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GRENZEN 
 
EU / MIDDELLANDSE ZEE / Bijna 2.300 mensen sterven op zee, EU actieplan voor Italië en het 
centrale Middellandse Zeegebied en voorstel gedragscode voor civiele reddingsgroepen 
Volgens het Vermiste Migranten Project van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er 
tussen 1 januari 2017 en 5 juli 2017 2.297 mensen overleden op zee en 101.266 migranten en 
vluchtelingen Europa binnengekomen via de zee. De ministers van Binnenlandse Zaken van Frankrijk, 
Duitsland en Italië zijn samengekomen met de Eurocommissaris voor Migratie, Binnenlandse zaken en 
Burgerzaken in Parijs op 2 juli 2017 om te praten over de situatie op de Middellandse Zee. Zij hebben 
overeenstemming bereikt over een aantal maatregelen. De maatregelen bevatten een gedragscode 
voor zoek- en reddingsacties van NGO’s, aanvullende steun voor de Libische kustwacht en versterking 
van de EU strategie voor terugkeer van migranten. Human Rights Watch (HRW) verklaarde dat de 
maatregelen ernstig tekortschieten. De Europese Commissie publiceerde een “Actieplan voor steun 
aan Italië, het terugdringen van de druk langs de Centraal Mediterrane Route en toename van 
solidariteit” op 4 juli 2017. Het plan bevat het voorstel een gedragscode op te stellen voor NGO’s die 
zoek- en reddingsacties uitvoeren. Italië zou deze gedragscode moeten opstellen, in overleg met de 
Europese Commissie en door dialoog met NGO’s. Betrokken NGO’s zijn bezorgd dat de gedragscode ze 
onder de controle van de Italiaanse en Libische kustwachten brengt en daardoor hun mogelijkheden 
tot het redden van migranten beperkt. Het actieplan kijkt verder vooruit naar maatregelen om migratie 
in het Mediterrane gebied onder controle te krijgen, waaronder samenwerking van de EU lidstaten met 
Niger en Mali om bewegingen richting Libië te voorkomen; EU hertoelatingsovereenkomsten en 
praktische regelingen met derde landen en daarnaast maatregelen van Italië om terugkeer te 
versnellen en toename van bestaande capaciteit van stationaire hotspots en detentiecapaciteit. Het 
nieuwe rapport van Amnesty International ‘Een Perfecte Storm’ (A Perfect Storm), uitgegeven in juli 
2017, beveelt aan dat lidstaten en instituties van de EU, waaronder Frontex, voorzien in adequate zoek- 
en reddingsacties; dat de Libische kustwacht zoek- en reddingsacties van civiele schepen moet 
toestaan, waaronder die bemand door NGO’s; en dat lidstaten van de EU veilige en legale routes naar 
Europa moeten openen. 
Bronnen: Internationale Organisatie voor Migratie, Missing Migrants Project, 7 juli 2017; EU Observer, 
6 juli 2017 
 

http://www.statewatch.org/news/2017/jul/eu-com-refugee-prel.pdf
https://www.hrw.org/news/2017/07/04/eu-boat-migration-demands-shared-responsibility
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170704_action_plan_on_the_central_mediterranean_route_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170704_action_plan_on_the_central_mediterranean_route_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170704_action_plan_on_the_central_mediterranean_route_en.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/eur03/6655/2017/en/
https://missingmigrants.iom.int/
https://euobserver.com/migration/138455
http://picum.org/


 
 

BALKAN ROUTE / RAPPORT / Massaal misbruik van en verzet tegen migranten langs de westelijke 
Balkan route 
Oxfam heeft in april 2017 een rapport vrijgegeven met de titel “Een Gevaarlijk Spel” (A Dangerous 
Game), opgesteld in samenwerking met het Belgrado Centrum voor Mensenrechten (Belgrade Centre 
for Human Rights) (BCHR) en de Macedonische Jonge Advocaten Vereniging (Macedonian Young 
Lawyers Association) (MYLA). Onderzoekers interviewden 140 migranten en vluchtelingen die uitgezet 
waren van Hongarije naar Servië, van Kroatië naar Servië, van Servië naar Bulgarije of Macedonië, van 
Bulgarije naar Turkije of van Macedonië naar Griekenland. Sommigen zijn meer dan eens uitgezet. Een 
grote meerderheid kwam uit Afghanistan, anderen kwamen uit Pakistan, Syrië, Irak, Iran, Egypte en 
Libanon. Alle 140 migranten rapporteerden misbruik en wetsovertredingen door politieagenten, 
grenspolitieagenten of andere staatsveiligheidsagenten terwijl ze langs de Westelijke Balkanroute 
reisden, ook tegen kinderen. In Hongarije werden migranten en vluchtelingen door politieagenten 
gedwongen naakt in de sneeuw te zitten terwijl ze koud water over hen uitgoten. In Bulgarije werden 
vluchtelingen beroofd van hun bezittingen door politieagenten voordat ze over de grens werden gezet.  
Bulgaarse autoriteiten dienden elektrische schokken toe. Het rapport roept de overheden van Servië, 
Macedonië, Kroatië, Hongarije en Bulgarije op direct te stoppen met het schenden van rechten van 
mensen die bescherming zoeken. Daarnaast roept het rapport de Europese Unie op te verzekeren dat 
internationaal recht en mensenrechtennormen in de gehele EU worden nageleefd. Lees het hele 
rapport hier. 
Bronnen: OXFAM, 6 april 2017; epo, 6 april 2017; EURACTIV, 6 april 2017 
 

VERENIGDE NATIES   
 
VN / Detentie, misbruik en intimidatie kunnen effecten van marteling vergroten voor slachtoffers 
die migreren.  
Slachtoffers van marteling die migreren krijgen te maken met specifieke kwetsbaarheden en vragen 
om bijzondere behandeling. Het Vrijwillig Fonds voor Slachtoffers van Marteling (Voluntary Fund for 
Victims of Torture) van de Verenigde Naties onthulde dat tweederde van de 50.000 slachtoffers die 
door het fonds worden bijgestaan migranten of vluchtelingen zijn. VN experts verklaren dat de effecten 
van marteling verergerd worden door ervaringen van migranten en vluchtelingen met detentie, 
xenofobie of intimidatie. Tijdens een evenement van de VN over marteling en migratie op 28 april 2017 
werd bediscussieerd hoe in de behoeften van martelingsslachtoffers moet worden voorzien in de 
context van migratie.  
Bron: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Persbericht, 26 april 
2017 
 
VN / VN experts roepen staten op migranten en vluchtelingen met een handicap een prioriteit te 
maken in het wereldwijde pact migratie (global compact on migration) 
De Commissie Migrantwerknemers (Committee on Migrant Workers) (CMW) en de Commissie Rechten 
van Mensen met een Handicap (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) (CRPD) hebben 
op 12 april 2017 samen een verklaring afgegeven waarin ze staten oproepen om migranten met een 
handicap mee te nemen in de ontwikkeling van het Wereldwijde Pact voor Veilige, Ordelijke en 
Reguliere Migratie (Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration). De commissies uitten 
hun zorgen over het feit dat in veel landen de processen ontbreken om migranten met een handicap 
te identificeren, waardoor het niet lukt om ze van adequate preventie en diensten te voorzien. De 
verklaring roept staten op mensen met een handicap en organisaties mee te laten tellen in de 
ontwikkeling van het Wereldwijde Pact (Global Compact), in het ontwerp, de uitvoering en monitoring 
van het nieuwe kader. De verklaring vindt u hier. 
 

EUROPESE BELEIDSONTWIKKELINGEN 
 
EU / Kinderrechtenorganisaties verwelkomen nieuwe beleid EU Commissie dat kindermigranten en 
kindervluchtelingen beschermt 
De Europese Commissie publiceerde een communiqué betreffende de bescherming van migrerende 
kinderen op 12 april 2017. De richtlijnen, die voorzien in concrete handelingen om alle 

https://www.oxfam.de/system/files/balkan-bericht_a_dangerous_game_0.pdf
https://www.oxfam.de/ueber-uns/aktuelles/2017-04-06-balkan-route-migranten-berichten-brutalen-misshandlungen
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=13678:ngo-studie-migranten-berichten-von-misshandlungen-an-europas-grenzen&catid=95&Itemid=100067
https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/ngo-bericht-misshandlung-von-migranten-an-europas-grenzen-alltaeglich/
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21533&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21495&LangID=E


 
 

kindermigranten en -vluchtelingen te beschermen, zijn verwelkomd door kinderrechtenorganisaties 
over de volle breedte. Het communiqué biedt een reeks acties om in de behoeften van kinderen te 
voorzien en de gaten in bescherming van kinderen aan te pakken. Kinderen komen deze gaten in alle 
stadia van migratieprocessen tegen, variërend van identificatie, ontvangst, uitvoering van procedurele 
beschermingsmaatregelen en het creëren van duurzame oplossingen. Acties met betrekking tot 
kinderen zonder documenten omvatten toegang tot inclusief, formeel onderwijs, waaronder 
voorschools onderwijs en voorschoolse zorg, tijdige toegang tot gezondheidszorg, waaronder 
preventieve zorg en andere essentiële publieke diensten. Het communiqué onderstreept bestaande 
beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn op kinderen die zich op het territorium van de EU 
bevinden. Verder wordt verklaard dat kinderen in hechtenis kunnen worden genomen, maar dat dit 
alleen mag in uitzonderlijke omstandigheden en dat er behoefte is om een scala aan alternatieven ten 
opzichte van administratieve hechtenis van kinderen beschikbaar en toegankelijk te maken. Het 
communiqué is hier beschikbaar. Een verklaring van verschillende kinderrechtenorganisaties vindt u 
hier. Een Commissiestaf Werkdocument: Implementatie van het Actieplan Onbegeleide Minderjarigen 
(2010-2014) werd gelijktijdig gepubliceerd met het communiqué en is hier beschikbaar. 
 
EUROPESE RAAD / Conclusies richten zich op toenemende controle migratie 
Op 23 juni 2017 publiceerde de Europese Raad conclusies betreffende migratie, gericht op 
grenscontrole om irreguliere vluchtelingenstromen te stoppen, de uitvoering van de EU-Turkije deal 
en de hervorming van het Gemeenschappelijke Europese Asielsysteem (Common European Asylum 
System) (CEAS). De EU beoogt betere samenwerking met herkomst- en doorreislanden, vooral met 
Libië, om zo de grenzen te controleren. Ook zullen inspanningen gericht op terugkeer- en 
hertoelatingsbeleid toenemen door overeenkomsten en andere praktische regelingen met derde 
landen. De EU gaat ook werken aan een EU-lijst van veilige derde landen, om samenwerkingen met 
derde landen te verbeteren. Maatregelen zoals de EU-Turkije deal en overeenkomsten met derde 
landen zijn door vele mensenrechtengroepen bekritiseerd. De volledige conclusies van de Raad zijn 
hier beschikbaar. 
 

NATIONALE ONTWIKKELINGEN  
 
FRANKRIJK /  Schending van de grondrechten van Vluchtelingen in Calais 
De Franse ombudsman (Défenseur des droits) heeft op 14 juni verklaard dat er "fundamentele 
mensenrechten schendingen plaatsvinden van uitzonderlijke en ongekende ernst" jegens migranten 
in Calais.  De ombudsman dringt er bij de overheid op aan in te grijpen en de essentiële voorzieningen 
aan migranten toe te kennen . Na de ontruiming van het Vluchtelingenkamp  in oktober 2016 zijn er 
geen verblijfplaatsen  beschikbaar, in het bijzonder  voor vrouwen en kinderen. Vluchtelingen slapen 
overal  en worden door de politie opgejaagd. NGO's worden belemmerd bij het verlenen van essentiele  
levensbehoeften, zoals toegang tot sanitaire voorzieningen, water  en voedsel.  
Bronnen: La Croix, 16 juni 2017; La Croix, 14 juni 2017 
 
DUITSLAND /  NGO's roepen op tot een open Europa en structureel beleid voor migratie 
Een groep Duitse organisaties uit het maatschappelijk middenveld heeft in een gezamenlijk standpunt, 
gepubliceerd in juni 2017, de Duitse regering opgeroepen structureel  beleid voor migratie te 
ontwikkelen  en xenofobie (Vreemdelingen haat)  te bestrijden.  In het standpunt wordt verder 
gevraagd om  een transparanter  Migratie en Mensenrechten beleid , het publiceren en delen van een 
positief en voortschrijdend inzicht over migratie, het creëren van structureel migratiebeleid, een 
betere bescherming van ongedocumenteerde migranten, de bekrachtiging van bestaande conventies 
inzake bescherming van migranten en om Ontwikkelingshulp niet te gebruiken voor het oplossen van 
migratie  controle en beheersing. Het  standpunt document leest u  hier.  Ook heeft een groep 
organisaties op 19 juni een meer 'open Europa voor vluchtelingen en migranten geëist' en 'verbetering 
van de toegang tot asiel'. De gezamenlijke verklaring van 19 juni, kan hier. worden bekeken. 
Bronnen: epo, 6 juni 2017; ProAsyl, 20 juni 2016; EpochTimes, 19 juni 2017 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf
http://picum.org/en/news/picum-news/52330/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_annex_en.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/eu-turkey-deal-a-shameful-stain-on-the-collective-conscience-of-europe/
http://www.la-croix.com/France/Immigration/A-Calais-migrants-associations-demandent-justice-dintervenir-2017-06-15-1200855198
http://www.la-croix.com/France/Immigration/Le-Defenseur-droits-denonce-situation-Calais-2017-06-14-1200855013
http://venro.org/uploads/tx_igpublikationen/GFMD_Positionspapier2017_Web-final-V03.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/2017-06-19-Gemeinsame-Erkl%E4rung-F%FCr-ein-offenes-Europa-ohne-Obergrenzen-f%FCr-Fl%FCchtlinge.pdf
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=13840:ngo-positionspapier-mehr-regulaere-migrationswege-schaffen-fremdenfeindlichkeit-entgegentreten&catid=95&Itemid=100067
https://www.proasyl.de/news/weltfluechtlingstag-organisationen-fordern-fluechtlingsschutz-und-menschenrechte-in-europa/
http://www.epochtimes.de/politik/europa/pro-asyl-und-andere-ngos-fordern-alle-fluechtlinge-nach-europa-lassen-a2146357.html


 
 

IERLAND / RAPPORT / Nieuw rapport van het Ierse parlement beveelt legalisering voor 
ongedocumenteerde migranten aan 
Het Gezamenlijk Comité voor Gerechtigheid en Gelijkheid in het Ierse parlement heeft onlangs haar 
Rapport over 'Migratie, Asiel en Vluchtelingencrisis' gelanceerd. Het rapport bevat een aanbeveling 
om een Legalisatie regeling voor ongedocumenteerde migranten in Ierland in te voeren. In het voorstel 
voor de regeling tot Legalisering zouden alle ongedocumenteerde migranten die in Ierland gedurende 
ten minste vier jaar verblijven zich kunnen registreren voor legalisering.  Er zal een strafrechtelijke  
beperking worden ingevoerd en een proeftijd van twee jaar  waarin de aanvrager zou mogen werken 
en reizen. Ongedocumenteerde migranten met kinderen geboren in Ierland of kinderen  die minimaal 
drie jaar school hebben gevolgd in Ierland, zouden ook in aanmerking komen voor het inschrijven voor 
deze regeling. Klik  hier om het rapport te lezen. 
Bron: Migrant Rights Centre Ireland (MRCI), 29 juni 2017 
 
ZWEDEN / Felle discussie over afgewezen asielzoekers  na Stockholm-aanslag 
Na de terroristische aanslag op 7 april 2017 in Stockholm, waarbij vijf mensen werden gedood , is er 
een debat ontstaan over  ongedocumenteerde asieloekers in het land. Een 39-jarige Uzbek-national 
werd gearresteerd in verband met deze aanval. Zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning werd  in 
juni 2016 afgewezen, maar hij woonde zonder wettig verblijf in het land. De Zweedse minister van 
Binnenlandse Zaken, Anders Ygeman, verklaarde dat voorbereidende wetgeving  in gang is gezet, met 
inbegrip van onder meer een verhoging van de financiering aan agentschappen die betrokken zijn bij 
terugkeer naar het land van herkomst, evenals meer arbeids en bedrijfscontroles om te controleren 
op ongedocumenteerde werknemers. Momenteel verlaat 55% van de afgewezen asielzoekers  binnen 
de vastgestelde  termijn het land  en naar schatting wonen er nog  12.500 afgewezen asielzoekers  in 
Zweden. 
Bronnen: Aftonbladet, 27 april 2017; Svenska Dagbladet, 27 april 2017; GB, 10 april 2017; DN, 5 maart 
2017 
 

GEZONDHEIDSZORG  
 
ENGELAND / ONDERZOEK /  NGO-onderzoek laat immense gevolgen zien van ongelijkheden op het 
gebied van gezondheidszorg  en kraamzorg aan migrantenvrouwen 
De organisatie ' Maternity Action' heeft onlangs in opdracht  van NHS-KRAAMZORG  een onderzoek 
uitgevoerd  getiteld  "Het effect op gezondheidsongelijkheid door het in rekening brengen van de 
kosten van kraamzorg  aan migranten vrouwen". In Engeland kan aan vrouwen zonder 
verblijfsvergunning  geen kraamzorg worden geweigerd, maar ze kunnen achteraf  wel aansprakelijk 
gesteld worden voor de kosten van die zorg (zie informatieblad over Kraamzorgactie). De National 
Health Service (NHS) (de landelijke ziektekostenverzekeraar) kan contact opnemen met het Minsterie 
van Binnenlandse Zaken  voor informatie over de nationaliteit en migratie status van een persoon om 
te bepalen of een persoon aansprakelijk  gesteld  kan worden voor kraamzorg. De studie van de 
kraamzorgactie is gebaseerd op evaluaties van 32 professionals die informatie verstrekken over hoe 
belastingen op kraamzorg kwetsbare migranten vrouwen in Engeland beïnvloeden, met de nadruk op 
ongedocumenteerde vrouwen. De studie bevat ook informatie verstrekt door 19 geïnterviewde 
migrantenvrouwen die financieel aansprakelijk gesteld  werden voor kraamzorg. Uit de studie blijkt 
dat de financieel aansprakelijk gestelde  vrouwen meestal geen toegang hebben tot uitkeringen en 
sociale voorzieningen. Deze vrouwen waren vooral afhankelijk van hun partners en zijn vaak 
slachtoffer van huiselijk geweld, seksuele uitbuiting of andere uitbuiting. De resultaten van de studie 
onthullen tevens een groot aantal gevallen waarin migranten vrouwen zwangerschappen met 
medische complicaties (gehad) hebben. Bovendien tonen de resultaten van het onderzoek aan dat het 
in rekening brengen van de kosten voor deze medische behandelingen een aanzienlijke belemmering 
is  voor ongedocumenteerde vrouwen om de nodige  medische zorg voor en tijdens  de bevalling te 
verkrijgen. Dit leidt tot een verhoogd risico op vroegtijdige bevallingen en andere 
zwangerschapscomplicaties. Om het volledige rapport te lezen, klik  hier. 
Bron: Maternity Action, maart 2017 
 

http://www.oireachtas.ie/parliament/media/committees/justice/Report-on-Immigration,-Asylum-and-the-Refugee-Crisis.pdf
http://www.mrci.ie/press-centre/undocumented-migrants-welcome-political-support-for-regularisation/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rxmrK/forslag-sa-ska-polisen-hitta-fler-papperslosa
https://www.svd.se/39-aringen-skulle-utvisas-hanteringen-behover-granskas
http://www.gp.se/nyheter/debatt/afghanistan-allt-os%E4krare-f%F6r-dem-som-ska-utvisas-1.4228651
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/agneta-pleijel-sveriges-deportationer-av-afghanska-ungdomar-ar-en-skakande-skandal/
https://www.maternityaction.org.uk/advice-2/mums-dads-scenarios/3-women-from-abroad/entitlement-to-free-nhs-maternity-care-for-women-from-abroad/
https://www.maternityaction.org.uk/wp-content/uploads/ChargingReportMarch2017FINALcompressed.pdf
https://www.maternityaction.org.uk/wp-content/uploads/ChargingReportMarch2017FINALcompressed.pdf
https://www.maternityaction.org.uk/wp-content/uploads/ChargingReportMarch2017FINALcompressed.pdf
https://www.maternityaction.org.uk/wp-content/uploads/ChargingReportMarch2017FINALcompressed.pdf


 
 

ARBEID  EN FATSOENLIJKE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
 
BELGIË  / Belgische rechtbank veroordeelt  prinsessen  uit de verenigde Arabische Emiraten voor 
moderne slavernij 
Een rechtbank in Brussel heeft acht personen veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf en een 
boete van 165.000 euro voor mensenhandel en uitbuiting inzake  moderne slavernij. De zaak betrof 23 
vrouwen in dienst van een bedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten (UAE) die werkten voor 
prinsessen uit de Verenigde Arabische Emiraten tijdens hun verblijf in het Conrad Hotel in Brussel. Uit 
het onderzoek bleek dat de 23 dienstmeisjes geen verblijfs- of werkvergunningen hadden, dag en nacht 
werkten, voor weining of geen beloning   en  samen sliepen  in één kamer of op matrassen voor de 
kamers van de prinsessen. Ook mochten de dienstmeisjes het hotel niet verlaten. De rechtbank heeft 
de 23 vrouwen financiële compensatie toegekend voor hun emotionele pijn en lijden, maar geen 
materiële schadevergoeding toegekend voor hun verloren salarissen. 
Bronnen: Le Soir, 23 juni 2017; RTBF, 23 juni 2017 
 
VK /  Moderne Slavernij Register hanteert een databank voor de gegevens van en informatie over 
bedrijven 
Het Business and Human Rights Resource Center heeft een Moderne Slavernij Register opgezet voor 
het registreren  en bundelen van informatie over bedrijven  in het kader van de Britse Modern Slavery 
Act. The Modern Slavery Act vereist dat bedrijven in het Verenigd Koninkrijk  met een totale omzet van 
36 miljoen pond een jaarlijkse  verklaring moeten afleggen over de stappen die zijn genomen om 
slavernij en mensenhandel in hun bedrijfs- en leveranciersketen te identificeren en uit te roeien. Het 
register bevat momenteel meer dan 2000 publieke verklaringen. Het  register kan door bedrijven, 
sectoren en  landen worden geraadpleegd. Het is mogelijk de gegevens te downloaden. Verklaringen 
kunnen ook worden ingediend bij carrier (at) business-humanrights.org Toegang tot het Moderne 
Slavernij Register? Klik hier.  
Bron: Business & Human Rights Resource Centre, 2017 
 

ONGEDOCUMENTEERDE VROUWEN  
 
EU /  EU ondertekent het Verdrag van Istanbul 
De EU heeft op 13 juni het Verdrag van de Raad van Europa ondertekend ter voorkoming en bestrijding 
van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ook wel het "Verdrag van Istanbul" genoemd, de plaats 
van goedkeuring ervan. Het verdrag is het meest uitgebreide internationale juridische kader ter 
bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes en huiselijk geweld. Terwijl het Verdrag van Istanbul 
is ondertekend door alle EU-lidstaten,  hebben 14  landen dit verdrag nog niet bekrachtigd. De 
toetreding van de EU tot deze conventie is echter  beperkt tot de justitiële samenwerking in strafzaken 
en asiel en non-refoulement (Beginsel uit het internationale recht, dat inhoudt dat iemand niet 
teruggestuurd mag worden naar een land waar zijn of haar leven in gevaar is). Niettemin wordt  
ondertekening van dit verdrag  door de  EU beschouwd als een sterk signaal voor het belang van de 
rechten van vrouwen en meisjes. 
Bronnen: Independent, 14 juni 2017, Council of Europe, 13 juni 2017; Council of Europe, 13 juni 2017 
 
 

ONGEDOCUMENTEERDE KINDEREN EN HUN GEZINNEN 
 
RAAD VAN EUROPA / Actieplan voor migrerende kinderen 
De Raad van Europa heeft een Actieplan uitgebracht voor de bescherming van kindvluchtelingen en 
migrerende kinderen in Europa (2017-2019). Het Actieplan steunt op een duidelijk principe: in het 
kader van migratie moeten kinderen eerst en vooral als kinderen behandeld worden. Dit betreft alle 
kinderen die migreren en aankomen of aangekomen zijn in het grondgebied van een lidstaat van de 
Raad van Europa. In het plan worden concrete acties voorgelegd die steunen op de wet en de normen 
van de Raad van Europa, waarin de rechten van alle migrantenkinderen gegarandeerd worden zonder 
hen te discrimeren op basis van nationaliteit of migratiestatus. Het Actieplan bevat drie hoofdzakelijke 
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pijlers: 1) hun toegang tot rechten en kindvriendelijke procedures garanderen; 2) doeltreffende 
bescherming aanbieden; en 3) de integratie van kinderen die in Europa zullen blijven, bevorderen. 
Acties met betrekking tot kindvriendelijke procedures, alternatieven voor detentie, onderwijs, de 
overgang naar volwassenheid, leeftijdsbepaling en staatloosheid zijn voorbeelden die vooral relevant 
zijn voor ongedocumenteerde kinderen. 
 
RAPPORT / Oproep ter bescherming van kinderen 
Ook UNICEF bracht een rapport uit getiteld 'Ieder kind is een kind: Kinderen op de vlucht beschermen 
tegen geweld, misbruik en uitbuiting’. In het rapport wordt gevraagd dringend actie te ondernemen 
nadat vastgesteld werd dat een alarmerend aantal kinderen alleen op de vlucht is; zonder veilige of 
legale routes. Kinderen vallen vaak door de mazen van het net van het migratiebeleid en door strenge 
grensmaatregelen blijven ze vaak in limbo achter, wat hen vatbaarder maakt voor uitbuiting. Het 
zespuntenplan van UNICEF om kindvluchtelingen te beschermen bestaat uit (1) kinderen beschermen 
tegen geweld en uitbuiting, (2) detentie vervangen door praktische alternatieven, (3) hun gezin 
samenhouden en kinderen verblijfsstatus geven, (4) ervoor zorgen dat kinderen gezond en op school 
blijven, (5) aandringen op het aanpakken van de oorzaken waarvoor kinderen op de vlucht slaan en (6) 
xenofobie en discriminatie bestrijden. Het volledige rapport is hier beschikbaar. 
 
VERENIGD KONINKRIJK / Ouders aangeraden nationaliteit en geboorteplaats kind niet te delen op 
teldag op school 
De Nationale Vakbond van Leerkrachten (The National Union of Teachers (NUT)) vermoedt dat 
informatie over de nationaliteit en het geboorteland van kinderen die verzameld werd voor de 
National Pupil Database, gebruikt zou kunnen worden om immigratiewetten te handhaven, en vragen 
ouders daarom die informatie niet te delen. Er wordt gevreesd dat deze informatie doorgegeven zou 
kunnen worden vanuit het Ministerie voor Onderwijs aan de politie en aan het Binnenlands Ministerie, 
dat verantwoordelijk is voor het toepassen van de immigratiewet. Het Ministerie voor Onderwijs 
verzekerde echter dat de nationaliteit en het geboorteland enkel gebruikt worden door henzelf en niet 
gedeeld worden. Ouders zijn wettelijk niet verplicht om deze informatie te delen, maar scholen 
moeten er wel naar vragen. 
Bron: The Guardian, 17 april 2017 
 

DETENTIE EN DEPORTATIE 
   

FRANKRIJK / RAPPORT / Nieuwe gegevens over detentie van immigranten in Frankrijk en petitie 
om detentie van kinderen te stoppen 
Een groep van vijf Franse NGO’s Publiceerde het jaarlijkse rapport over de detentie van immigranten 
in Frankrijk. In het rapport wordt aan de kaak gesteld hoe detentie massaal wordt gebruikt en 
misbruikt, ook voor kinderen, hoe deportaties misbruikt worden (waarbij bijvoorbeeld bepaalde 
nationaliteiten gediscrimineerd worden) en dat er niet genoeg alternatieven zijn voor de kampen of 
detentie van mensen die bescherming zoeken. In 2016 werden bijna 50 000 mensen vastgehouden in 
Frankrijk, waaronder 4 285 kinderen in het departement van Mayotte. Lees het volledige rapport hier. 
Intussen is een groep organisaties een petitie gestart waarin de nieuwe Franse president Emmanuel 
Macron opgeroepen wordt om de detentie van kinderen stop te zetten. In 2016 werden 182 kinderen 
vastgehouden in administratieve dentetiecentra op het Franse vasteland. 4 285 kinderen werden 
vastgehouden in Mayotte. De petitie is hier beschikbaar. 
 
FYROM / Detentie immigranten in de Republiek Macedonië  
Het Global Detention project (GDP) heeft in juni 2017 een detentieprofiel voor immigratie uitgebracht 
voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (Engels – FYROM). FYROM wordt gezien als 
een van de belangrijkste doorsteeklanden voor migranten, waar de Westerse Balkanroute doorheen 
loopt. In 2015 kondigde de overheid de noodtoestand aan, welke in 2016 verlengd werd. In datzelfde 
jaar werd de Balkanroute gesloten en ongeveer 1 200 migranten en asielzoekers strandden in 
Macedonië. Volgens het rapport werden in het gespecialiseerde dentiecentrum Gazi Baba vijf keer 
meer mensen vastgehouden dan de capaciteit eigenlijk toeliet. Het aantal daalde naar minder dan 400 
in 2016 nadat een “humanitaire doorgang” geopend werd in augustus 2015. Volgens de wetten van 
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het land kan een persoon 24 uur vastgehouden worden om genoeg tijd te geven voor de grenscontrole. 
Als er bovendien redenen zouden zijn die een deportatie verhinderen, kan die persoon zelfs tot 12 
maanden vastgehouden worden. Er zijn geen wettelijke bepalingen die het deporteren van kinderen 
verbieden. Om het detentieprofiel voor immigratie te downloaden, klik hier.  
 
DUITSLAND / NEDERLAND / Organisaties willen onmiddellijke stopzetting deportatie kwestbare 
personen naar Afghanistan 
Een groep Nederlandse NGO’s heeft de krachten gebundeld om een statement uit te brengen waarin 
ze oproepen om kwestbare personen niet langer te deporteren naar Afghanistan. In het statement 
wordt de precaire veiligheidssituatie in Afghanistan en de sterke stijging van kinderen onder 
slachtoffers benadrukt. De NGO’s uiten ook hun bezorgdheid over het akkoord uit oktober 2016 tussen 
de Europese Unie en de Afghaanse overheid genaamd “Joint Way Forward” waarin vastgelegd werd 
om meer Afghanen te deporteren. Volgens berichten uit de Duitse media heeft minder dan de helft 
van de asielzoekers uit Afghanistan nu asiel gekregen in Duitsland. In 2016 werden 77,6% van de 
asielaanvragen goedgekeurd terwijl in 2016 slechts 60,5% werd goedgekeurd. Duitse organisaties zoals 
Pro Asyl roepen op om de collectieve deportaties naar Afghanistan stop te zetten. 
Bronnen: Amnesty International, 24 april 2017; Tagesschau, 24 april 2017; Spiegel ONLINE, 24 april 
2017; Passauer Neue Presse, 24 april 2017 
 
RAPPORT / Migrantenkinderen in detentie risico op marteling 
Het rapport 'Kinderen beschermen tegen marteling in detentie: mondiale oplossingen voor een 
mondiaal probleem' bevat een verzameling van 30 artikels geschreven door verschillende deskundigen 
over het ontnemen van de vrijheid van kinderen en hun bescherming tegen marteling in detentie. Het 
rapport werd uitgebracht door het Centre for Human Rights, het Humanitarian Law Anti-Torture 
Initiative en de American University Washington College of Law. In het rapport wordt ook de situatie 
voor kinderen in detentie besproken. Er wordt bovendien in geschreven dat, hoewel staten steeds 
meer kinderen vasthouden voor immigratiecontroles, dit nooit in het belang van het kind is en ze dan 
het risico lopen op marteling, brutale, onmenselijke of vernederende behandeling. De deskundigen 
dringen er dan ook op aan kinderen niet meer in detentie te houden en in plaats daarvan alternatieven 
te creeren die het welzijn van kinderen respecteren. Om de publicatie te lezen, klik hier. 
 
RAPPORT / Staatlozen beschermen tegen willekeurige detentie 
Het Europees Netwerk van Staatloosheid (ENS) heeft in 2017 een nieuw rapport uitgebracht met de 
titel ‘Staatloze personen beschermen tegen willekeurige detentie: een plan voor verandering’. Het 
rapport is de laatste publicatie uit een driejarig project met als doel de omvang en gevolgen van 
detentie van staatlozen in Europa beter te begrijpen. Verder willen ze middelen creëren en opkomen 
voor de bescherming van staatlozen tegen willekeurige detentie aan de hand van plaatselijke of 
internationale normen. In het rapport wordt benadrukt dat vooral staatloze personen riciso lopen 
onwettig, verlengd en willekeurig vastgehouden te worden omdat ze in limbo leven. Het rapport is hier 
beschikbaar. Het Europees Netwerk van Staatloosheid (ENS) heeft ook een statement uitgebracht met 
sleuteleisen. Dit statement kan ook door individuen ondertekend worden en is hier te vinden.  
 
SPANJE / CAMPAGNE / Nieuwe campagne om immigratie detentiecentra te sluiten  
SOS Racismo Madrid is een nieuwe campagne gestart, genaamd ‘Imagínate’ (‘Imagine Yourself’), 
waarin ze oproepen om alle migratie detentiecentra te sluiten (Centros de Internamiento de 
Extranjeros of CIEs in het Spaans). De campagne bestaat uit een video met bekende acteurs die 
opkomen voor de rechten van migranten en werd gestart op 15 juni 2017, een dag die bestempeld 
werd als ‘de dag voor het sluiten van de CIEs en het stopzetten van deportaties’. Om de campagne te 
volgen of te delen, gebruik de volgende hashtags: #ImaginateCIErre #CIEsNO.  
Bron: SOS Racismo Madrid, 15 juni 2017 
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