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De IND heeft een advocaat uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor een illegale ouder van legale
kinderen die al langer dan 5 jaar in Nederland waren. Voor de kinderen is het pardon dus niet nodig,
maar als de kinderen alsnog pardon krijgen, wordt de illegale ouder ook legaal.
Houd er wel rekening mee dat ook al inreisverboden zijn afgegeven bij een aanvraag voor het
kinderpardon. Overleg daarom eerst met de advocaat.

KINDERPARDON: VRAAG OOK STATUS ILLEGALE OUDER BIJ LEGALE KINDEREN
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1. BASISRECHTEN

Amsterdam: Motie recht op opvang voor bewoners van de vluchtkerk aangenomen
In de motie die op 3 april werd aangenomen, wordt gevraagd:
- de landelijke politiek moet voor een oplossing zorgen voor vluchtelingen die niet kunnen worden

uitgezet; dmv buitenschuldverklaring en opvang voor mensen die anders op straat dreigen te
belanden.

- totdat dit geregeld is opvang en begeleiding mogelijk maken.
- in geval van een hulpverzoek samen met de deelraden zoeken naar een oplossing.
- (psychisch) zieke Vluchtkerkbewoners reguliere opvang bieden in GGD instellingen.
Burgemeester Van de Laan stelde wel dat de groep als geheel geen nieuwe opvang geboden zou
worden. Slechts op individuele basis konden mensen geholpen worden.
Zie:https://www.facebook.com/DeVluchtkerk

DCI-Belgie: ook in Belgie recht op opvang voor ongedocumenteerde kinderen
In navolging van Defence for Children (DCI) Nederland, heeft ook DCI Belgie het Europees Comité voor
Sociale Rechten gevraagd uit te spreken dat ongedocumenteerde kinderen recht op opvang hebben.
Het Comité heeft dit bevestigd. Lees meer informatie hier.

2. TOELATINGSBELEID

RvS: intrekking vluchtelingenstatus is mogelijk nav. interview familieleden bij aanvraag nareis
Deze uitspraak betreft een vluchteling die een aanvraag indiende voor nareis van zijn achtergebleven
familieleden. Bij het interview op de ambassade vertelden de familieleden heel andere dingen over de
vluchtdatum en de vluchtreden. Daarom trok de IND de asielvergunning in. De Raad van State
bevestigt de intrekking (ABRvS, 201208895/1, 14.3.13)

Rb: geen status Nigeriaan met HIV
In deze zaak vond de rechtbank dat in Nigeria HIV-behandeling mogelijk is, en dat de mogelijkheid van
resistentiebepaling niet relevant is, zodat de aanvrager geen status krijgt:
www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn= BZ5537

Enkele NLse ambassades doen geen legalisatie buitenlandse documenten meer
Vanaf 1 april 2013 worden documenten uit Afghanistan, Bangladesh, Burundi, Congo, Dominicaanse
Republiek en Nigeria niet meer door de Nederlandse ambassades gelegaliseerd voor gebruik in
Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in het betreffende land moet nog wel het
brondocument legaliseren. (NVVB 2.4.13)

3. CONTROLE EN TERUGKEER

Uitzettingen naar Afghanistan
De afgelopen weken zijn minstens 3 gezinnen uitgezet naar Afghanistan. In augustus 2012 weigerden
de Afghaanse autoriteiten in Kabul een teruggestuurd gezin te accepteren. Ondanks navraag door de
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DT&V werd de reden niet duidelijk. De DT&V stopte tijdelijk uitzettingen van gezinnen, maar is daar nu
weer mee begonnen (zie site DT&V)

4. WAT IS ER TE DOEN?

Levensverhaal Iraanse vluchtelinge
In “Een ster in de spiegel” beschrijft Lili Irani haar levensverhaal. Ze vertelt hoe ze opgroeide in Iran,
een land dat gebukt gaat onder religieus fundamentalisme, en hoe ze na huwelijksmigratie zonder
verblijfsrecht moest zien te overleven in Nederland. Ze spreekt zich openlijk en moedig uit tegen de
onderdrukking van vrouwen, werklozen en andere armen, en tegen de maatschappelijke uitsluiting
van mensen zonder verblijfsrecht.
Het boek wordt op 11 april gepresenteerd in de Rooie Rat in Utrecht (www.rooierat.nl)

Info-avond vreemdelingenbeleid, 12 april 20.30u Leiden
De volgende sprekers zullen vertellen over verschillende aspecten van het Nederlandse
vreemdelingenbeleid:
Vertegenwoordigers van het Vluchthuis in Den Haag.
2. Onderzoeksjournalist Bart de Koning, vertelt over de doodlopende weg die de kabinetten van de
voorbije jaren op het terrein van het asielbeleid zijn ingeslagen.
3. Een asieladvocaat vertelt over de asielprocedure (nog niet toegezegd)
Aan de orde komen onder andere: Acties tentenkampen, Vreemdelingendetentie, en Strafbaarstelling
illegaliteit.
Info: http://vrijplaatsleiden.nl/agenda/informatieavond-vreemdelingenbeleid/

Documentaire Bahar, Turkse vrouw die trouwt met een illegale man, 16 april in de Balie A’dam
Bahar is nog maar 15 als ze hevig verliefd wordt op haar Turkse buurjongen, die geen
verblijfsvergunnning heeft. Ondanks tegenstand van haar familie besluit ze met hem te trouwen. Maar
haar man is ontrouw en mishandelt haar vanaf de eerste dagen van hun huwelijk. Na jaren vraagt zij
een scheiding aan en durft voorzichtig te hopen op een nieuw leven. Tot die ene fatale nacht waarbij
de realiteit haar hoop inhaalt.
Na afloop van de vertoning een gesprek met regisseur Carin Goeijers, schrijfster en co-scenariste
Nazmiye Oral en therapeute Jale Simsek over huiselijk geweld, zelfopoffering en romantisering van de
liefde.
De Balie, www.debalie.nl

Demonstratie tegen strafbaarstellling illegaal verblijf, 27 april 15u Leeuwarden
De Jonge Socialisten roepen op om met zoveel mogelijk mensen naar het congres van de PvdA te
komen, om te demonstreren tegen het kabinetsvoornemen om illegaliteit strafbaar te stellen, en de
PvdA op te roepen tegen te stemmen. Neem dus zoveel mogelijk mensen mee!

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties
die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting los zet zich in voor de
basisrechten van deze migranten en hun kinderen.
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