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Wijziging spreekuurtijden

Laatste nieuws Somaliërs:

Vanaf 1 mei veranderen de
spreekuurtijden van STIL. Voor
juridische en andere hulpvragen en het
maken van afspraken heeft STIL:
Maandag en donderdag
inloopspreekuur van 10-12 uur.
Het medisch spreekuur blijft op
woensdag van 9- 11 uur.
Dinsdag is het kantoor gesloten
behalve op afspraak.
Cliënten kunnen dinsdag bij het
Ubuntuhuis terecht voor een warme
lunch. Adres: Vleutenseweg nr. 172

Gedwongen uitzetten lukt niet

STIL heeft nog steeds cliëntenstop,
behalve voor medische verwijzing en
mensen in hele grote humanitaire
nood. We kunnen dan helaas vaak
geen onderdak regelen.
OPVANGPLEKKEN - nu ook eens
voor mannen - zijn erg welkom !
Kun je iemand helpen? Mail dan naar
info@stil-utrecht.nl of bel 2713463.

Percentage erkende Somalische
vluchtelingen in Europa in 2010

Minister trekt hoger beroep Somaliërs in
De vluchten die gepland stonden voor gedw ongen
terugkeer van Somaliërs deze maand, zijn
afgelast. Het lukt Nederland niet de 'terugkeerdeal'
m et de Somalische regering TFG die het vliegveld
van Mogadishu in handen heeft, in praktijk te
brengen.

Dit schrijft de vertegenwoordiger van minister Leers
vandaag in een brief aan de Raad van State in iets andere
woorden: Gedwongen terugkeer blijkt 'in beginsel mogelijk
maar de praktische realisatie is bewerkelijker', aldus de
minister. Elders in de brief staat dat 'verwijderingen moeilijk
realiseerbaar blijken'. De minister trekt daarom het hoger
beroep in dat hij instelde nadat de Groningse rechtbank in
dec jl een groep van 17 Somaliërs vrijliet, omdat er geen
zicht op uitzetting was.
De Raad van State wilde uiterlijk vandaag van de minister
antwoord op vragen over die geplande gedwongen
terugkeer. Op de zitting 4 april jl noemde de IND namelijk
data van geboekte vluchten maar bleef het totaal
onduidelijk of uitzetting wel realiseerbaar was. Vandaar dat
de Raad allerlei kritische vragen stelde over de veiligheid
in Somalië en de praktische uitvoering. Vandaag kwam
daar het bovenstaande antwoord op (evt bij STIL op te
vragen) en liet de minister meteen weten van hoger beroep
af te zien. Hiermee voorkomt hij dat de Raad een positieve
uitspraak doet die vervolgens voor iedereen zou gelden. De
Somaliërs krijgen alsnog hun eerder door de rechter
toegekende schadevergoeding van 1280 euro per persoon.

Refugee status recognition rate
Belgium 25.4 %
France 45.7 %
Germany 74.3 %
Netherlands 1.8 %
Sweden 9.3 %
United Kingdom 45.6 %

Eerste tentenkamp
Dit hoger beroep betrof 17 van de 18 Somaliërs die in
november jl het eerste tentenkamp in ter Apel opzetten. Ze
protesteerden tegen hun gedwongen leven op straat en eisten
erkenning als vluchteling, Zij werden aangehouden, opgesloten
en na twee weken vrijgelaten. Ze verblijven nog in het
terugkeercentrum, de VBL, in Vught, waar ook een deel van de
groep van het tweede tentenkamp verblijft.

Bron: "Safe at Last? Law and Practice in
Selected EU Member States with Respect to
Asylum-Seekers Fleeing Indiscriminate
Violence", 27 July 2011. Pagina 18, tabel 4.

Intussen liet de Somalische 'regering' (TFG) die Mogadishu in
handen heeft weten dat ze niet meewerkt aan gedwongen
terugkeer van vluchtelingen dus dat er ook geen sprake is van
een deal zoals de IND zegt.

Risico op aanhouding en opsluiting voor mensen zonder juiste papieren

Nieuw controlegebied 'preventief fouilleren' in centrum van Utrecht
Volgens het Stadsblad van vandaag is er vanaf 1 mei kans op fouilleren zonder verdenking door de politie in
het gebied rond de Breedstraat: tussen de Voorstraat, Adelaarstraat en Bemuurde Weerd (OZ). Mensen
zonder de juiste papieren lopen daar zes maanden lang risico op aanhouding, opsluiting en uitzetting.
Een kaartje van het gebied staat op: www.stadsbladutrecht.nl.

