedocumenteerde studenten te beschermen. Meer dan 70 directeurs en andere gezaghebbenden van het
katholieke hoger onderwijs publiceerden 30 november samen een brief waarin ze aandringen op de bescherming
van studenten die voldoen aan de criteria van het DACA beleid. Donald Trump bevestigde dat hij zou doorgaan met
zijn plannen om over te gaan tot de uitzetting van ongedocumenteerde immigranten die een strafblad hebben na
zijn aantreden begin 2017. De dag na de verkiezingen werd zichtbaar dat bedrijven die actief zijn in de commercieële
migranten gevangenissen een aanzienlijke stijging kenden op de aandelenmarkt.
Bronnen: Slate, 20 vovember 2016; Washington Post, 16 november 2016; Washington Post, 30 november
2016; Fusion, 11 november 2016; Bloomberg, 18 november 2016; NBC, 7 december 2016

GEZONDHEIDSZORG
VK / Zwangere vrouwen zouden voor te bevallen, verplicht kunnen worden om hun paspoort te tonen in het
ziekenhuis
Volgens de plannen van een Londens ziekenhuis wordt er overwogen om zwangere vrouwen hun identiteitskaart
te laten voorleggen om te bewijzen of ze al dan niet aanspraak kunnen maken op de behandeling van de nationale
gezondheidsdienst (National Health Service (NHS)). De controles richten zich op de aanpak van vermeend 'medisch
toerisme'. Volgens de St George's University Hospitals NHS Foundation Trust dat het voorstel deed, bedragen de
kosten voor de behandeling van niet-gesubsidieerde patiënten ongeveer £ 4m- £ 5m (€ 4,7 - € 5,8) per jaar als er
geen actie wordt ondernomen. Cathy Warwick van de Royal College of Midwives (vroedvrouwen) verklaarde dat er
volgens de wet zorg verleend moet worden aan zwangere vrouwen, en dit ongeacht hun migratiestatus. De
partijleider van de Labour Party, Jeremy Corbyn, verklaarde dat de voorgestelde harde aanpak van vermeend
'medisch toerisme' afleidt van de werkelijke financiële crisis binnen de gezondheidszorg. Hij verklaarde dat de
overheid ervoor moet zorgen dat de sociale- en de gezondheidszorg behoorlijk en goed gefinancierd zijn, in plaats
van te zoeken naar zondebokken.
Bronnen: The Guardian, 23 november 2016; BBC, 11 oktober 2016

ARBEID EN EERLIJKE WERK OMSTANDIGHEDEN
GLOBAAL / Internationale Arbeidsorganisatie Protocol treedt in werking
Het Protocol op Dwangarbeid van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO of ILO) trad 9 november 2016 in
werking. De Internationale Arbeidsconferentie werd gestemd met goedkeuring van het Protocol en een
aanbeveling ter aanvulling op het verbod op dwangarbeid, 1930 (nr. 29). Het nieuwe Protocol voorziet in de
verplichting om slavernij te voorkomen, slachtoffers te beschermen en hen te voorzien van toegang tot
rechtsmiddelen, en benadrukt het verband tussen dwangarbeid en mensenhandel. In lijn met het verbod op
dwangarbeid, bevestigt het Protocol ook het belang van de vervolging van daders van slavernij om zo een einde te
maken aan hun straffeloosheid. De aanbeveling biedt aanwijzingen en richtlijnen om deze verplichtingen na te
komen. Dit houdt in dat ervoor gezorgd wordt dat de arbeidswetgeving van toepassing is op alle werknemers en in
alle sectoren. Het Protocol is tot dusver geratificeerd door Argentinië, Tsjechië, Estland, Frankrijk, Mali, Mauritanië,
Niger, Noorwegen, Panama en het Verenigd Koninkrijk (nog niet van kracht in alle landen). De IAO/ILO runt samen
met het Internationaal Vakverbond en met de koepelorganisatie van werkgevers op wereldniveau een campagne
'50 voor de Vrijheid’ (’50 for Freedom’) met als doel ten minste 50 landen te overtuigen het Protocol betreffende
dwangarbeid te ratificeren tegen 2018. Voor meer informatie, lees de Engelstalige ILO briefing over het protocol
hier.
RAPPORT / Vakbond ondersteunt irreguliere werkers
Ter gelegenheid van Internationale Dag van de Migrant op 18 december 2016, publiceerden het Europees Verbond
van Vakverenigingen en het ‘UnionMigrantNet’ netwerk het rapport "Ongedocumenteerde migranten verdedigen”
waarin alle rechten van werknemers benadrukt worden, ongeacht hun verblijfsstatus. Het rapport legt de situatie
van ongedocumenteerde werknemers uit en de noodzaak van een 'firewall', een duidelijke scheiding tussen
rechtshandhaving met betrekking tot immigratie en de openbare diensten. Het rapport stelt ook voor om meer
reguliere kanalen voor gastarbeiders aan te leggen; om ervoor te zorgen dat gastarbeiders het recht hebben van
werkgever te veranderen en klachtenmechanismen voor alle werknemers om hun arbeidsrechten af te dwingen.
Om het rapport in het Engels of in het Frans te downloaden, klik hier.

ONGEDOCUMENTEERDE VROUWEN
CAMPAGNE / Oproep tot zekerheid van de toegang tot diensten en rechtvaardigheid voor alle vrouwen die
geweld overleefden
In de aanloop naar de Internationale Dag van de Migrant hebben PICUM (Platform for International Cooperation
on Undocumented Migrants) en Women Against Violence Europe (WAVE) Netwerk een partnerschapscampagne
opgestart om de toegang tot diensten voor alle vrouwen die slachtoffer zijn van geweld te vergemakkelijken,

ongeacht hun migratiestatus. In het kader van de WAVE Step Up! Campagne worden de belangrijkste
uitgangspunten belicht voor het waarborgen van gelijke bescherming voor alle overlevenden met de focus op
ongedocumenteerde migranten vrouwen en vrouwen met een onzekere verblijfsstatus: dat de rechten van
vrouwen, zoals de mensenrechten, gelden voor alle vrouwen; dat bescherming en veiligheid prioriteit zouden
moeten hebben; en dat discriminerende praktijken moet worden aangevochten. Dienstverleners zoals vluchthuizen,
medisch personeel en juridische adviseurs, lokale, regionale en nationale overheden, maatschappelijke
organisaties, vrouwenrechten activisten en burgers worden aangemoedigd zich te verbinden aan deze principes
door een belofte te ondertekenen. Om de belofte in het Engels in te kijken en om meer over de campagne te weten
te komen, klik hier.

UNGEDOCUMENTEERDE KINDEREN EN HUN FAMILIES
BOEKJE / Ongedocumenteerde kinderen en jongeren delen hun verhaal
In de aanloop naar de Universele dag van het Kind op 20 november 2016, heeft PICUM (Platform for International
Cooperation on Undocumented Migrants) een Engelstalig boekje gepubliceerd met een verzameling getuigenissen
getiteld "Hoor onze stemmen. Ongedocumenteerde kinderen en jongeren delen hun verhalen” (‘Hear our voices.
Undocumented Children and young people share their stories’). Een aantal individuele verhalen en getuigenissen
in verschillende vormen en uit heel Europa zijn er in gebundeld. Het boekje geeft de persoonlijke perspectieven op
een aantal doordringende effecten die migratie-controlemaatregelen op het welzijn en de ontwikkeling van
kinderen en jongeren kunnen hebben. Het biedt een platform voor zowel hun stemmen als hun veerkracht. Het
boekje is verkrijgbaar in het Engels, Frans en Spaans.
EU / Child Forum richt zich op migratie
Het 10de Europese Forum voor de rechten van het kind, werd gehouden van 29 en30 november 2016 te Brussel,
en was gericht op kinderen in migratie. Het Forum bracht 310 deskundigen uit de 28 lidstaten van de EU,
Noorwegen en IJsland. De deelnemers bespraken uitdagingen, kansen en veelbelovende praktijken met betrekking
tot de bescherming van alle kinderen die vanuit van derde landen aankomen in de EU. De besprekingen werden
inhoudelijk ondersteund door een algemeen achtergrond paper en thema-specifieke documenten voor de vier
meer diepgaande parallelsessies , evenals de 10 principes voor geïntegreerde systemen voor de bescherming van
kinderen , rond vier grote thema's: identificatie en beveiliging, receptie, de toegang tot asielprocedures en
procedurele waarborgen en duurzame oplossingen. Een groep van bijna 80 organisaties die actief zijn op het gebied
van de rechten van het kind, gaf een gezamenlijke verklaring af voorafgaand aan het Forum op 29 november 2016.
Hierin drukte ze haar bezorgdheid uit dat indien er geen voorrang wordt gegeven aan de bescherming van de
rechten van kinderen er steeds meer kinderen in gevaar komen. De organisaties geven een lijst van zeven acties
met prioriteit die moeten worden genomen om alle migranten en vluchtelingen kinderen te beschermen. Om de
gezamenlijke verklaring en de zeven acties te lezen, klik hier. Video's van het Forum over de rechten van het kind
zijn beschikbaar hier.
Bron: EU Observer , 30 november 2016

DETENTIE EN DEPORTATIE
TSJECHIË / REPORT / Migranten betalen voor detentie en kinderen worden vastgehouden
Het Global Detention Project heeft een rapport over migratiedetentie praktijken en wetgeving in Tsjechië
uitgegeven. De Tsjechische Republiek is fel gekant tegen de door de Europese Commissie voorgestelde
vluchtelingquota. Naar aanleiding van de stijging van het aantal vluchtelingen en migranten die door het land
reizen, hebben de autoriteiten geprobeerd om ze af te schrikken door de aantallen migranten in immigratiedetentie
te verhogen. Het land ligt onder vuur omdat ze migranten laat betalen voor hun detentie en voor het vasthouden
van kinderen zo jong als 15 jaar samen met volwassenen. Om het rapport te lezen, klik hier.
Bron: VN-News Center 22 oktober 2015
FRANCE / REPORT / Analyse van huidige stand van de migratiedetentiecentra in aankomst gebieden
In een rapport gepubliceerd in november 2016, de Nationale Vereniging voor Hulp aan Buitenlanders aan de
Grenzen (ANAFE) geeft een analyse van de huidige stand van de migratiedetentiecentra in aankomst

gebieden. Terwijl de internationale en regionale normen eisen dat bewaring mag worden gebruikt als een laatste
redmiddel en voor zo kort mogelijke periode, wordt detentie vaak uitgevoerd zonder gerechtelijk toezicht of
toegang tot rechtsbijstand of gezondheidszorg. In detentiecentra in de buurt van de grensgebieden blijkt
transparantie over de voorwaarden en procedures te ontbreken. Het rapport beschrijft gedetailleerd de
omstandigheden in verschillende detentiecentra in aankomst gebieden met inbegrip van detentie van
kinderen. ANAFE is één van de weinige organisaties die toegang krijgt tot de centra en het verslag belicht
mislukkingen en schending van de rechten welke zijn waargenomen door de vereniging. Om het volledige rapport
te lezen, klik hier.
GRIEKENLAND / REPORT / Systematische, langdurige detentie met inbegrip van opsluiting van kinderen
Een rapport van de Griekse organisatie Aitima, getiteld 'Vergeten. Administratief gedetineerde
ongedocumenteerden migranten en asielzoekers ', uitgebracht op 10 oktober 2016, beschrijft dat migranten, onder
wie kinderen, systematisch worden vastgehouden voor langere periodes. Het rapport stelt ook dat de faciliteiten
niet voldoende zijn onderhouden, er een gebrek is aan toegang tot gezondheidszorg en gratis rechtsbijstand en het
detentiesysteem niet in overeenstemming is met de internationale normen. Aanbevelingen aan de Griekse
autoriteiten, aan het Griekse ministerie van Binnenlandse Zaken, en de Europese Commissie omvatten, onder
andere, de aanbeveling aan de Europese Commissie om een betere handhaving van de wetgeving op het gebied
van administratieve detentie te controleren; om de detentie van kinderen te beëindigen; om gedetineerde
migranten met informatie over hun status en de situatie te bieden, en om alle gevallen van gedetineerde migranten
individueel te beoordelen en kwetsbaarheden te identificeren. Om het rapport te downloaden, klik hier.
LIBIË / UN / Ernstige schendingen van de mensenrechten van migranten in Libië
Het Bureau van de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) samen met Ondersteuning Missie van
de Verenigde Naties in Libië (UNSMIL) publiceerde op 13 december 2016 het rapport ''aangehouden en
ontmenselijkt 'Rapport over mensenrechtenschendingen tegen migranten in Libië ". Het rapport benadrukt hoe
afbreuk van het Libische rechtssysteem heeft geleid tot een toestand van straffeloosheid waarbij migranten worden
onderworpen aan ernstige overtredingen en schendingen van de mensenrechten. Volgens Martin Kobler, de
speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor Libië en hoofd van de UNSMIL, worden mensen die
naar Libië worden gesmokkeld of verhandeld geconfronteerd met martelingen, dwangarbeid en seksuele uitbuiting
langs de route en velen worden willekeurig gevangen gezet. Aanbevelingen aan de Libische autoriteiten zijn onder
meer het beëindigen van de willekeurige detentie van alle migranten ; het direct vrij laten van bijzonder kwetsbare
groepen, zoals zwangere vrouwen, kinderen, mensen met gezondheidsproblemen en handicaps; om gedetineerden
te beschermen in de gevangenis tegen moord, verkrachting en seksuele uitbuiting; en de voorwaarden van detentie
onmiddellijk te verbeteren, in het bijzonder om te zorgen voor voldoende voedsel, medische zorg, water en
sanitaire voorzieningen en de volledige eerbiediging van het beginsel van non-refoulement en het verbod op
willekeurige en collectieve uitzettingen te verzekeren. Aanbevelingen aan de landen van bestemming bevatten het
decriminaliseren van irreguliere migratie en ervoor te zorgen dat migranten effectief toegang hebben tot de rechter
en bescherming van de mensenrechten. Om het volledige rapport te lezen, klik hier.
POLICY BRIEF / Post-deportatie risico's
Een beleidsnota door het Deense Instituut voor Internationale Studies (DIIS) geschreven door Maybritt Jill Alpes,
postdoc onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en Ninna Nyberg Sørensen, senior onderzoeker bij
DIIS, gepubliceerd in november 2016 analyseert risico's die volgen na uitzetting. De beleidsnota verdeelt deze
risico's in drie groepen: de economische en psychosociale risico's, onzekerheden in de handen van staatsactoren
en onmenselijke en vernederende behandeling. De nota geeft een overzicht van welke risico's vaak voorkomen in
de afzonderlijke landen waar migranten naar worden uitgezet. De beleidsnota beveelt aan dat er effectief toezicht
op de deportaties moet zijn; klachtenregelingen en rechtsbijstand bij beroepsprocedures vanuit het
buitenlandmoeten worden ingevoerd; overeenkomsten die overnameclausules bevatten moet worden
onderhandeld met de deelname van parlementariërs en het maatschappelijk middenveld en publiekelijk
beschikbaar gesteld worden. Om de volledige beleidsnota te lezen, klik hier.

EVENEMENTEN
GLOBAL / Civil betrokkenheid middenveld op het Global Forum on Migration and Development
Het 9de Global Forum on Migration and Development (GFMD) vond plaats in Dhaka, Bangladesh van 10 tot 12
december 2016. De Civil Society Days vonden plaats op 8 en9 december en brachten 200 vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties uit meer dan 50 landen bijeen. De discussie leidde tot een rapport met de resultaten
dat werd gepresenteerd op de Common Space bijgewoond door de maatschappelijke organisatiesen de
overheidsafgevaardigden op 10 december. Het rapport benadrukt de noodzaak om migrerende werknemers te
emanciperen door onder meer een effectieve klachtenregeling en toegang tot de rechter voor schendingen van
arbeidsrechten te waarborgen Het rapport stelt dat afschrikkings- en migratiecontrolebeleid vaak niet effectief zijn,
en mensen beroven van hun fundamentele mensenrechten; het bespreekt toenemende xenofobie, roept onder
meer op tot dialoog en steun aan steden en gemeenten als die als eersten reageren op migratiekwesties. Daarnaast
wordt in het rapport opgemerkt dat de Global Compact over migratie praktische gevolgen moet hebben, om het
leven, de kansen en respect voor de mensenrechten van alle migranten te verbeteren. Voor meer informatie over
de Civil Society Days, klik hier. Om een video van de GFMD openingsceremonie te bekijken klik hier. Om de
rapporten, opmerkingen en toespraken van het Global Forum on Migration and Development te lezen, klik hier .

