Steungroep voor Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV)

Zelfredzaamheid vergroten staat voorop
“Vrouwen zonder papieren help je het meest, door vanuit hun eigen kracht
en doorzettingsvermogen samen te werken aan de verbetering van hun
positie”. Dat is de visie van de Amsterdamse Steungroep voor Vrouwen
Zonder Verblijfsvergunning (SVZV). De steungroep helpt vrouwen sterker,
onafhankelijk en zelfredzaam te worden.
SVZV geeft advies, hulp en begeleiding aan vrouwen die om welke reden dan ook
zonder verblijfsvergunning in Nederland zijn. Bijvoorbeeld uitgeprocedeerde
vluchtelingen, vrouwen die naar Nederland zijn gekomen om sociaal-economische
redenen, vrouwen die wegens geweld hun man verlaten en daardoor hun
verblijfsvergunning kwijtraken en slachtoffers van vrouwenhandel.
SVZV kijkt niet, zoals veel andere organisaties in Nederland, of iemand vluchteling is
of perspectief heeft. “Wij vinden dat iedereen het recht heeft zich waar ook ter
wereld, naar eigen keuze en in veiligheid te vestigen”, vertelt Federica Armandillo,
een van de twaalf vrijwilligsters van SVZV. “Deze vrouwen hebben met elkaar gemeen
dat zij door het strikte migratiebeleid van de overheid in de marges van de
samenleving moeten overleven omdat zij van vrijwel alle voorzieningen in Nederland
zijn uitgesloten”.
Elke vrijdagmiddag kunnen vrouwen terecht op het spreekuur met allerlei soorten
vragen. Zoals over medische zorg, ziekenhuisrekeningen, de school van de kinderen,
geld, werk, juridische vragen of huisvesting. Alleen in uiterste nood, als er plek is,
biedt SVZV zwangere vrouwen of vrouwen met hele kleine kinderen, voor zes
maanden een kamer in een opvanghuis.
Onafhankelijk = minder kwetsbaar
SVZV bestaat sinds 1995. Federica: “Sinds 2007 hanteren we een methodiek waarbij
de nadruk ligt op zelfredzaamheid. Hiermee worden de eigen kennis en vaardigheden
die vrouwen hebben, ingezet bij het oplossen van problemen”. In de praktijk is dit niet
altijd makkelijk. Federica: “De vrouwen die ons bezoeken bevinden zich vaak in erg
moeilijke situaties. Veel van hen zijn uitgeblust van het dagelijkse gevecht dat zij jaar
in jaar uit moeten leveren om te overleven in de marges van de samenleving. Veel
van hen hebben last van stress en depressies”.
Toch is het in hun eigen belang te werken aan eigen kracht. Als vrouwen meer
onafhankelijk zijn, zijn ze minder kwetsbaar en sterker. Ze kunnen dan makkelijker
zelfstandig overleven. Federica: “De methodiek is erop gericht een vrouw bewust te
maken van haar eigen netwerk en haar eigen mogelijkheden. Wat kan zij zelf
ondernemen om de mogelijkheden die er zijn – hoe weinig dat er soms ook kunnen
zijn – aan te grijpen? We willen geen oplossingen opleggen, maar adviseren en
samen de koers bepalen. We willen de ander serieus nemen in haar keuzes, niet
betuttelen en niet denken dat je het perse beter weet. We blijven de vrouwen zelf
vragen hoe zij zelf iets willen aanpakken”.
SVZV geeft vrouwen tips hoe ze werk kunnen vinden. “We stimuleren hen om kleine
kinderen in te schrijven in voorscholen (v.a. 2 jaar), zodat zij dan tijd krijgen om te
kunnen werken, of de taal te leren. Ook stimuleren we vrouwen, tieners en kinderen
om taallessen te nemen, fietslessen of andere cursussen die buurthuizen en andere
instellingen aanbieden”.
“Sinds 2008 doen we aan zwangerschapsondersteuning. Vrouwen die er alleen voor
staan en hoogzwanger zijn, kunnen eigenlijk niet werken, maar doen dit soms toch
omdat zij geen keuze hebben. Door ondersteuning kunnen enkele zwangere vrouwen
deze periode op een veiligere manier doorbrengen.

Ook probeert SVZV netwerken van en voor vrouwen op te bouwen. Om elkaar te
kunnen steunen. En voor onstpanining en plezier. Zo wordt maandelijks samen
gegeten door vrouwen met en zonder papieren. en organiseert de steungroep een
jaarlijkse zomervakantie.
Door Margreet Jenezon
Informatie over SVZV
SVZV zoekt vrijwilligsters. Kijk op www.svzv.nl.
Spreekuur: elke vrijdagmiddag van 14- 16u, in de Pijp: Van Ostadestraat 49 B, Amsterdam. ・ Tel:
020-4630345 (vrijdag 14-16 u).
Vrouwen eetcafe: elke laatste zaterdag van de maand in Cafe de Peper op de Overtoom 301 in
Amsterdam.

