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GRENZEN
EUROPA / Nieuwe ‘terugkeerdeskundigen’ om de deportatie van migranten te ondersteunen
De Europese grens- en kustwacht, FRONTEX, heeft een pool van deskundigen gecreëerd om de deportatie van
migranten in de gehele EU te ondersteunen. De pool zal uiteindelijk bestaan uit 690 terugkeercontroleurs, –
begeleiders en –specialisten. Volgens Statewatch is er in zowel 2016 als 2017 €66,5 miljoen uitgetrokken voor
Frontex terugkeer-gerelateerde activiteiten, vergeleken met €9,5 miljoen in 2015.
Bronnen: Frontex News 10 januari 2017; Statewatch, 27 januari 2017
HONGARIJE / Migranten zullen worden vastgehouden in containerkampen
Het Hongaarse parlement heeft op 7 maart 2017 een wetsvoorstel aangenomen dat het vasthouden van
irreguliere migranten in omgebouwde zeecontainers toestaat. Volgens een woordvoerder van de regering
zouden mensen in de containerkampen de kampen alleen mogen verlaten als ze toestemming krijgen of als ze
vrijwillig het land willen verlaten om naar Servië gebracht te worden. Meer dan 320 zeecontainers zijn in twee
transitzones tussen Hongarije en Servië geplaatst. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat enkel
onbegeleide kinderen jonger dan 14 jaar niet zullen worden vastgezet. Deze kinderen zullen worden geplaatst in
opvanghuizen voor kinderen in het land. Er zijn nog steeds meldingen van geweld tegen migranten aan de
grenzen van het land. Artsen Zonder Grenzen (MSF) meldt dat ze tussen januari 2016 en februari 2017 meer dan
100 patiënten hebben behandeld met verwondingen ten gevolge van geweld door Hongaarse grenswachten.
Mensen waren geslagen, hadden hondenbeten, irritaties door traangas of pepperspray en andere verwondingen.
Bronnen: EU Observer, 7 maart 2017; EU Observer 15 maart 2017
MIDDELLANDSE ZEEGEBIED / Duizenden migranten gered, meer dan 520 overleden, reddingsoperaties

geconfronteerd met beschuldigingen van samenspanning met smokkelaars
Volgens het Vermiste Migranten Project van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er 525
mensen overleden op zee tussen 1 januari 2017 en 19 maart 2017. In dezelfde periode kwamen er 20.484
migranten en vluchtelingen over zee Europa binnen. Binnen een paar dagen in maart werden er 6.000 mensen
gered op de centrale Middellandse Zeeroute tussen Libië en Italië. Tijdens een van de reddingsoperaties werd
een meisje geboren aan boord van een schip. Eerder, op 21 februari, meldde de Libanese Rode Halve Maan dat
er 74 lichamen aangespoeld waren in de Libanese stad Zawiya aan de Middellandse Zee. Ondertussen heeft
Carmelo Zuccaro, een officier van justitie in de Siciliaanse stad Catania, een taakgroep samengesteld om te
onderzoeken of non-gouvernementele organisaties (ngo’s) die vluchtelingen redden worden gefinancierd door
smokkelaars. Sea-Watch, SOS Mediterranee, MSF en de andere ngo’s die werken in het Middellandse Zeegebied
hebben de beschuldiging ontkend.
Bronnen: Reuters, 28 maart 2017; Al Jazeera 21 maart 2017; Internationale Organisatie voor Migratie,
persbericht 21 maart 2017; La Vanguardia, 27 maart 2017

VERENIGDE NATIES
VN / VN-Comité benadrukt het recht op gezondheid van alle migranten onder het internationaal recht
Het VN-Comité voor economische, sociale en culturele rechten heeft op 13 maart 2017 een verklaring afgelegd
over de plichten van de staten jegens vluchtelingen en migranten in het kader van het Internationale Verdrag
inzake economische, sociale en culturele rechten (“Duties of States towards refugees and migrants under the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” (ICESCR)). Volgens het Comité kan het “niet
getolereerd worden” dat mensen zonder papieren stelselmatig worden uitgesloten van toegang tot
gezondheidszorg, werk, onderwijs voor hun kinderen en sociale huisvesting. Het Comité dringt aan op “strikte
grenzen” tussen medisch personeel en politie, zodat mensen niet bang hoeven te zijn dat ze worden
gerapporteerd als ze medische hulp zoeken. Het erkent ook de bijdrage die arbeidsmigranten leveren aan
socialezekerheidsstelsels en benadrukt dat het belangrijk is om hun bescherming tegen misbruik te waarborgen
en ervoor te zorgen dat ze klachten kunnen indienen zonder bang te hoeven zijn voor deportatie. De verklaring
is hier beschikbaar.

EUROPESE BELEIDSONTWIKKELINGEN
EUROPESE COMMISSIE / Nieuwe terugkeerbeleid maatregelen bekritiseerd vanwege meer schade en
menselijk leed
De Europese Commissie heeft een nieuw EU-actieplan inzake terugkeer gepresenteerd, alsook een aanbeveling
aan de lidstaten gericht op het vermeerderen van het aantal deportaties. De maatregelen sporen lidstaten aan
om stelselmatig terugkeer te kiezen en migranten die een terugkeerbeslissing hebben ontvangen, vast te zetten
als ze ‘tekenen vertonen’ dat ze zich wellicht niet aan de terugkeerbeslissing zouden houden en niet mee zouden
werken aan het terugkeerproces. De maatregelen maken het ook mogelijk om kinderen vast te zetten en stellen
beperkingen op het recht om in beroep te gaan en op andere procedurele waarborgen. Een groep van meer dan
90 maatschappelijke organisaties heeft de Europese Commissie een gezamenlijke verklaring gestuurd waarin ze
verwijzen naar EU waarden, bezorgdheid uiten over de langdurige detentie en benadrukken dat er geen bewijs
is dat detentie en deportatie irreguliere migratie afschrikken. Een groep van kinderrechtenorganisaties
beklemtonen in een gezamenlijk persbericht dat de maatregelen het leven van kinderen in gevaar brengen en in
strijd zijn met het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. Het kantoor van de hoge commissaris voor
mensenrechten van de Verenigde Naties (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,
OHCHR) zei dat de EU-aanbeveling over terugkeerprocedures een “hellend vlak” is om Europese migratieuitdagingen op te lossen en zei dat alternatieven voor detentie, zoals registratie en rapportageverplichtingen,
moeten worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
Bron: Europese Commissie, persbericht, 2 maart 2017

EU – LIBIË / Voorgestelde samenwerking om migratiestromen door Libië te stoppen

Tijdens een informele bijeenkomst in Malta op 3 februari 2017 hebben EU-leiders een verklaring aangenomen
die een samenwerking met Libië voorstelt om migratiestromen van Libië naar Europa te beperken. De ‘Malta
verklaring’ voorziet onder andere in de training, uitrusting en ondersteuning van de Libanese nationale
kustwacht en andere relevante instanties, en zorgt voor adequate opvangcapaciteit en –voorwaarden voor
migranten in Libië. In een gezamenlijke brief aan alle staatshoofden in Europa benadrukte een groep van meer
dan 70 organisaties dat de plannen arrestaties en detentie van migranten in Libië zullen verergeren en de
blootstelling aan ernstige schendingen van de mensenrechten zullen vergroten; dat de focus op het aanpakken
van smokkelaars migratie niet zal voorkomen, noch oplossingen zal bieden voor het menselijke leed; en dat het
EU-Turkije akkoord niet als praktijkvoorbeeld genomen kan worden. De brief is hier beschikbaar in het Engels,
Duits, Grieks, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands en Pools. Nog voor een bijeenkomst van de EU-staatshoofden
en regeringsleiders in Malta op 3 februari 2017 heeft de Europese Commissie een gezamenlijke mededeling
gepubliceerd genaamd “Migratie langs de centrale Middellandse Zeeroute: migrantenstromen beheersen en
levens redden”. Voorgestelde acties zijn onder andere de vermindering van het aantal overtochten en het
redden van levens op zee; een intensievere bestrijding van smokkelaars en mensenhandelaars; een toename in
hervestiging en het bevorderen van vrijwillige terugkeer, alsmede het beheer van migratiestromen over de ZuidLibanese grens en meer samenwerking met Egypte, Tunesië en Algerije. Om de mededeling te lezen, klik hier.
Bronnen: Raad van de Europese Unie, 3 februari 2017; Europese Commissie nieuws, 25 januari 2017

NATIONALE ONTWIKKELINGEN
EUROPA / Burgers strafrechtelijk vervolgd voor het helpen van migranten
De media hebben bericht over verschillende gevallen van burgers die strafrechtelijk vervolgd werden voor het
helpen van irreguliere migranten. Pierre Mannoni, een 45-jarige Franse aardrijkskundeprofessor, werd
gearresteerd bij een tolpoortje op de autosnelweg terwijl hij drie gewonde Eritrese meisjes naar Nice bracht
voor medische hulp. Hij werd door de rechtbank vrijgesproken in januari 2017, maar de aanklager is in beroep
gegaan en eist een gevangenisstraf van zes maanden. Elders werd Houssam El Assimi gearresteerd tijdens een
politie-inval op een kamp in Parijs in September 2016. Naar verluidt had meneer El Assimi migranten geholpen
en vertaald tussen Frans en Arabisch. Hij werd gearresteerd voor "geweld tegen personen met een publieke
taak" toen hij protesteerde tegen politiegeweld gedurende een overval op een kamp in Parijs. Zijn proces werd
verdaagd tot mei 2017. Een gepensioneerde Britse soldaat die probeerde een vierjarig Afghaans meisje van het
kamp in Calais, Frankrijk, naar Groot Brittannië te brengen om haar te herenigen met haar familie (zie PICUM
Bulletin, 2 maart 2016 ) en die slechts ternauwernood een gevangenisstraf vermeed, heeft gemeld dat hij
sindsdien haatmail ontvangen heeft, inclusief een bericht dat hij opgehangen zou moeten worden wegens
mensensmokkel.
Bronnen: The Guardian, 7 januari 2017; Al Jazeera, 25 januari 2017
GRIEKENLAND / Toename van zelfverminking onder migranten, zelfmoordpogingen bij kinderen en de
verslechterde gezonheidstoestand van migranten
Een Syrische vluchteling heeft zichzelf in brand gestoken op het Griekse eiland Chios op 30 maart 2017 en liep
brandwonden op aan 85% van zijn lichaam. Een aantal dagen voor dit incident had een man met een
asielaanvraag, vermoedelijk een vluchteling, zich opgehangen in de haven van Piraeus. In februari 2017 vonden
in Griekenland een hele reeks migrantenhongerstakingen plaats uit protest tegen de slechte
leefomstandigheden. De laatste staking begon in het kamp van Elliniko, een verlaten sportcomplex dat
huisvesting biedt aan 1.000 mensen. Migrantenkinderen niet ouder dan negen jaar hebben geprobeerd
zelfmoord te plegen in Griekenland. Een 12-jarige jongen heeft volgens berichten geprobeerd om zijn
zelfmoordpoging te filmen nadat hij gezien had hoe anderen probeerden zichzelf te doden. De organisatie Save
the Children (Red de Kinderen) stelde dat de levensomstandigheden steeds meer migranten- en
vluchtelingenkinderen ertoe aangezet hebben om zichzelf te verminken en drugs te gebruiken. Migranten en
vluchtelingen hebben vaak geen toegang tot warm water en sanitaire voorzieningen, verdragen temperaturen
onder het vriespunt in tenten die ontworpen zijn voor zomerse temperaturen en verblijven in zeer overbevolkte
faciliteiten. Uit het rapport 'Eén jaar na de EU-Turkije deal: de alternatieve feiten van de Europese Unie
ontmaskerd' ('One Year on from the EU-Turkey Deal: Challenging the EU’s Alternative Facts'), gepubliceerd door

Artsen Zonder Grenzen op 14 maart 2017, blijkt dat de lichamelijke en geestelijke gezondheid van migranten en
vluchtelingen die in Griekenland verblijven aanzienlijk is verslechterd sinds de EU-Turkije overeenkomst in maart
2016. Psychologen van Artsen Zonder Grenzen hebben meer dan 760 geestelijke gezondheidsconsultaties
uitgevoerd en geconstateerd dat de geestelijke gezondheid direct na de implementatie van de EU-Turkije
overeenkomst erop achteruit gegaan is. Zij waren getuige van een aanzienlijke toename van het aantal patiënten
met symptomen van angst en depressie en patiënten met een posttraumatische stress-stoornis in het jaar na de
overeenkomst.
Bronnen: Al Jazeera, 30 maart 2017; Al Jazeera, 28 maart 2017; EU Observer, 6 februari 2017; Reuters, 16
maart 2017
ZWITSERLAND / ‘Operatie Papyrus’ zal duizenden ongedocumenteerde migranten in Genève regulariseren
Het nieuwe regularisatie-initiatief ‘Operatie Papyrus’ in Zwitserland heeft tot doel duizenden
ongedocumenteerde migranten in het kanton van Genève te regulariseren. Het initiatief is ook bedoeld om
informeel werk aan te pakken en informatie te verzamelen over werkgevers die irreguliere werknemers inhuren.
Verschillende migrantenrechtengroepen, waaronder een vakbond, hebben zes jaar gewerkt om dit project te
ontwikkelen. Regularisatie is mogelijk voor irreguliere migranten die al in Genève wonen en als geïntegreerd
beschouwd worden, overeenkomstig de volgende criteria: families met kinderen op school moeten vijf jaar in
Zwitserland gewoond hebben, andere kandidaten tien jaar; kandidaten moeten financieel onafhankelijk zijn; zij
moeten een ‘geslaagde integratie’ bewijzen aan de hand van een bepaald niveau van Frans of hun kinderen
hebben ingeschreven op een Zwitserse school; en ze mogen geen strafblad hebben. Aanvragen voor regularisatie
worden individueel beoordeeld.
Bronnen: Tribune de Genève, 21 februari 2017; Le Temps, 21 februari 2017; Collectif de soutien aux sanspapiers maart 201
VS / Trump administratie viseert mensen zonder papieren
Na zijn inauguratie als de 45e President van de Verenigde Staten op 20 January 2017, is Donald Trump begonnen
met gerichte acties tegen ongedocumenteerde migranten. Hij ondertekende een decreet om de bouw van een
muur langs de grens tussen de VS en Mexico te starten. Hij heeft een oproep gedaan aan lokale overheden om
irreguliere migranten met verhoogde inspanningen op te sporen en verder heeft hij programma’s heropend
waarbij de federale overheid samenwerkt met lokale overheden om irreguliere migranten met een strafblad te
arresteren en op te sluiten. Op 27 januari 2017 ondertekende Trump een ander decreet waarmee hij alle
vluchtelingen voor 120 dagen lang de toegang tot de VS ontzegde, een verbod voor onbepaalde tijd voor Syrische
vluchtelingen om de VS binnen te komen, en een tijdelijk opgeschorte migratie uit zeven voornamelijk
moslimlanden, namelijk: Iran, Irak, Libië, Somalië, Sudan, Syrië en Yemen, inclusief mensen met geldige visa en
verblijfsvergunningen en mensen op doortocht en met een dubbele nationaliteit. Een ander decreet voorziet
dat zogeheten sanctuary cities – steden met een beleid om mensen zonder papieren te beschermen tegen de
handhaving van de federale immigratie wetten – hun recht op federale financiering kunnen verliezen.
Burgemeesters van verschillende steden in de VS hebben aangekondigd dat hun steden veilige havens zullen
blijven voor ongedocumenteerden en dat zij zich zullen verzetten tegen federale pogingen tot het aanwijzen en
deporteren van mensen. Meer dan 60 korpschefs van de politie hebben zich publiekelijk uitgesproken tegen
Trump’s immigratiebeleid. De politie van Los Angeles stelt dat het uitvoeren van Trump’s immigratiebeleid zou
leiden tot wrijvingen tussen de politie en migranten en angst zou zaaien.
Bronnen: The New York Times, 25 januari 2017; The Guardian, 25 januari 2017; New York Times, 27 januari
2017; New York Times 29 januari 2017; Los Angeles Times, 30 januari 2017

GEZONDHEIDSZORG
BELGIE / RAPPORT / Schadelijke effecten van migratie beleid op gezondheid van migranten in transit

Médecins du Monde (Artsen van de Wereld) België heeft het volgende rapport gepubliceerd 'Invisible
Emergencies? How Legal Entitlements to Health and Practice Diverge for Migrants in Transit in Belgium'
(Onzichtbare Noodgevallen? Hoe Juridisch Recht op Gezondheidszorg verschillen voor Migranten in Transit in
België) op 23 februari 2017. Het rapport beschrijft de moeilijkheden die migranten ondervinden in België en het
effect op hun gezondheid. Het rapport beschrijft ook onderzoek gedaan door klinieken van Médecins du Monde
die migranten behandelen in de grootste treinstations in Brussel, en medische consulten bieden aan migranten.
Ondanks het feit dat ongedocumenteerden in België wettelijk recht hebben op gezondheidszorg zijn er veel
obstakels. Het rapport geeft een aantal aanbevelingen, waaronder het creëren van reguliere migratiekanalen
voor migranten, gelijke toegankelijkheid tot basis gezondheidszorg, het stoppen van medische onderzoeken
enkel voor migratie controle, het decriminaliseren van solidariteit met ongedocumenteerden, en het
vereenvoudigen van procedures om medische zorg te ontvangen. Het verslag is hier beschikbaar.
VERENIGD KONINKRIJK / Home office vraagt vaker naar vertrouwelijk patientendossiers voor handhaving van
immigratiewetten
Home Office, het Britse ministerie voor migratie en veiligheid heeft de National Health Service (Britse ministerie
van Volksgezondheid) verplicht om patientgegevens, inclusief laatst bekende addressen, beschikbaar te maken
voor immigratie-handhavingsdoeleinden. In het afgelopen jaar zijn gegevens van meer dan 8100 mensen
overgedragen aan Home Office. Uit rapporten blijkt dat de opgevraagde gegevens zijn van mensen waar
autoriteiten geen contact mee hadden, of die ondanks het verlopen van hun visum in het Verenigd Koninkrijk
zijn gebleven. Verschillende gezondheids- en mensenrechten organisaties hebben kritiek geuit op het
uitwisselen van persoonlijke gegevens en hebben een opschorting van deze methode geeïst.
Bronnen: The Guardian, 24 januari 2017; The Guardian, 1 februari 2017; Migrants Rights Network and Docs not
Cops, Persbericht: Concerns at NHS charging system recommendations.

ARBEID EN EERLIJKE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
WERELDWIJD / Algemene principes en operationele richtlijnen voor eerlijke werving ILO
De International Labour Organization (Internationale Arbeidsorganisatie) heeft niet-bindende Algemene
principes en operationele richtlijnen voor eerlijke arbeidswerving voor onder andere migranten uitgebracht. De
principes beschrijven dat wetgeving en beleid over arbeid en arbeidswerving moeten gelden voor alle arbeiders
en voor alle onderdelen van het wervingsproces; en dat schriftelijke contracten duidelijk moeten zijn voor de
arbeider. De vrijheid van arbeiders om te verhuizen binnen een land of om een land te verlaten moet tevens
gerespecteerd worden. Migrantarbeiders moeten zonder toestemming van hun werkgever of aanwerver van
baan kunnen veranderen. Ook moeten overheden stappen ondernemen om de rechten van arbeider buiten de
landsgrenzen te waarborgen wanneer de migrant is teruggekeerd naar het land van herkomst. De richtlijnen
beschrijven tevens bestuursmaatregelen op het gebied van arbeidsmigratie; door het afstemmen van werving
op de vraag op de arbeidsmark en arbeidsmigratiebeleid; en door minimale standaarden en toezicht op het
wervingsproces te garanderen en implementeren in bilaterale/multilaterale overeenkomsten over
arbeidsmigratie. De richtlijnen zijn hier beschikbaar.
FOLDER / Richtlijnen voor de ontwikkeling van een effectief klachtenmechanisme voor arbeidsmigranten
PICUM heeft richtlijnen gepubliceerd voor de ontwikkeling van een effectief klachtenmechanisme in het geval
van arbeidsexploitatie of misbruik. De richtlijnen beschrijven welke onderdelen nodig zijn voor een effectief
klachtenmechanisme om arbeidsexplotatie van migrantenarbeiders te voorkomen, en hoe te handelen in het
geval van arbeidsexploitatie. Persoonlijke gegevens van de arbeider mogen niet worden gedeeld door
arbeidsautoriteiten of immigratiediensten. Deze ‘firewall’ moet ook gelden voor arbeidsinspecties en zogeheten
‘labour courts’ (arbeidsrechtbanken) om te waarborgen dat arbeiders klachten kunnen indienen zonder
deportatie te hoeven vrezen. Andere belangrijke elementen van de richtlijnen zijn het bieden van juridische
vertegenwoordiging en een verblijfsvergunning- minimaal voor de tijd dat de procedure loopt, met mogelijkheid
tot verlenging- zodat de arbeider kan deelnemen aan het juridische proces. De richtlijnen zijn beschikbaar in
Engels, Nederlands, Duits en Tsjechisch.

ONGEDOCUMENTEERDE VROUWEN

DUITSLAND / GETUIGENIS / Vrouwelijke migranten delen hun verhalen in gebeden
Maisha, een organisatie die zich inzet voor de rechten van vrouwelijke migranten, heeft in maart 2017 een
verzameling van gebeden van vrouwen uit Afrikaanse landen gepubliceerd. De gebeden gaan over gewelddadige
ervaringen en de redenen waarvoor deze vrouwen naar Europa zijn gevlucht. De gebeden beschrijven de
moeilijkheden die de vrouwen ondervonden tijdens hun reis naar en na aankomst in Europa. Veel vrouwen delen
hun verhalen over verkrachting, besnijdenis, over hoe ze het beste voor hun kinderen proberen verzekeren en
ze veilig te houden, verhalen over wanhoop en de angst om teruggestuurd te worden naar een gevaarlijke
omgeving. De verzameling gebeden is beschikbaar in het Engels en Duits.
WERELDWIJD / Internationaal vrouwennetwerk doet oproep voor mensenrechten van vrouwelijke
migranten
Op Internationale Vrouwendag (8 maart 2017) heeft het ‘Women in Migration Network’ een verklaring naar
buiten gebracht getiteld 'For Mobilization and Resistance to Claim the Human Rights of Women in Migration'.
(Om Mobilisatie en Verzet om de Mensenrechten van Vrouwen in Migratie op te eisen). In een klimaat van
toenemende detentie, deportatie, racisme en xenofobie, onderstreept WIMN de mensenrechten van alle
migranten en vluchtelingen, ongeacht hun burgerschap of migratiestatus. De verklaring bevat ook voorbeelden
van solidariteit en verzet van over de hele wereld, waaronder de Womens’ Marches. De verklaring is hier
beschikbaar.

ONGEDOCUMENTEERDE KINDEREN EN HUN FAMILIES
EU / Aanbevelingen voor de EU en nationale leiders om een einde te maken aan de verdwijning en het
misbruik van kinderen in migratie
Een groep van 45 kinderrechtenorganisaties heeft een reeks aanbevelingen gepubliceerd om de situatie van
vermiste kinderen aan de kaak te stellen. De aanbevelingen bestaan onder andere uit: het verbeteren van
ontvangstomstandigheden en procedures, het garanderen van beschikbaarheid van opgeleide voogden,
informatie en het recht om gehoord te worden, en het faciliteren van reguliere kanalen en duurzaame
oplossingen. Deze zijn gebaseerd op onderzoek, expertise en aanbevelingen van belanghebbenden aanwezig
tijdens de conferentie ‘Lost in migration’ gehouden in januari. Organisaties kunnen de aanbevelingen hier nog
steeds ondertekenen.
WERELDWIJD / Zes miljoen staatloze kinderen, specifieke risico’s van staatloosheid voor kinderen van
ongedocumenteerde migranten
Elke 10 minuten wordt er ergens in de wereld een kind geboren zonder nationaliteit. Het rapport “The World’s
Stateless” en de bijbehorende website (www.worldstateless.org) van het Institute on Statelessness and Inclusion
(Instituut voor Staatloosheid en Inclusiviteit) stelt dat er wereldwijd meer dan 6 miljoen staatloze kinderen zijn,
dit is een probleem van alle wereldregio’s. Het rapport roept op tot onmiddelijke actie om kinderstaatloosheid
door middel van mobilisatie en andere middelen aan te pakken. Staatloze kinderen hebben vaak geen goede
toegang tot gezondheidszorg, educatie en andere basisrechten. Het rapport bevat een hoofdstuk over specifieke
risico’s van staatloosheid voor kinderen van ongedocumenteerden in Europa. Lees het rapport hier.
ZWEDEN / ‘Uppgivenhetssyndrom’ – migrant en vluchteling-kinderen tonen symptomen van het verliezen van
de wil om te leven
Er wordt een toenemend aantal raporten uitgebracht in Zweden over migrant- en vluchteling-kinderen die in
een staat van apathie verkeren als gevolg van traumatische ervaringen. Dit wordt in het Zweeds ‘de apatiska’ of
het ‘Uppgivenhetssyndrom’ genoemd, los vertaald het ‘Opgevingssyndroom’ in het Nederlands. Er is geen
onderliggende fysieke of neurologische verklaring voor dit syndroom, maar de kinderen hebben de wil om te
leven verloren. De aandoening wordt sinds begin jaren 2000 erkend. In een open brief naar het Zweedse
ministerie van migratie heeft een groep van 42 psychiaters gesteld dat de oorzaak van de aandoening ligt bij de
nieuwe beperkingen op asielzoekers en de lange tijd die ze moeten wachten op een uitspraak over hun
asielstatus. In sommige gevallen zijn kinderen jarenlang in onzekerheid gehouden, of leefden ze in angst om

gescheiden te worden van hun familieleden, of om gedeporteerd te worden. Het Zweedse Migratie Bestuur is
begonnen apathische kinderen en hun familieleden verblijfsvergunningen toe te kennen.
Bron: The New Yorker, maart 2017; The Independent, 2 april 2017

DETENTIE EN DEPORTATIE
DUITSLAND / Overheid wil het aantal deportaties opschroeven, federale staten bieden weerstand
Bondskanselier Angela Merkel en de Tunesische president Beji Caid Essebsi hebben in maart 2017 een
overeenkomst gesloten waardoor afgewezen Tunesische asielzoekers sneller gedeporteerd kunnen worden naar
Tunesië. Als tegenprestatie zal Duitsland 250 miljoen euro aan financiele steun geven voor arbeidstraining en
ondersteuning voor kleine ondernemingen in Tunesië. Tegelijkertijd heeft Merkel goeverneurs van Duitse
deelstaten opgeroepen om zich harder in te zetten om onreguliere migranten te deporteren. Dit werd met veel
weerstand ontvangen door gouverneurs uit deelstaten zoals Thuringen en het sociale Schleswig-Holstein. Deze
deelstaten boden in het bijzonder weerstand tegen geplande deportaties naar Afghanistan. Op 10 maart 2017
heeft de Duitste Bundesrat een wet afgewezen om Marokko, Algerije en Tunesië als veilig herkomstland te
bestempelen. De organisatie Pro-Asyl heeft echter gesteld dat deportaties naar deze landen toch mogelijk zijn
en door zullen gaan.
Bronnen: Pro Asyl News, 10 maart 2017; Der Spiegel, 9 maart 2017; Agence France Presse, 14 februari 2017
MALTA/ Detentie van Malinese migranten in stijd met wet
Een Maltese groep ngo’s heeft in een open brief naar minister president Joseph Muscat en minister van
binnenlandse zaken Carmelo Abela aangedrongen op de onmiddellijke vrijlating van negen mannen uit
detentiecentra. De migranten waren onderdeel van een groep van 33 Malinesen die werden opgepakt en
vastgehouden in november 2016. Deze arrestaties waren een onderdeel van een EU-overeenkomst waar West
Afrikaanse landen EU-financiering ontvangen in ruil voor het opnemen van afgewezen asielzoekers. De groep
ngo’s stellen dat de langdurige detentie van de mannen in strijd is met nationale en EU-wetgeving, en met hun
menselijke waardigheid. De Maltese overheid is nog in afwachting van persoonsdocumenten van de Malinese
autoriteiten voor de migranten. Minister Abela heeft door laten schemeren dat de Maltese overheid de
migranten vrij zal laten als de documenten te lang op zich laten wachten.
Bronnen: Malta Today, 12 februari 2017

