Nieuwsbrief november !"#!
De synode van de Protestante
Kerk PKN vraagt om een gedoogstatus vergelijkbaar met
die in Duitsland. Vluchtelingen
zelf wensen een asielstatus,
opvang voor onuitzetbaren,
respect voor mensenrechten
en een menswaardig bestaan.

Zorgvuldige asielprocedure nodig

Vluchtelingen tentenkamp Osdorp
opgepakt en weer op straat gezet
Op dit moment worden rond de tachtig vluchtelingen van de 95 die
vandaag opgepakt zijn bij de ontruiming van het tentenkamp in
Amsterdam Osdorp, door de politie in Amsterdam Zuid-Oost weer op
straat gezet. Het is nog onbekend wat ze gaan doen. Enkelen zouden
naar Schiphol zijn gebracht ter uitzetting. Mogelijk krijgen ze opvang
in een bunker in het Vondelpark.
Enkele tientallen waren voor de ontruiming vertrokken. Het opvangaanbod van de burgemeester dat door een groep was geaccepteerd,
is later toch afgewezen nadat mensen zagen dat het om nachtopvang
tussen junks ging. In de gevangenis is het beter, meldden ze.
Deze vrijdagavond zijn sympathisanten erheen om te helpen. Pers is
aanwezig, politiek ingelicht. Nog geen oplossing in zicht.
Adres: Flierbosdreef, Amsterdam Zuid-Oost. Livestream:
http://www.imagine2b.com/livestream-2/imagine2blivestream/
Een groep van naar schatting 200 sympathisanten die de ontruiming
(symbolisch) wilde tegenhouden, is niet gearresteerd.

Raad van Kerken vraagt om commissie van wijzen

Protestantse kerk vraagt om gedoogstatus
De Raad van Kerken stelt voor een ‘commissie van wijzen’ in te
stellen om een oplossing te zoeken voor de problematiek van
uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat worden gezet. In de
eerste zes maanden van dit jaar zou het om zo’n vijfduizend mensen
gaan. 'De situatie lijkt uit de hand te lopen', schrijft de Raad van
Kerken in een brief aan de nieuwe staatssecretaris van Veiiligheid en
Justitie.

Op radio 1 meldde Marjan Sax
van Vrouwen tegen Uitzetting,
een van de organisaties die
het Amsterdamse tentenkamp
steunt, gisteren wat zij als een
van de oplossingen ziet: "Deze
mensen moeten een zorgvuldige asielprocedure krijgen".
Tot nu toe gaat de discussie
vooral over opvang of geen
opvang voor onuitzetbare al
dan niet aan terugkeer meewerkende vluchtelingen .
Volgens Sax is er veel te
weinig aandacht voor wat er
mis is aan de asielprocedure.
Die is niet zorgvuldig en dat is
de belangrijkste reden dat
mensen onterecht op straat
komen en ook niet terugkeren
naar hun land van herkomst.
Dat is voor velen te gevaarlijk.

Haags tentenkamp
nog steun nodig
88 vluchtelingen bivakkeren
nog in het Haagse tentenkamp
Recht op Bestaan op de Koekamp. Er is officiëel toestemming voor 450 mensen.
Politiebusjes staan echter
sinds de Amsterdamse ontruiming klaar om te zorgen dat
de mensen uit Amsterdam niet
daarheen gaan.
Donaties zijn welkom. Kijk op
www.rechtopbestaan.nl.

Kinderpardon voor velen onzeker
De regering wil kinderen die vijf jaar of langer hier zijn, een
verblijfsvergunning geven maar stelt allerlei voorwaarden.
Hierdoor vallen veel kinderen mogelijk buiten de boot.
Zoals Fang Fang, in Nederland geboren en 7 jaar geleden als baby
met haar moeder Hong, uitgeprocedeerd en onuitzetbaar, op straat
gezet. Zij krijgt misschien geen verblijfsvergunning.
Voor kinderen die vijf jaar of langer in Asielzoekerscentra (AZC's) of
gezinslocaties wonen, is het zeker dat ze onder het Pardon vallen.
Kinderen die buiten de rijksopvang wonen, zoals in de gemeentelijk
gefinancierde Noodopvang of in de illegaliteit, vallen er volgens
Daniëlle de Jong van Defence for Children (DCI) 'waarschijnlijk niet'
onder. Dit is nog niet zeker want veel is nog onduidelijk en moet nog
nader uitgewerkt worden.
Begin november maakte de nieuwe regering bekend dat er een
Pardonregeling komt voor kinderen en alleenstaande minderjarige
asielzoekers die hier (voor hun achttiende jaar) vijf jaar of langer
hebben gewoond, die hier geworteld zijn en voor hun 21e jaar een
aanvraag doen. Ook komt er een wettelijke regeling voor toekomstige
'gevallen' met strengere voorwaarden. DCI heeft hier jarenlang voor
gestreden en is volgens De Jong dan ook 'heel erg blij'.
Maar het is volgens DCI niet terecht dat kinderen zoals Fang Fang die
door de overheid zelf op straat gezet zijn, nu tegengeworpen
zou worden dat ze ze zich 'onttrokken hebben aan het toezicht'.
De Jong noemt ook andere groepen kinderen, "ook allemaal hier
geworteld" die niet onder het Kinderpardon vallen zoals dat nu
in het regeerakkoord staat. Bijvoorbeeld kinderen die hier al heel lang
wonen wiens ouders geen asiel gevraagd hebben, kinderen die ouder
dan 21 jaar zijn of van wie een van de ouders beschuldigd wordt van
oorlogsmisdaden.DCI gaat zich voor hen inzetten. "We gaan proberen
ervoor te zorgen dat ze allemaal gelijk behandeld worden".
De namen Hong en Fang Fang zijn gefingeerd. Dit artikel verscheen in
andere vorm van dezelfde auteur in 'Buiten de Boot', een krant van LOS.
Meer informatie: http://www.defenceforchildren.nl

Debat over
taalanalyse
Op vrijdag 14 december
organiseert Casco – Office for
Art, Design and Theory in
Utrecht een discussie over het
gebruik van taalanalyse in
asielprocedures in Nederland.
De resultaten van het project
Aural Contract: The Whole
Truth’ van kunstenaar
Lawrence Abu Hamdan,
worden aangeboden aan de
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Daarna
vindt een debat plaats met
ondermeer het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS), de Taastudio, de
Vrede van Utrecht en Somalische vluchtelingen die meewerkten aan het project.
Start: 14.30, Nieuwekade

213, Utrecht, meer info:
www.cascoprojects.org

Opvang gezocht voor
vrouw en kinderen
Wil je opvang bieden aan een
vrouw met twee kinderen of
anderen? Laat het weten aan
STIL: info@stil-utrecht.nl of
bel 030 - 2713463.

Grenzeloos Ontmoeten

STIL helpt vluchtelingen in psychische nood
Meerdere mannen met ernstige psychische problemen, die als
uitgeprocedeerd vluchteling op straat gezet zijn, kregen dankzij STIL
medische zorg, opvang en een tijdelijke verblijfsstatus (uitstel van
vertrek) vanwege hun medische noodsituatie. Deze problematiek, het
aantal mensen en de ernst van de klachten is enorm toegenomen.
Soms komt bij STIL wekelijks de crisisdienst langs.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telefoonkaartenactie voor vreemdelingen in detentie
De Raad van Kerken uit de omgeving van Kamp Zeist, wil de
450 mensen zonder verblijfsvergunning die daar onschuldig
gevangen zitten, met kerst een telefoonkaart geven om familie
en vrienden te kunnen bellen. Stort een bijdrage op rekeningnummer: 7454020, Stichting Steuncomité Asielzoekers en
Vluchtelingen In Zeist (volledige naam), ovv telefoonkaarten.

De avondwandeling door
Utrecht langs plaatsen waar
vluchtelingen na afwijzing van
hun asielverzoek terecht
komen, was afgelopen dinsdag
een succes! Geïnteresseerde
bezoekers luisterden ondermeer naar vluchtelingen die op
locatie, zoals in een park, hun
verhaal vertelden.
Een keer meelopen? Kijk op
www.grenzeloosontmoeten.nl.
STIL zoekt structurele donateurs om hulp aan dakloze
vluchtelingen en anderen in
nood te kunnen geven.
Kijk op www.stil-utrecht.nl
hoe je donateur kunt worden.

Nieuwe regering erger dan vorige?

Strafbaarstellen illegaliteit gaat door
Opgelucht haalden veel mensen adem toen de verkiezingsuitslag
bekend werd: geen rechtse meerderheid meer, pfff... Helaas bleek
korte tijd later dat in het regeerakkoord, behalve het kinderpardon,
rampzalige afspraken zijn gemaakt tussen PvdA en VVD over toelating van vluchtelingen en migranten.
Zo wil men illegaliteit strafbaar maken en de 'eens illegaal, altijd
illegaal'-wetgeving invoeren. En dat terwijl veel PvdA- leden de lobby
tegen deze plannen steunden. Organisaties die eerder al samen lobby
voerden, schreven direct na bekendwording van het akkoord een
gezamenlijke brief aan de PvdA. Daarin ondermeer het volgende:

"Al in 2010 riepen vele maatschappelijke organisaties en
individuen, waaronder vakcentrales, kerken, wetenschappers,
organisaties tegen mensenhandel, voor gezondheidszorg etc. etc.
de toenmalige regering op om dit voorstel niet uit te voeren.
Strafbaarstelling van illegaal verblijf is buiten alle proporties en
een aantasting van mensenrechten. Het treft de meest kwetsbare
groepen. Het brengt niets goeds voor de samenleving omdat het
uitbuiting in de hand werkt en de afstand zal vergroten tot
hulpverlening. (...) Veel individuen en organisaties ondertekenden
een petitie met deze strekking. Onder hen veel fracties en
individuele leden van de PvdA. (www.geenstrafbaarstelling.nl).
Niet alleen de strafbaarstelling van illegaal verblijf wordt alsnog
ingevoerd. Ook zal het voor veel andere groepen bijna onmogelijk
worden om zich nog te legaliseren. Dat geldt bijvoorbeeld voor
mensen die ooit illegaal in Nederland hebben verbleven, gezinsleden die toelating bij Nederlanders willen, en voor mensen die om
humanitaire of medische redenen Nederland niet kunnen verlaten.
Het beleid van het nieuwe kabinet op migratiegebied is daarmee
nog strenger dan het beleid van het vorige kabinet."
Dankzij deze brief nam het PvdA- congres moties aan waaraan PvdAregeerders zich moeten houden, om 'bij de uitwerking bestaande
internationale verdragsrechtelijke afspraken te respecteren' en
'rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van illegalen en keuzes te maken in lijn met het Beginselmanifest vd PvdA',
dwz dat 'ieder mens erop moet kunnen rekenen door de overheid
met respect te worden bejegend'. De protesten tegen de strafbaarstelling zijn ondergesneeuwd door protesten tegen nivellering.

Grote donatie
Vrijdag 16 november kreeg
STIL van Burkens' Stichting
een donatie van 5000 euro
vanwege het honderdjarige
bestaan van dit fonds.
Burkens is trouwe donateur
van STIL en geeft jaarlijks
ruim 4000 euro voor individuele noden van cliënten. Bijvoorbeeld voor prothesen,
tandartsbehandelingen, het
verkrijgen van bewijsmateriaal
voor een asielprocedure, voor
de kosten van een juridische
aanvraag of procedure bij de
rechtbank. We danken
Burkens' Stichting hartelijk.
Het bestuur van Burkens
complimenteerde STILmedewerker Freek, die veel
individuele fondswerving doet,
met zijn bondige en betrouwbare werkwijze !!

Opvang voor zwangere
Een zwangere Afrikaanse
vrouw krijgt sinds zondag
opvang op een particuliere
plek dankzij de inzet van een
pastor uit Kanaleneiland. Al
weken zwierf de vrouw met
pijnklachten over straat. 's
Nachts kon ze wel in de Sleep
Inn terecht maar overdag kon
ze nergens rusten. Gelukkig is
ze nu warm, veilig en droog.

Noodopvang voor Amina
De Somalische Amina, die ook
maandenlang dakloos was,
kreeg eerst enkele maanden
opvang bij een alleenstaande
vrouw en vervolgens opvang
in de Utrechtse Noodopvang.
Terugkeer naar Somalië is niet
mogelijk omdat het onveilig is
en de reis niet geregeld kan
worden. Mensen zoals Amina
krijgen echter geen status.

CRISIS CONSULT

De ervaringsdekundigen die eerder in tentenkamp Amsterdam zaten, zijn
wegens omstandigheden tijdelijk niet bereikbaar. Foto: Marc Deurloo.

In geval van crisis direct contact met
ervarings-deskundigen 24 u per dag
Bel 0900 166 1166
www.crisisconsult.nl/

