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STIL zoekt opvang !! 
Solidariteitsorganisatie STIL zoekt regelmatig, en nu ook weer, 
dringend opvang voor vluchtelingen en migranten in nood. Nu het 
niet meer vriest en de 'koudweerregeling' is afgelopen, zitten we 
weer met onze handen in het haar omdat veel mensen geen plek 
hebben om te slapen.  
Het gaat om plekken voor korte of lange tijd, voor vrouwen, al dan 
niet zwanger, en mannen. Wil jij opvang bieden of meer 
informatie? Bel 030 2713 463 of mail naar info@stil-utrecht.nl.  
 

Giften Utrechtse kerken verdubbeld  

Vraag jouw kerk om collecte STIL 
 

Dit jaar verdubbelt de Stichting Rotterdam giften van kerken uit 
Utrecht en omgeving. Zit je zelf bij een kerk, vraag dan om een 
collecte of donatie voor STIL.  
Die gebruiken we voor hulp aan vluchtelingen en migranten in 
nood. Bijvoorbeeld voor eten, drogistproducten, vergoeding van 
overnachtingen, noodzakelijke reiskosten, juridische kosten en 
medische uitgaven die niet vergoed worden.   
Meer informatie: info@stil-utrecht.nl of bel: 030 2713 463.  
 

Donaties zijn welkom op rekening 740 70 21 van Stichting 
Lauw-Recht, Laan van Nieuw Guinea 143, 3531 JH Utrecht.  

 

Twee mannen zonder papieren opgepakt 
 

Twee bekende vluchtelingen zonder verblijfsvergunning zijn dit 
weekend opgepakt en zitten nog in vreemdelingenbewaring. Een 
van hen is vader van een kind met papieren en bezig via DNA dat 
te bewijzen. De DNA-test is positief, de procedure echter nog niet 
gestart. Hij is onuitzetbaar, kan tevens niet zelfstandig terug en 
heeft omgang met zijn kind. 
Na lange tijd dakloos te zijn geweest hebben beiden nu een kamer 
en zijn cliënt geworden van een collega-organisatie. De politie 
kwam aan de deur omdat iemand de muziek te hard had staan.  

 

Alsnog asiel  
 

Voor veel mensen kan STIL niet veel doen op juridisch gebied 
omdat de wetgeving het mensen vrijwel onmogelijk maakt hun 
recht te halen. Vooral om te bewijzen dat iemand wel degelijk te 
vrezen heeft voor vervolging bij terugkeer naar het land van 
herkomst. Echter, in een enkel geval kan STIL helpen.  
Zo kreeg V. na vijf jaar verblijf in Nederland, waarvan drie jaar op 
straat (of buiten de rijksopvang) alsnog asiel omdat hij kon 
bewijzen dat hij homosexueel is en in zijn land van herkomst, 
Uganda, om die reden te vrezen heeft voor zijn leven. 

 

Weer iemand net niet 

uitgezet naar Somalië 
Afgelopen week is weer een 
geplande uitzetting naar Somalië 
op het nippertje niet doorgegaan 
door juridische stappen van de 
advocaat.  
Wil je meedoen met protesten 
tegen uitzettingen? Meld je dan 
aan via: info@deportatieverzet.nl 

 

Nieuwe opvangplek 
STIL kreeg deze maand weer een 
telefoontje van iemand die aan 
een vrouw in nood opvang wil 
bieden. We heten de nieuwe 
opvangplek van harte welkom! 
Zonder de gastvrijheid van 
particulieren kon STIL niet doen 
wat nodig is, namelijk kwetsbare 
mensen van de straat helpen. 
 

Veel buitenslapers 
Voor veel dakloze vluchtelingen die 
bij STIL hulp vragen, kunnen we 
geen onderdak of slaapplek 
regelen. Mocht je nog een plek 
weten waar 20 of 50 bedden 
neergezet kunnen worden, laat 't 
weten... info@stil-utrecht.nl  

 
B. vrijgelaten 
De onuitzetbare vluchteling B. 
waarover we in vorige nieuwsbrief 
berichtten, is na drie maanden 
vreemdelingenbewaring vrijgelaten 
uit detentiecentrum Schiphol.  
 

Eens illegaal.... 
Op 1 juni treedt de wet 'Eens 
illegaal altijd illegaal' in werking. 
Daarmee kan een verblijfsvergun-
ning geweigerd worden na eerder 
verblijf in de illegaliteit. Wel zijn er 
enkele uitzonderingscategoriën.  
 

Nieuwe vrijwilligers 

Van harte welkom!  



Ondanks ernstige fouten zaak Dolmatov: 

Teeven blijft zitten waar ie zit 
 

Tal van ernstige fouten zijn gemaakt in de behandeling 

van de Russische vluchteling en activist A. Dolmatov, die 

17 januari zelfmoord pleegde in het Rotterdamse 

detentiecentrum waar mensen vastzitten om het land 

uitgezet te worden. Toch blijft de verantwoordelijke 

staatssecretaris Teeven op zijn plek. 
 

Dit bleek 18 april tijdens het debat in de Tweede Kamer over het 
onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie  naar de dood 
van Dolmatov. Volgens de inspectie had Dolmatov die gevangen 
zat om het land uitgezet te worden, niet mogen worden opgeslo-
ten, want hij procedeerde nog tegen de afwijzing van zijn 
asielverzoek. Ook was er van alles mis aan de medische zorg en de 
rechtsbijstand die hij kreeg of juist niet kreeg.  
Er zouden 300 mensen per jaar net als de Rus 'onrechtmatig' in 
bewaring zitten. Toch noemt Teeven de problemen 'incidenteel' en 
niet structureel. "In deze zaak is de menselijke maat uit het oog 
verloren op een wijze die ik onacceptabel vind'", zegt hij. Hij zegt 
toe dat het beleid 'humaner' wordt maar 'wel binnen de grenzen 
van het (huidige) strenge en rechtvaardige beleid'. Ook komt er 
een onderzoek naar  de 'kwetsbaarheden in de vreemdelingen-
keten'.  
Voor zijn regeringspartner PvdA waren deze beloften voldoende 
om niet mee te stemmen met een motie van vijf andere partijen 
die wilden dat Teeven aftrad.   
 
Eerdere kritiek en adviezen totaal genegeerd  

Voor mensen die al langer te maken hebben met vreemdelingen-
detentie klonken de woorden van Teeven als een lachertje (maar 
dan om te huilen), in ieder geval niet erg geloofwaardig. Al jaren is 
hij (en zijn zijn voorgangers) Oost-Indisch doof voor kritische 
geluiden uit diverse hoeken over de medische zorg in detentie, de 
omstandigheden, de (langdurige) detentie op zich, etc.  
Zo verschenen bijvoorbeeld rapporten van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg, Amnesty International, de Ombudsman, de Raad 
van State, Het Europees Comité ter voorkoming van foltering en 
onmenselijke behandeling en vele anderen. Na deze adviezen en 
rapporten was er nooit merkbaar verschil in beleid of praktijk van 
de vreemdelingendetentie.  
Integendeel, de duur van de detentie is langer geworden en ook 
mensen die bij voorbaat onuitzetbaar zijn mogen voor onbepaalde 
tijd opgesloten worden. Regelmatig vinden zelfmoorden plaats in 
detentie waar niemand enig weet van heeft of zicht op heeft. 
 
Schokkende realitieit of prullebakadvies 

De dood van Dolmatov heeft tot gevolg gehad dat de kritische 
geluiden die al jaren richting regering en verantwoordelijke be-
windslieden gestuurd zijn, nu (wel) voorpaginanieuws zijn, in tal 
van media aan de orde komen en in de Kamer als 'schokkende 
realiteit' behandeld worden in plaats van als weer zo'n irrelevant 
prullebakwaardig advies dat je niet hoeft na te leven.  

 
Meer informatie:  

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/nieuws/2013/04/12/te
even-neemt-maatregelen-na-inspectierapport-over-dolmatov.html 
Hier is ook het rapport van de Inspectie te vinden.  

Vluchtelingenprotest bij 

PvdA-congres tegen 

strafbaarstelling   
 

Zo'n zeventig vluchtelingen demon-
streerden zaterdag in Leeuwarden 
bij het PvdA congres. Een overgote 
meerderheid van de PvdA leden liet 
daar weten tegen strafbaarstelling 
van illegaal verblijf te zijn, wat de 
regering in wil voeren.  
Hun regerende partijgenoten wilden 
echter niet luisteren. Zij zeggen dat 
ze zich aan het regeerakkoord 
moeten houden. Daar stemde 
trouwens in november dit PvdA-
congres  zelf ook mee in.  
De PvdA organiseert over twee 
weken nog een aparte ledenraad 
hierover maar dit lijkt vooral bedoeld 
om uitleg te geven.  
 

 
       Protest bij PvdA-congres     
 

Veel steden tegen 

strafbaarstelling  
 

Diverse steden en lokale partijen 
keren zich tegen de strafbaarstelling 
van illegaal verblijf die de regering 
wil invoeren. Zo hebben o.a. Utrecht, 
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, 
Groningen, Den Helder en de 
Vereniging Friese Gemeenten laten 
weten ertegen te zijn, en een aantal 
gemeenten liet meteen weten de 
wet niet te zullen uitvoeren. Ook 
veel lokale fracties keren zich tegen 
het wetsvoorstel. Dit betekent dat 
het mogelijk is dat de Eerste Kamer 
de wet niet aanneemt.  
Veel maatregelen zijn echter 
intussen al ingevoerd of dat gebeurt 
per 1 juni. Meer informatie:  
www.geen strafbaarstelling.nl 
 

Meer informatie over STIL 
www.stil-utrecht.nl  



 
 

Geboorterecht en geboortepech 
 
Op de dag dat iemand in Nederland gekroond werd, zaten twee 
mensen die ik goed ken in een politiecel (arrestantencomplex 
Houten), onschuldig opgesloten. De kroning vond plaats op grond 
van geboorterecht. De opsluiting op grond van - hoe noem je het 
tegenovergestelde? -  geboortepech. 
 
Toen hij nog prins was verdiende Willem Alexander ruim 800.000 
euro per jaar belastingvrij. Bekenden van STIL zonder papieren 
komen regelmatig in grote problemen als hun baas net als koning 
Willem geen belasting betaalt. Die baas krijgt dan 8000 euro 
boete. Maar een prins krijgt die niet.  
Ook hebben onze bekenden zonder papieren grote moeite 
voldoende eten te regelen en een dak boven hun hoofd. Maar ja zij 
zijn dan ook niet uit een koningin geboren: geboortepech. 
 
Blijkbaar mag iemand op basis van geboortepech de toegang tot 
de daklozenopvang geweigerd worden, 'daar is de dalozenopvang 
niet voor bedoeld'. Geboortepech betekent: nergens mogen 
slapen. 
Na acht tentenkampen (of waren het er tien?) is wel duidelijk dat 
er een probleem is, maar een oplossing is nog steeds ver te 
zoeken, afgezien van de terugkerende pogingen mensen naar 
onveilig gebied uit te zetten. 
 
Een mogelijke oplossing werd in een schokkende brief aan de 
koning bepleit (in NRC Handelsblad) door schrijver-vluchteling R. al 
Galidi. Hij vraagt de nieuwe koning om gratie voor de 
tentenkampers.  
Hij schrijft over de kant van Nederland die de koning mogelijk niet 
kent. Waar (in mijn woorden) mensenrechten alleen voor een deel 
van de inwoners gelden.  
 
Het recht op eten en werken, het recht op slapen, het recht op een 
dak en dakloosheid, is slechts een geboorterecht.  
 
Dit is een land waar de ene persoon op basis van geboorterecht 
geen belasting hoeft te betalen en de ander  crimineel wordt 
zonder ooit een strafbaar feit gepleegd te hebben. Geboortepech.  
 

      Column van Margreet Jenezon van STIL 
 

Kijk voor de brief aan de koning van Al Galidi op de weblog 
van STIL: http://stil2.wordpress. com. 
  

Daar vind je ook actuele oproepen van STIL. 

Vluchtelingen vragen 

koningin om 'amnesty'   
Vertegenwoordigers van 150 uitge-
procedeerde asielzoekers leverden 
donderdag een brief en een bos 
oranje bloemen af bij Paleis Noord-
einde. Ze vroegen de koningin in 
Nederland te mogen blijven. 
 

Zie foto hiernaast. 
 

UNHCR en VluchtelingenWerk:  

'Sluit asielzoekers niet  
op aan de grens' 
 

'De Gesloten Verlengde Asielproce-
dure moet worden afgeschaft', aldus  
VluchtelingenWerk Nederland en de 
UNHCR in een rapport vorige week. 
Zij vinden dat mensen die 'niets 
anders hebben gedaan dan asiel 
vragen, niet achter tralies thuis-
horen'.  
Alle asielzoekers die via Schiphol 
naar Nederland komen, doorlopen 
hun asielprocedure in gevangen-
schap. Als de IND meer tijd nodig 
heeft dan acht dagen om te 
beslissen op hun asielverzoek, 
komen ze in de Gesloten Verlengde 
Asielprocedure (GVA). Hun detentie 
kan dan nog maanden voortduren.  
Dit gebeurt niet met  asielzoekers 
die over land naar Nederland reizen: 
zij verblijven in een opvangcentrum.  
Op Schiphol zitten ook vluchtelingen 
en migranten zonder papieren vast 
die niet in een asielprocedure zitten 
maar zijn opgepakt om uitgezet te 
worden.  

 
Onder het motto 'Laat uw 
gasten vrij' demonstreerden 13 
januari ruim 500 mensen tegen 
de opsluiting van onschuldigen 
in de  nieuwe gevangenis op 
Schiphol.  
Zie www.laatuwgastenvrij.nl 


