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Ronde Tafel over tentenkampacties
"Wil je van de tentenkampen af, zet dan geen mensen op straat", is
het advies van de 226 Somaliërs van verschillende tentenkampacties
aan de Kamerleden van zeven partijen. Zij organiseerden dinsdag jl
Ronde Tafel- gesprekken voor betrokkenen en deskundigen over de
tentenkampen. Daar zijn er op dit moment nog twee van gaande.
Zo gek is dit advies van de Somaliërs niet als je kijkt naar de meeste
andere EU-landen die geen uitgeprocedeerde vluchtelingen op straat
zetten. Dat gebeurt alleen in Groot Brittannië en Nederland. Andere
landen hanteren een soort gedoogdenstatus, zoals de 'Duldung' in
Duitsland of sobere opvang.
De burgemeester van Amsterdam waar één van de huidige
tentenkampen staat, wil iets vergelijkbaars: Hij pleit voor een
'tussenvorm' van opvang voor de groep die geen asiel krijgt, niet
uitgezet kan worden en niet meewerkt aan vrijwillige terugkeer.
De Ronde Tafel was door Kamerleden van zeven politieke partijen
georganiseerd ter een voorbereiding van een debat dat binnenkort
met alle partijen en de minister in de Tweede Kamer plaatsvindt.
Kritiek op gebruik taalanalyses
De bijdrage van de Somaliërs ging behalve over op straat zetten ook
over het feitelijk niet terugkunnen, de onveiligheid in Somalië en hun
kritiek op het gebruik van taalanalyses. Deze worden op verzoek van
de IND door Buro Land en Taal gedaan om de herkomst van asielzoekers te acherhalen. Dit Buro concludeert bij de meeste Somaliërs
van de tentenkampen dat ze uit (het veilig geachte) Somaliland
komen. Hun eigen serieuze tegenbewijzen worden stelselmatig van
tafel geveegd.
De Somaliërs lieten een taaldeskundige onderzoek hiernaar doen. De
kritische resultaten stuurden ze dinsdag jl naar de Kamer.
Lees de bijdrage van deze Somaliërs, het onderzoeksrapport over
Buro Land en Taal en andere kritiek van taaldeskundigen via
www.stil2.wordpress.com.

Presentatie kunstproject Somalische taalanalyses
Een twintigtal Somaliërs van de eerdere tentenkampen werkten mee
aan een kunstproject van de Brits-Libanese kunstenaar Lawrence Abu
Hamdan. Hij deed eerder onderzoek in Groot- Brittannnië. In dit
Nederlandse project werden individuele en historische invloeden
onderzocht en door graphic designer Janna Ullrich in beeld gebracht.
De expositie van de resultaten hiervan is onder de naam Conflicted
Phonemes: language analysis en voice mapping nog te zien tot 16
december in Casco – Office for Art, Design and Theory. Nieuwekade
213-215, Utrecht. Tel: 030 231 9995, www.cascoprojects.org.
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Wat doet STIL en hoe kun je helpen? Kijk op www.stil-utrecht.nl

Zaterdag landelijk
protest tegen de
opsluiting van ongedocumenteerden
Overal in het land vinden
27 oktober acties plaats ter
herdenking van de brand in
detentie- en uitzetcentrum
Schiphol, die zeven jaar
geleden aan elf mensen het
leven kostte. Ook uit
protest tegen detentie van
onschuldige migranten.
Kijk waar de acties zijn
op http://no-border.nl/
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Actuele informatie over
de tentenkampen

Recht op Bestaan
Koekamp Den Haag, http://
rechtopbestaan.nl

Wij zijn hier
Notweg Amsterdam Osdorp
http://wijzijnhier.org/
––––––––––––––––––––––
Nachtwandeling biedt
kijkje in leven van
dakloze vluchtelingen
Onder de naam Grenzeloos
Ontmoeten werden bezoekers
10 oktober in de avond door
Utrecht rondgeleid langs
plaatsen waar vluchtelingen
hulp krijgen of verblijven
nadat ze uitgeprocedeerd op
straat belanden.
Dit in navolging van eerdere
van deze nachtwandelingen.
Vluchtelingen en hulpverleners
vertelden hun verhaal. Wil je
volgende keer mee? Kijk op
www.grenzeloosontmoeten.nl.

