
Somali6rs kunnen voorlopig blijven ' l i iz

I Leers erkent: Uitzetting in praktijk kansloos I Vastgezette groep krijgt schadevergoeding
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NliDister leers {xsiel) he€ft gisteren
zijn hoger beroep tegen zestien So
malische uitgcprccedeerde asielzoe
k€rs stopgezet. Hij erkent dat hun
uitzetting praktisch moeilijk rcali
sccrbaaris. De zestien hcbben ruim
twee wek€n onterccht vastgezeten in
vreend€lingcrbewanng en krijgcD
nu iedcf cer schadevergoeding vaD
80 curo perdagdar ze vast?ateir.

De gloep Somaliers wcrd op 29 no-
vember opgepakt tijdens hun prctest
bij asielzoekerscentrum Ter ,^pel. zc
zetten daar hun tent ne€r en wilden
zo dcnonstreren tegen hct Neder-
landse asielbeleid en hct feit dat hun
rcchten a1s !'luchtchrg hier zouden
worden gcschoDden- De IND pakte
de betogeN op en zette z€ in lrcetn_
delingenbewaing. Dat was volgens
de rechtbank in GroDingen onte
recht. VreemdeungcD Dogen alleen
in detentie wordeD 8eplaatsl als aaD
Dcmelijk gemaakt kan wotden dat
uitretring snel lnogelijk is. Dat kon
de mhister niet. Dc trchtbank acht
te vertrek op kotte temijn onmoge
lijk ondat cr in somalie een 

'nsta-b'el fcgnne' is wrff niemand authen-
tieke identiteits cn Dationaliteitsdo
(1rmenten kaD afEeven.

De recbtbank oordeelde voo't drt
gedwoDgcn uitzetting naar Sonuue
rl lange tild niet lukr cD nam geen
genoegen met hct voonemen virn de
ministef hcr overlcg met de Sonuli_
schc autoiteiten nierw lcvcD in te
blazcn. Dat biedt niet voldoeDde aan-
kDoprngsprnten
dat thans wel Ticht op uitzetting bir
nen eeD rcdclijke termijn bcstaat,

Hct beroep bij de Raad van State
diende begin dezc naaDd. Ook toen
lon het |n iDisteiie niet :rantoneD dat

de gedwongcn uitzetting van de uif
geprocedecrdevllrchtelingen spocdig
zou kunDcn plaatsvinden. Stcrker: de
gellande vertrekvlucbten op s en 2.J
april zijn afgezesd. Venviiderins

naar Noord Somalia is in beginsel
nogelijk. nuaf dc pukthche rcalisa
tie is bevcrkelijk', schrijft betninis-
rcde aan de Rnad van State. -Di€
tckst is wat Ouijffiranj, zegt asiel
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advocaat Leonie Sinoo. Het kan wel,
mer het kn niet. Natuurltk er vlie
gen vliegtuigcD naar Mogxdishu.
Maafvat dan? De minisief stclt dat
Noor+Sonalie veillg is, maar hij kan
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de veiligheid van deze SomaliCs bij
aankoDlst, middenin eerr gcwapend
conflid, absohri niet garrDderen."

Als lthiopia vciliger wordt, komt
ltzetting opnieuw lan de orde.
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Een grcep uitaeprocedeerde Sonulis.he asielzo€LeN Pmtesteerde in novenber bij Tef Ap€l tegen uitzetthg


