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Demonstratie tegen racisme, 19 maart, Amsterdam 
 

 
Het Platform tegen Vreemdelingenhaat organiseert op de Dam in Amsterdam een 
landelijke demonstratie in het kader van de VN-dag tegen racisme (21 maart om 
14.00 uur). Door de gedoogsteun van de PVV aan het kabinet lijkt discriminatie 
van bevolkingsgroepen normaal te worden. Zie de website van het platform. 
 

 
 

 

Stichting LOS is de steunorganisatie voor de hulp aan migranten zonder verblijfsvergunning. Met deze 
nieuwsbrief houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, 
of vragen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning, neem dan gerust contact op.
 

mailto:info@stichtinglos.nl
http://tinyurl.com/459jok7
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1. Basisrechten 

 
Nederlandse overheid pleit voor beperkte arbeidsrechten voor schoonmakers 
De ILO, de International Labour Organization, werkt aan een Conventie ‘Decent Work for 
Domestic Workers’. De reacties van regeringen op de Concept-Conventietekst zijn 
gepubliceerd. Nederland pleit ervoor dat Domestic Workers niet dezelfde rechten als 
andere werkers krijgen. Anders zouden Nederlandse werkgevers ze niet meer kunnen 
betalen. Wel moeten de Domestic Workers netjes betaald worden.  
 
Gemeente Utrecht moet illegale, zieke, criminele Palestijn opvangen 
De Rechtbank Utrecht heeft besloten dat de gemeente Utrecht hulp moet geven aan een 
ernstig zieke illegale Palestijn, die al meer dan 20 jaar in Nederland woont en niet 
uitgezet kan worden. De rechtbank vindt dat zijn recht op privéleven wordt geschaad 
doordat hij op straat moet leven. De gemeente mag zelf kiezen of ze hem een 
bijstandsuitkering geven, of dat ze hem huisvesting plus zakgeld geven. 
Deze uitspraak is belangrijk, omdat de Nederlandse wet in het algemeen verbiedt om 
bijstand te geven aan illegalen. Maar de rechter vindt het recht op privéleven, zoals dat 
in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is vastgelegd, in dit geval sterker 
dan de Nederlandse wet. 
 
Geen bewijs van geboorte voor Chinezen die niet in een ziekenhuis zijn geboren 
Chinezen die voor 1996 zijn geboren, en niet in een ziekenhuis, hebben geen bewijs van 
geboorte. Nederland vraagt van Chinezen een geboorteakte in de vorm van een 
notariële verklaring die verwijst naar een brondocument, in dit geval een bewijs van 
geboorte. Maar de rechtbank Amsterdam heeft nu erkend dat er een groep Chinezen is 
zonder zo’n bewijs van geboorte. De Nederlandse overheid kan dan niet een notariële 
verklaring vragen die naar dit bewijs van geboorte verwijst. 
 

 

2. Toelating 

 
Nog strenger asielbeleid 
Minister Leers heeft deze week in een brief zijn plannen voor een strenger asielbeleid 
beschreven. Voor alle plannen is nog overleg en onderzoek nodig.  
Hij denkt aan: 
- gemakkelijker afwijzen van een asielverzoek als de asielzoeker geen 

identiteitsdocumenten bij zich heeft 
- gemakkelijker afwijzen van een tweede asielverzoek als de asielzoeker geen nieuwe 

informatie geeft, of als deze informatie eerder gegeven had kunnen worden 
- afgewezen asielzoekers direkt aan de Dienst Terugkeer en Vertrek overdragen 
- minder geld voor advocaten als ze helpen bij een kansloos tweede asielverzoek  
Sinds februari kan een asielzoeker die in een tweede asielprocedure wordt afgewezen 
omdat hij geen nieuwe informatie geeft, direkt uitgezet worden. Hij mag niet meer op de 
rechtszaak daarover wachten. 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_151864.pdf
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Teruggekeerde Afghaanse vluchteling vermoord 
Nezam Azimi keerde in 2006 van Maastricht terug naar Afghanistan toen zijn tijdelijke 
verblijfsvergunning was ingetrokken. Hij was eerder in Afghanistan politiek actief 
geweest en het was nog steeds niet veilig voor hem. Afgelopen zomer is hij vermoord. 
 
Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen asiel krijgen 
Slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld worden door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens gezien als kwetsbare individuen. De staat hoort hen te 
beschermen. Als de eigen staat geen bescherming kan bieden, kunnen zij voor asiel in 
aanmerking komen. Volgens de rechtbank Utrecht moet de IND per geval onderzoeken 
of de overheid van het herkomstland bescherming biedt aan slachtoffers van huiselijk of 
seksueel geweld. 
 
Vrouwen die dreigen besneden te worden kunnen asiel krijgen, bijvoorbeeld 
Egypte 
In Egypte worden bijna alle vrouwen besneden. Ondanks dat er een wet is tegen 
besnijdenis, wordt bijna niemand daarvoor bestraft. Daarom vindt de rechtbank den 
Haag dat de Egyptische overheid geen bescherming biedt tegen besnijdenis, en dat de 
betrokken vrouw asiel moet krijgen. 
 
Vrouwen die moeten terugkeren naar Eritrea kunnen asiel krijgen 
De rechtbank Amsterdam vindt terugkeer van vrouwen naar Eritrea te gevaarlijk. Er is 
een groot risico dat ze in de gevangenis terechtkomen, en de omstandigheden in de 
gevangenissen zijn inhumaan. Ze kunnen ook in dienst moeten, en de omstandigheden 
voor vrouwen in het Eritrese leger zijn ook inhumaan. Daarom zouden vrouwen uit 
Eritrea asiel moeten krijgen. 
 

3. Controle en terugkeer 

 
Busmaatschappij verklikt illegale schoonmakers 
De busmaatschappij Connexxion heeft met de politie Haarlem samengewerkt. Zij 
meldde aan de politie dat Afrikaanse vrouwen regelmatig de bus naar de villawijken in 
Aerdenhout en Bloemendaal namen. Het bleek te gaan om illegale schoonmakers die 
daar werkten. De politie volgde hen tot hun werkadres en controleerde hen op hun 
verblijfsvergunning. In totaal zijn 30 vrouwen opgepakt. Zij kunnen worden uitgezet. De 
werkgevers moeten 4.000 euro boete betalen. 
 
Algerijnen kunnen niet uitgezet worden 
De Raad van State, de hoogste rechtbank, heeft besloten dat Algerijnen niet uitgezet 
kunnen worden. Ze kunnen dus ook niet in vreemdelingendetentie gezet worden. 
 
Somaliërs kunnen niet uitgezet worden 
De Raad van State, de hoogste rechtbank, heeft besloten dat Mogadishu te gevaarlijk is 
om naar teruggestuurd te worden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
heeft besloten dat heel Zuid- en Midden Somalië te gevaarlijk zijn. Daarom worden 
asielzoekers uit Zuid- en Midden Somalië voorlopig niet uitgezet. 
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Hoewel Somaliërs uit het noorden (Somaliland, Puntland) niet perse via Mogadishu 
uitgezet moeten worden, heeft Nederland besloten dat zij ook voorlopig niet worden 
uitgezet. 
 

4. Wat is er te doen? 
 
Actie VTU tegen het asielbeleid 11 maart 14-16.00u, de Dam in Amsterdam  
Vluchten doe je uit bittere noodzaak. Vluchtelingen zijn geen criminelen.  
Onder dit motto voert Vrouwen Tegen Uitzetting in het kader van Internationale 
Vrouwendag actie om te strijden tegen het idee dat vluchtelingen leugenaars, profiteurs 
en criminelen zijn. Vluchtelingen zijn niet zomaar weggegaan uit hun land, maar zijn 
gevlucht met een reden: bijvoorbeeld omdat ze dreigen te worden vermoord of 
gevangengezet om hun politieke overtuiging. Vrouwen vluchten ook voor verkrachting en 
oorlogsgeweld, of uit angst voor besnijdenis of uithuwelijking. 
 
Sprekers zijn onder andere Jan Mulder, Hadassah de Boer, Hanneke Groenteman, 
Stichting Vluchteling, ASKV, Defence for Children en Amnesty International, Judith 
Sargentini, (Europarlementariër Groenlinks), Igna Oomen (asieladvocaat), Hans 
Spekman ( PvdA-woordvoerder asielbeleid Tweede Kamer). Vluchtelingen vertellen hun 
verhaal en er is informatie over de nieuwe asielwet.Iedereen wordt van harte 

opgeroepen om deel te nemen. Meer informatie: vtu@xs4all.nl, 

www.vrouwentegenuitzetting.nl   
 

mailto:vtu@xs4all.nl
http://www.vrouwentegenuitzetting.nl/
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