Leyla werd negen maanden opgesloten
om het land uitgezet te worden. Omdat
dat niet lukte werd ze weer op straat
gezet. Ze is in medische procedure.

Maliheh is christen en komt uit Iran. Ze
kwam uitgeprocedeerd op straat terecht
en kreeg opvang en begeleiding van
STIL. Kort geleden kreeg ze asiel en een
eigen huis.
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Lukman vluchtte naar Nederland. Hij
kreeg geen asiel omdat hij niet kon
bewijzen dat hij vervolgd werd. Nu probeert hij in contact te komen met zijn
familie die hij moest achterlaten.

Solidair met mensen zonder verblijfsvergunning
Met jouw steun helpt STIL vluchtelingen en migranten
Vind jij dat vluchtelingen recht op bescherming hebben? En dat mensen zonder verblijfsvergunning ook recht hebben op een menswaardig bestaan? Word dan vaste donateur van STIL.
Wat doet STIL?

• Oorlogstrauma

STIL zet zich al vijftien jaar in voor verbetering
van de positie van vluchtelingen en migranten
zonder verblijfsvergunning. Zij mogen niet werken en hebben geen recht op bijstand en verzekeringen. STIL geeft steun op medisch, juridisch
en sociaal gebied. We werken met hen aan
oplossingen zoals legalisering en zelfredzaamheid.

• Tandarts voor Jasmine
Jasmine heeft erge kiespijn. De tandarts kan ze
niet betalen. Zonder verblijfsvergunning kan ze
niet werken en zich niet verzekeren tegen ziektekosten. Dankzij STIL kan ze toch naar de
tandarts.

Ernstig getraumatiseerd is Victor door oorlogservaringen. Hij is uitgeprocedeerd op straat
gezet. STIL regelt psychische hulp, onderdak en
juridische steun.

Toename humanitaire nood
Veel vluchtelingen worden op straat gezet nadat
hun asielverzoek is afgewezen. Ze moeten van
de Nederlandse regering terug naar hun land
maar vaak kan dat helemaal niet. De situatie is
daar te onveilig of hun land geeft hen geen reisdocument. Hierdoor worden steeds meer mensen dakloos en leven in armoede en andere humanitaire nood.

Mensenrechten
• Kinderen op straat
Rezhin is met haar ouders, broer en zusje vanuit de opvang op straat gezet. Dat mag nu niet
meer. Maar Rezhin heeft pech. Ze stond al op
straat voordat dit beleid veranderde. STIL zoekt
opvang voor het gezin, geeft leefgeld en juridische steun.

STIL vindt dat je je medemens niet tot illegaal
mag bestempelen. Iedereen zou volgens ons
gelijke rechten moeten hebben.
Nederland heeft het Vluchtelingenverdrag van
Genève, het Verdrag van de Rechten van het
Kind en dat van de Rechten van de Mens ondertekend. STIL vraagt op allerlei manieren aan-
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dacht voor het feit dat de Nederlandse regering
deze verdragen niet naleeft.

Help STIL helpen
Help Leyla, Lukman, Jasmine, Rezhin, Victor en
vele anderen. STIL gebruikt je bijdrage voor
leefgeld, reiskosten, medische zorg en juridische kosten zoals voor het verkrijgen van
bewijsmateriaal.

Jouw steun is nodig
Als jij een bedrag van vijf euro of meer per
maand overmaakt, kan STIL mensen in nood
helpen. Regel dit zelf bij je bank of machtig STIL
via de website. Maak je gift over op: Giro 740
7021, Stichting Lauw-Recht, Utrecht. Je gift is
aftrekbaar van de belasting.

Andere steun?
Vrijwilliger worden? Meedoen aan acties? Tips
voor werk of opvang? Vertel het ons of kijk op de
website wat je kunt doen.
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