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Vre e mde linge nb ewaring
maakt mensen kapot
De mensonteretrde visitaties blijven. fuk onder dwang bijeen vrouw die in haar land van herkomst was verkraitt--'
Iranewillem Verbaas
adlgca4-'rcg!deECerE..h!_

Staatssecreraris Teeven overleefde
het lQm€rd€bat over de Dotmatov,
zaak met de belofte om de htmani
reu n vreemdelingenderentie oD de
aaenda te z€rten. Daar is alle red€D
voor Jtridiscb gezien h uremdelin-
genD€waruE geen strafmaar een .be
rftui{ke rnaareAel, om te veftinde
r€n dat iemand de benen neehi
voordat hij wordt uitgezer. Maar
kaironr zjjn de derenrjecenrra dan
g€en Jeugdherb€ra€n met een hcker
omneen, maar gevangenissen met
een exr|J sobere vafidnr van srraf-
recntelrjke wi jbeidsonrneminpt

. -Aflch|ikking "n 
,"p."ssi" iiiten

nier de onu itge\proken aLh r€rl Itsen
de moleven.lemod jn vreemJih-
gendeentie zjt t5 ror lZ uur Der eF
mrrt itr de cel met een of rw;ie uur
per .lag in de buitenluchi

Bij aankomsr in de cenba moeten
rcemdeLi ngen zjr h a lrrld gehect u it-
xieden lzogeheren .visjtarie.l 

voor
conFole op de aanwezigheid van ver_
ooaen voorwerpen zoats druss in ti
chaamrhotren. Het regjme zi l fom-
lcnreei de Nitionrte ombudrman
bren tu n tcnejje. a ls .geestdodend.. 

Er
zrtn nauwetijkr zjnvofle actjqteuen
en.afbeid of her votger van onder_
wls ls nrct moe€liik_

Voor d€ opg€;toren weemdetingetr
rs dit er zonder gevotgen. Uir Aus.
llaxscnonderzoek en onderzoek ran
d€-jesuit R€tugee Service in Betcie
DrUkt dat vreemdel'n8en door hun
opsrutjng vaak. soms bliivende Dsv-
cnrcne schade oplopen lzoseh€te;'detentieschad€ t. Ood€r he; bevin
den zich bovendien kbrtsbare nren-
sen ali stachroffers i?n mens€nhan-
oer, mensen mer oortogstrauma\ en

asielzoekers die in hun land r€n her-
(omst g€vangen hebben g€z€ten. Of
zwanger€ worwen, die z€s weker
voor de uitg€rekende datum worden
overgebechr naar bet Justirieet M€.
arscn centrum in Scheveningen, zG
dit ook de b€valling in het g€vang
{aD plantsqnden, De d€tenrjecenrE
ntr<€n ook een veryaarbak voor men-
sen.[e eigentjjk psychiatnsche zorq
nodig hebb€r De pr}l:hiarnlche Da:
nent d'e illegaat is en wordr aan;€
houden, wordt in Nederland inie
eerste ptaats behandeld ats een cli-
mneel die met wijh€idlontnerniDs

g€straft moet worden, en Dar in ale
Meede plaats ah Dadent.

ZorgelUk is ool het aebruk van
uole€rcelen:aso g€valt;n iD d€ eer
sre netn van vorigjaar IsoteerceloD
s rrllti ng ber€kenr 23 urr pe. etuiaat
rn €€n kate cet. mer aleen e€n zirje,
een gootsteen, een toilet en een ;a-
tlas mer be.idegoed. De isoleercel
wordt ook gebruilc als st&finaatr€-
gel. al komr de overh€id hier snel in
oegrtz€ zoneomdn dir nicr zord€r

flsrco'r is. koleercelverblijf kan leiqen rct conoentrari€sroomissen. DA-
niekinvallen. angstaanvaUen ze'tfs
recrorver€nde psychoses. Berichtse.
llng van de Inspecrje van Vejtish;jd
en Justirie doer vermoeden dar in
met nam€ Kamp Zeist d€ isoleercet
veelvuldig is gebnitc om conflict€n
tussen gederine€rden en her Derso
ne€l uir re vechten.

Dar neemt niet weg dar er de afse-
ropenjarcn w€twar verbererd |5 be
srruabe wdrin vijf o I meer vrcemd€-
lrngenbU elkrar in de ceL werden oD
gesloten bestaat niet meer, en excei
sen- ln net vervoer lijken minder

_ Maar de mensont€rende usitatier
bbjven. Hoe gr€rcnd dit dr de hand
kan lop€n, bleek vods jaar toen een
ftuwdie inlaarliDd vao herkon$
met haar Degehjarige dorlter was
vertcrcht, na atoop van haar asjef
procedure in het aanmetdcenrmm
r.nrpnor terugkwm in (amp Zeist
uaar wergerde ze zi(b re onderueF
pen aan de visitatie. Uit€indetiik
werd haar bilspleet in een isol€ffc;t
g€nspecteed door twee mamen en
rwee wouw€n met behulD van €eD
b€entjem. Nr afloop w€rd rij h\.Der-
venbr€rend in de isoteercet odeslo-
ten. Dir incidenr, dar ror nu i;e nl.
leen in de vaktitemruur aandacht
trok. is wijwel zek€r een s€val van
menseffechterschending. Votgens
ner valasdas-arrest !?n h€t EumDe€s
Hor loor d€ Rechten van de Me;r ir
air€en 3l een visirarie io a€nweziE
hejd van iemand van her andere A;
sE.nt €s onmenselij k€ of vem€Ae-
rende behandeling in de zin ran het
Europe€s Verdrag voor de Rechten

Voor de staatsseoetaris is €I werk


