Nieuwsbrief juli !"#!
Terugkeer naar geen
enkel gebied in
Somalië mogelijk
Dinsdag 17 juli kwam de Raad van
State met de uitspraak dat Somaliërs niet uitgezet mogen worden
naar Noord- , Zuid en Centraal
Somalië. Ze mogen dus niet in
vreemdelingendetentie gesteld
worden en als ze nog vastzitten
moeten ze vrijgelaten worden.
Volgens de Raad is geen doorreis
mogelijk door het onveilige gebied
in en rond de stad Mogadishu,
ook al vond de minister dat kort
verblijf daar wel kon. De Raad
vindt van niet. Mensen lopen
risico slachtoffer te worden van
‘willekeurig geweld vanwege het
gewapende conflict’.
Uitzetting naar Somaliland kan
ook niet. Dit liet de vertegenwoordiger van de minister al op
de zitting weten.
"We zijn erg blij met deze
uitspraak", zegt woordvoerder
Abdisalam Yasin Ali van Vluchtelingen op Straat. "We wachten op
de reactie van de minister. Ik
hoop dat hij de woorden van de
Raad van State serieus neemt en
dat we nu het recht krijgen hier in
Nederland te blijven".
Op de vraag of de IND nu weer
zal zeggen: ‘Ze kunnen wel
vrijwillig terug via een andere
route’, zegt de Utrechtse advocaat
mr L. Sinoo: “Als er een alternatieve route zou zijn, was de IND
daar tijdens de zitting wel over
begonnen. Ook zou dan de
vreemdelingenbewaring niet
opgeheven hoeven worden”.
Mensen kunnen ook als er geen
zicht is op gedwongen uitzetting
vastgehouden worden om hen
onder druk te zetten mee te
werken aan terugkeer. Omdat ook
vrijwillige terugkeer niet lukt, is er
op dit moment ‘geen enkele
mogelijkheid tot terugkeer’, zegt
Sinoo. “De minister is nu aan zet.
Hij moet met beleid komen”.
Kijk voor de uitspraak op
http://stil2 wordpress.com
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Een jaar vol vluchtelingenacties
Deze foto is van het eerste protest van Vluchtelingen op Straat in juli 2011 voor
het stadhuis in Utrecht. Voor het eerst werd dakloze vluchtelingen de toegang
geweigerd tot de nachtopvang voor daklozen, de Sleep Inn en NOIZ. Op de foto
Abdisalam Yasin Ali in discussie met de burgemeester. Vluchtelingen eisen dat
hun mensenrechten gerespecteerd worden. In september 2011 organiseren ze e
een landelijke demonstratie. Later volgen drie tentenkampacties in Ter Apel.
Protestkamp van 388 vluchtelingen
Aan het laatste tentenkamp namen 388 vluchtelingen deel in zestig tenten. Deze
zomer verschijnt de papieren nieuwsbrief van STIL met een actie-overzicht van
twaalf maanden acties van de zelforganisatie Vluchtelingen op Straat. Van de
actievoerders verblijven op dit moment 200 Irakezen in AZC's, 194 anderen in V
Vrijheidsbeperkende locaties (VBL's) en 71 vluchtelingen zijn ondergedoken.
Half september bezoekt minister Leers Irak om dat land over te halen in ruil voor
geld mee te werken aan gedwongen terugkeer van uitgeprocedeerde Irakezen.
Tot die tijd blijven alle actievoerders in deze centra. Mensen die later of eerder op
straat kwamen, hebben pech. Wel kreeg een groepje mensen dat onder een
paraplu kampeerde voor Ter Apel, onderdak in de VBL. Ze kunnen elk moment
weer geklinkerd worden.
Donateur of vrijwilliger van
STIL worden? Hulp nodig?
Kijk op www.stil-utrecht.nl.
Ook als je opvang wil bieden of
andere steun kunt geven.
Op de nieuwe weblog http:
//stil2.wordpress.com
vind je nieuwtjes en oproepen.
info@stil-utrecht.nl, tel: 030
2713463, Bankrek 7407021
Stichting Lauw-Recht, Utrecht

Tweede tentenkamp van Somaliërs, dec '11

Hoe het begon...
Op de foto links de start van het
eerste tentenkamp in november 2011
in Ter Apel. Dit ontstond nadat een
Somalische man in rolstoel buiten de
poort op een landweggetje werd
gezet met de opdracht het land te
verlaten....
Kijk voor actienieuws: vluchtelingenopstraat.blog spot.com en
Facebook Vluchtelingen op Straat
Tenten verzamelen voor de volgende
actie mag alvast !
Donaties: ING 5756118 ovv actie
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Wet ‘Eens illegaal...’ stilletjes in werking
Stilletjes is deze maand de wet ‘Eens illegaal, altijd illegaal’ van kracht
geworden. De Eerste Kamer stemde er 15 mei mee in. Als je ooit een
periode zonder verblijfsvergunning in Nederland hebt gewoond, wordt dat
tegengeworpen bij de aanvraag van een Machtiging tot Voorlopig Verblijf
(MVV) die je nodig hebt om hier een verblijfsvergunning aan te kunnen
vragen. Dit geldt niet voor je hele leven maar officieel voor vijf jaar. In de
praktijk zal dit twee jaar zijn, zo meldt de toelichting van de wet.
Het brede maatschappelijke protest heeft gezorgd dat deze wet voor
verschillende groepen niet geldt, zoals voor slachtoffers van huiselijk
geweld, eergerelateerd geweld, vrouwenhandel, gezinsleden, minderjarigen, mensen die buiten hun schuld niet terugkunnen en mensen waarbij
de minister op eigen titel een vergunning verstrekt.
De wet heet officieel visumwet en werd begin juli van kracht. De poging
van de oppositie het wetsvoorstel als controversieel te bestempelen en door
te schuiven tot na de verkiezingen lukte niet. Dit gebeurt wel met het
wetsvoorstel waarmee illegaliteit strafbaar zou worden gesteld.
Inreisverbod en hoge boete
Sinds begin dit jaar is het al mogelijk dat mensen wiens asielverzoek of
aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen, na een ‘vertrektermijn’
van vier weken, een inreisverbod krijgen. Ook mensen die ‘aangetroffen’
worden zonder papieren door de politie of een andere overheidsinstantie of
die het land uitreizen waarvan blijkt dat ze in Nederland zonder verblijfsvergunning leefden, zijn de klos. Zij mogen met dit inreisverbod twee tot
vijf jaar niet naar Nederland komen. En krijgen in die tijd zeker geen
verblijfsvergunning. Als ze zich niet aan hun vertrekplicht houden, kunnen
ze een boete krijgen van 3800 euro. Als ze geen geld hebben, kunnen ze
zes maanden strafgevangenis krijgen. In de praktijk zijn al straffen van
twee jaar opgelegd. Hiermee is de strafbaarstelling indirect al een feit,
hoewel het wetsvoorstel hiertoe nog voor advies bij de Raad van State ligt.
Lees meer: www.eerstekamer.nl Staatsblad 2012 258, 24 mei wijziging
vreemdelingenwet 2000 of www.geenstrafbaarstelling.nl

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FANGA MUSOW Veel succes !

Ons opvangproject voor vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning,
dat sinds december 2005 bestaat en al lange tijd zelfstandig draait, gaat
deze zomer haar eigen weg, los van de Stichting Lauw-Recht (STIL). Het
project valt vanaf deze zomer onder de nieuwe Stichting 'Seguro'. Deze zal
ook mannen in nood gaan opvangen, door de gemeente gefinancierd.
Fanga Musow blijft los hiervan gewoon wie ze was. STIL blijft intensief met
het opvangproject samenwerken. We wensen de vrouwen alle goeds! !!

Straks echt niet meer
welkom in nachtopvang

Wat er al een jaar aan dreigde te
komen wordt werkelijkheid. Dan
kan niemand zonder verblijfsvergunning meer in de nachtopvang
voor daklozen terecht. Sinds een
jaar krijgen mensen zonder
papieren alleen nog toegang tot
de Sleep Inn en NOIZ als ze ziek
zijn of erg kwetsbaar, binnenkort
helemaal niet meer.
Het totaal aantal plaatsen voor
alle daklozen is al verminderd,
ook al was er een tekort. Huize
Vaartserijn is in juli gesloten.
S. is vluchteling en sliep daar de
laatste maanden. Na de sluiting
ging hij naar de NOIZ waar hij al
snel weg werd gestuurd omdat
die nachtopvang niet meer voor
onze doelgroep bestemd is. Op
de vraag 'Waar slaap je dan? ',
antwoordt hij dat hij in een speeltuin geslapen heeft. Koné belt op
een avond dat hij op het station
de nacht doorbrengt. Hij wil de
hele nacht wakker blijven. Je
slaapt toch bij de Sleep inn?
"Daar is niet genoeg plek, ik kon
er niet in", zegt hij.
Nieuwe Opvang
Een deel van deze mensen kunnen terecht in de nieuwe opvang
die de gemeente start voor mensen in medische en humanitaire
nood. STIL vindt echter dat de
daklozenopvang toegankelijk
moet blijven en blijft daarvoor
pleiten bij de gemeente. Die
werkt voor de nieuwe opvang
samen met Fanga Musow.
www.fangamusow.nl
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Dakloze
vluchtelingen
in theaterstuk

Boats4People
vaart uit...
In juli is het eerste schip van
Boats4People uitgevaren in de
Middellandse Zee. Boats4People
gaat op zoek naar misstanden in
dit gebied waar dagelijks mensen
verdrinken die op zoek gaan naar
veiligheid en een beter leven in
Europa.
Een op de tien vluchtelingen
zou op deze levensgevaarlijke
tochten verdrinken. Hoewel
mensen vaak geen andere keus
hebben, wordt deze migratie door
Europese landen met harde hand
bestreden. Boats4People, een
internationaal samenwerkingsverband, wil deze harde aanpak
aanklagen en in de pubiciteit
brengen. Tijdens de reis wordt
overal de gelegenheid aangegrepen om informatieve en
publicitaire bijeenkomsten en
acties te houden en vooral om
mensen de kans te geven hun
verhaal naar buiten te brengen.
Overlevenden en vermisten
Zo vertellen overlevers van bootoversteektochten hun verhaal,
evenals achterblijvers van vermiste
vluchtelingen die de gok waagden.
De verhalen raken je diep in je hart
maar tegelijk is dit initiatief hartverwarmend omdat het getuigt van
een brede internationale solidariteit
voor de mensen die buiten ons fort
gesloten worden, van mensen die
de wereld graag vrijer en anders
zouden zien.

http://boats4people.org
Facebook: Boats4PeopleNL
–––––––––––––––––––––––––––––––

Zonder Grenzen

Organisaties en personen die zich
verzetten tegen het migratie (non)beleid en pleiten voor vrijheid van
beweging kunnen elkaar vinden via
het no border netwerk, bedoeld om
makkelijker contact te maken.
http://no-border.nl/

STREET

Een STIL-cliënt uit Ethiopië speelde
in mei in de voorstelling Street' van
Lotte van den Berg en Huis aan de
Werf. Bezoekers liepen mee langs
de singel en in het stationsgebied
in Utrecht en konden het leven van
een dakloze ervaren.
Het stuk is gebaseerd op het leven
van een cliënt van STIL, B., die
acht maanden dakloos was. Op dit
moment heeft hij een tijdelijke opvangplek. Ook S., een andere man
zonder papieren, deed mee. Hij
was een jaar dakloos. Samen met
een Nederlander die meer dan tien
jaar dakloos was en met actrice
Floor van Leeuwen speelden ze
hun eigen harde dagelijkse leven.
Ook voor mensen die erg bekend
zijn met de problematiek zoals
ondergetekende was het een voorstelling die je raakte, je deed inleven en een beeld gaf van de
realiteit. Het zou de moeite waard
zijn als veel anderen deze voorstelling ook konden meemaken.
Bezoekers kregen zelf het nodige
te verduren en de voorstelling
eindigde op een verrassende
manier. Dit blijft geheim omdat
STIL hoopt dat ze met de
theatermakers extra voorstellingen
kan regelen. De deelname van
onze cliënten kwam tot stand via
het Ubuntuhuis, een buurthuis
waar ondermeer theaterles wordt
gegeven. mj

–––––––––––––––
Vertrek Marieke
Onze allergeweldigste
superfantastische lieve
toffe leuke medewerker
Marieke stopt met haar
werk voor STIL!!
Marieke, heeeeeel hartelijk
dank voor alles wat je voor
STIL gedaan hebt !! We
wensen je VEEL GELUK
en hopelijk tot ziens!!

Warm afscheid van
de Nederlandse les
In juli namen we met pijn in ons
hart afscheid van de mensen die
lange tijd zeer actief de erg populaire Nederlandse les gaven op
woensdagen en vrijdagen.
De deelnemers kregen een certificaat. De cliënten van STIL zullen
hen, de lessen, de warmte en
gezelligheid, erg missen!! De vrijwilligers kregen helaas andere
verplichtingen, vooral op de (betaalde) arbeidsmarkt. Mogelijk dat
de lessen weer doorgaan na de
zomer als we nieuwe vrijwilligers
vinden.

–––––––––––––––––––––––––

STIL werkt samen
met Ubuntuhuis
Het activeringsproject van STIL
voor mensen met en zonder
papieren, Utrechte Lente, werkt
sinds dit jaar samen met het
laagdrempelige Ubuntuhuis. Dit
buurthuis ligt bij STIL om de hoek,
eigenlijk twee hoeken om, op de
Vleutenseweg.
Kookproject en moestuin
Een dag per week koken en eten
onze cliënten daar. Ze mogen
gebruik maken van de wasmachine, voor de daklozen onder
hen, een erg welkom aanbod! Op
andere dagen doen ze mee aan
theater, sport en mogen in een
moestuin werken. Het eten dat ze
daar oogsten, kunnen ze bereiden
in de Ubuntu-keuken. In de
toekomst hopen we nog meer
samen te werken.

______________________

Waar vind je zonder
papieren nog hulp?
Op anti-racismedag, 21 maart,
lanceerden de Utrechtse vluchtelingenorganisaties gezamenlijk het
boekje: 'Zonder papieren, niet zonder rechten'.
Hierin staan alle organisaties en
instellingen waar mensen nog
terecht kunnen in Utrecht. In het
huidige klimaat van toenemende
uitsluiting, zeer welkom bij ongedocumenteerden.
Ditzelfde gebeurde die dag in andere steden in het land. Als gevolg
hiervan wordt op dit moment een
breed netwerk gevormd.

Leers biedt Irak 5 miljoen
voor meewerken terugkeer
Irak krijgt van Nederland 5,5 miljoen euro als het land
meewerkt aan gedwongen terugkeer van uitgeprocedeerde
asielzoekers. Dit geld is voor huisvesting, zorg en scholing
voor terugkeerders. Werkt Irak niet mee, dan gaat het niet
door.
Dit maakte Leers 22 juni bekend. De dag ervoor liet de Iraakse
minister van immigratie S. Duski, op bezoek in Nederland, weten
voorlopig niet mee te werken aan het verstrekken van reisdocumenten voor gedwongen terugkeer.
Volgens Leers echter, wordt hierover half september verder gepraat als hij Bagdad bezoekt. Tot die tijd wordt de opvang van de
200 Irakezen uit het tentenkamp in Asielzoekerscentra (AZC's)
verlengd. In totaal zouden hiernaast nog 1100 Irakezen in
dezelfde positie zitten. Volgens Leers werkt Irak wel mee aan het
direct terugsturen van nieuwe asielzoekers!

En de anderen?
De 117 andere vluchtelingen uit het
tentenkamp, die niet zijn vertrokken
uit het kamp en die het aanbod van
minister Leers van enkele weken
opvang niet aannamen, zijn bij de
ontruiming gearresteerd en naar een
politiebureau gebracht. Van daaruit
werden ze naar drie verschillende
locaties gebracht.
Ze zitten daar onder 'VBL- regime' en
hebben minder vrijheid dan onder
AZC-regime. In de Vrijheidsbeperkende locatie, VBL, moet je dagelijks
stempelen. De gearresteerden, afkomstig uit Irak, Iran, Somalië, Ethiopië, Eritrea en Sudan, zitten in AZC
Arnhem, AZC Burgum (Friesland) en
de VBL in Vught. In Vught zitten ook
Somaliërs van de eerste twee tentenacties. Een deel van de actievoerders
van de tweede actie zit in de VBL in
Ter Apel.
400 actievoerders in VBL+ AZC
In totaal zitten ± 400 mensen van de
drie tentenkampacties in AZC's en
VBL's. De Irakezen zullen niet voor
half september op straat gezet
worden. Van de anderen is dit niet
zeker. De 'opvang' kan elk moment
afgelopen zijn. Dan kunnen ze, zoals
dagelijks met andere uitgeprocedeerde onuitzetbaren gebeurt, op straat
gezet worden. (dd 13/7mj)
______________________________

Vierhonderd burgerslachtoffers per maand
Volgens Vluchtelingenwerk staat in een recent VN-rapport dat in
een aantal provincies in Irak het ‘geweldsniveau’ erg hoog is en er
3 tot 400 burgerslachtoffers per maand vallen, zo zei Jasper
Kuipers van Vluchtelingenwerk Nederland in juni op NOS-radio.
Volgens deze organisatie mag pas sprake zijn van terugkeer als
het ‘echt veilig’ is Ook de UNHCR meent dat Bagdad en andere
gebieden niet veilig zijn. Met dank aan het ANP, NOS en Trouw.
__________________________________________________

Veel Afghanen op straat
Groot risico op gedwongen uitzetting
Dagelijks worden Afghanen op straat gezet of duiken onder
uit angst voor uitzetting. Organisaties en netwerken van
landgenoten kunnen onvoldoende hulp bieden. Er is een
groot gebrek aan opvang en steun.
De Afghanen die deel namen aan het tentenkamp zijn de
na cht voor de ontruiming vertrokken uit ang st voor maandenlange op sluiting in vreemdelingenbewaring in N ederland
en gedwongen uitzetting naar Afghani stan. In tegenstelling
tot de Irake s e, Somali s c he en Iraans e a ctievoerder s, lopen
zij wel ri si c o op uitzetting. O ok verblijven nog altijd veel
mensen van andere nationaliteiten, die niet deel namen aan
de a ctie, buiten de voorzieningen.
Kun jij iemand onderdak bieden? Laat het even weten aan
info@stil-utrecht.nl of shuv.nl.

Kritiek op ontruiming:
'Recht op demonstreren
om zeep geholpen'
Uitgeprocedeerde vluchtelingen is in
Ter Apel het recht om vrij te demonstreren met slimme truuks ontnomen. Dit blijkt uit een onderzoek
naar de ontruiming van het tentenkamp op 23 mei, door de Rijksuniversiteit Groningen.
Het kabinet heeft 'niet rechtstatelijk'
gehandeld. "Ons bekruipt sterk het
gevoel dat dit spel op het hoogste
niveau vanuit Den Haag werd georkestreerd", schrijven de onderzoekers
(njblog.nl, 22 juni jl). Minister Leers
zei 1 juni nog tegen NRC Handelsblad dat hij 'geen rol' heeft gespeeld
bij de ontruiming, de beslissing om
hiertoe over te gaan kwam volgens
hem van de burgemeester. De Groningse deskundigen die de zaak
onder de loep namen, geloven dit
niet.
Lees meer op:
http://stil2.wordpress.com
njblog.nl en nrc.nl/rechtenbestuur

