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Dinsdag wel of geen gedwongen uitzetting naar Somalië?  
Lees het laatste nieuws op pagina 2   
 
 

Advocaat Fischer: Uitspraak Europees Comité 'hardstikke bindend' 

Kerken vragen Utrecht extra opvang dakloze vluchtelingen 
 
Nederland mag geen mensen zonder verblijfsvergunning op straat zetten maar moet ze 
toegang geven tot eten en onderdak om 'ernstige onherstelbare schade' te voorkomen. Dat 
besloot het Europees Comité voor Sociale Rechten, zo werd donderdag bekend. Utrechtse 
Kerken vroegen daarop vrijdag de gemeente Utrecht om extra opvang voor dakloze 
vluchtelingen.  
 

Het verzoek van de kerken heeft grote kans van slagen omdat Utrecht tot de gemeenten behoort die eerder 
al lieten weten beslissingen van dit Comité te zullen respecteren. Nederland heeft volgens hen ten slotte niet 
voor niets het Europees Sociaal Handvest ondertekend waarin staat aan welke mensenrechten-regeltjes we 
ons zullen houden.  
Dit is een 'hele grote stap' zegt de Haarlemse advocaat Fischer. Hij vertegenwoordigt de Europese 
koepelorganisatie van de Protestantse Kerk in deze zaak. "Het stond er mooier dan ik had kunnen hopen", 
zegt hij over de beslissing. "Er staat duidelijk: Geen mensen op straat. Teeven kan wel zeggen dat hij niet in 
de houding springt zodra dit comité iets zegt (NRC 1/11) maar", zegt Fischer "na verloop van tijd zal hij wel 
in de houding moeten springen. Je zal je moeten houden aan de regel. Een land dat dat niet doet, kan er via 
de rechter in eigen land toe gedwongen worden. Dat zal ook nu, vroeg of laat, gebeuren". Zo werd 
Nederland eerder via dezelfde weg gedwongen te stoppen met het op straat zetten van kinderen. 
 

Ondanks berichten van het tegendeel in de media, is deze opgelegde maatregel volgens Fischer wel 
''hardstikke bindend". Als een land zich er niet aan houdt, kan het in het uiterste geval zelfs uit de Raad van 
Europa 'gesodemieterd' worden, al zal dat niet zo snel gebeuren.  
Volgens de advocaat zal nog moeten blijken wie verantwoordelijk wordt gehouden voor het uitvoeren van de 
opdracht van het comité om opvang te beiden aan ongedocumenteerden Vermoedelijk zullen eerst 
gemeenten opvang gaan bieden en wordt later het rijk 'gedwongen met een oplossing te komen'.  
 

Opvangplan kerken nu door gemeente betaald? 
De Utrechtse kerken waren de afgelopen dagen druk bezig met hun plan 'onder protest' een sobere 
nachtopvang te starten voor 'buitenslapers' die nu geen toegang tot de reguliere opvang krijgen omdat ze 
geen verblijfsvergunning hebben. "Zodra ik de uitspraak zag, heb ik direct de gemeente Utrecht gevraagd 
een pand voor dakloze vluchtelingen te financieren", zegt Marieke Sillevis Smit, predikante bij de 
Protestantse Gemeente Utrecht. Uit het verhaal van Fischer blijkt dat dit geen gek idee is. Dit kan straks de 
noden onder de cliënten van STIL en hun lotgenoten zonder papieren, een stuk verlichten en daarmee het 
werk van STIL en vele anderen ook!  

______________________________________________________ 
 

STIL maakt kans op 'stimuleringsprijs' van 10.000 euro  
 
Op 14 november maakt het KF Heinfonds bekend wie van de drie genomineerden de 
Stimuleringsprijs krijgt van dit jaar. Het project 'Urgente Noodhulp aan Vluchtelingen op Straat' 
van STIL maakt kans. Wie de andere twee kandidaten zijn, is niet bekend. KF Hein steunt STIL 
regelmatig, bijvoorbeeld met geld voor medische hulp, andere individuele noden, activiteiten en  
armoedebestrijding.  



Kleine kans dat uitzetting dinsdag wél doorgaat 

Somalië weigert opnieuw mee te  
werken aan gedwongen terugkeer 
 

Maandagavond wordt bekend of de uitzetting van een Somalische 
uitgeprocedeerde vluchteling, de dag erna, 5 november, doorgaat 
of niet.  
Zoals het er nu naar uitziet gaat het niet door, zo blijkt uit informatie die de 
advocaat, mr Els Wantenaar, vrijdag van de Dienst Terugkeer en Vertrek 
(DT&V) kreeg. Dat is volgens Wantenaar 'fantastisch nieuws' maar het is 
nog wel 'ongelofelijk spannend' omdat het nog niet 100% zeker is.  
 
De DT&V liet haar vrijdag weten dat Somalië 'in deze indivuduele zaak niet 
aan gedwongen terugkeer wil meewerken'. De beslissing van de rechter 
over de uitzetting (spoedvovo) is echter uitgesteld tot maandagavond. Dit 
om de DT&V de tijd te geven nog met de Somalische autoriteiten te kunnen 
onderhandelen.  
Eerder deze maand annuleerde Nederland enkele geplande uitzettingen 
omdat de Somalische autoriteiten toen ook al lieten weten niet aan 
gedwongen terugkeer mee te werken. Dit gebeurde nadat 16 september 
voor het eerst sinds jaren iemand was uitgezet naar Mogadishu. De DT&V 
meldde echter 8 oktober dat de afspraken met Nederland over 'terugname' 
van twee personen per maand door Somalië herbevestigd waren.   
 
De man voor wie de vlucht van dinsdag geboekt staat, kwam als kind naar 
Nederland, woont hier al bijna twintig jaar en al zijn familieleden wonen 
hier. Zij hebben allen wel een verblijfsvergunning. Hij kent de Somalische 
taal naar eigen zeggen nauwelijks en kent in Somalië niemand. 
Dat zou volgens een recent rapport van de UNHCR reden moeten zijn 
iemand niet terug te sturen. Volgens deze organisatie, VluchtelingenWerk, 
Human Rights Watch en Amnesty International is het zowieso nog te 
onveilig voor terugkeer. Artsen Zonder Grenzen trok zich kort geleden terug 
uit het land om veiligheidsredenen.   
 

       
 

FC Ubuntu wint weer een beker 
Het voetbalteam van het Ubuntuhuis waarin ook cliënten van STIL zitten, 
won 4 oktober weer een prijs, dit keer de eerste prijs op een 'begeleid 
wonen'- tournooi in Zwolle. http://ubuntu-huis.blogspot.nl/ 
 
Festival voor rechtvaardigheid en duurzaamheid 'Time to Turn' 
Van 8 tot 10 november organiseert Time to Turn het jaarlijkse Bezielings- 
festival. Een weekend lang kunnen bezoekers 'bezield raken' om op hun 
manier 'in actie te komen voor rechtvaardigheid en duurzaamheid'. Er vinden 
workshops en 'vieringen' plaats, er komen inspirerende sprekers en er is 
feest. Op zaterdag 9 november geeft  STIL een workshop om 13 u in de 
Pniëlkerk. http://www.timetoturn.nl/bezielingsfestival2013/  

Somalische 
actievoerders na 
lang verblijf VBL 
weer op straat  
Somalische deelnemers 
aan de tentenkampen 
in Ter Apel (dec 2011, 
mei 2012) en Den 
Bosch (juli 2012) wor-
den sinds september jl 
weer druppelsgewijs op 
straat gezet. Dit zou nu 
al met honderd mensen 
gebeurd zijn. Dit  
aantal kan oplopen tot 
280 mensen, afgezien 
van de dagelijkse op-
straat-zettingen van 
niet-actievoerders.  
Deze voormalig actie-
voerders zaten sinds de 
ontruimingen van de 
tentenkampen in terug-
keercentra, sommigen 
al twintig maanden. 

 

Majellakerk 
De Caritas van de 
katholieke Majellakerk 
vlakbij STIL liet deze 
maand weten dat STIL 
voor individuele 
financiële hulpvragen 
van vluchtelingen en 
migranten zonder 
papieren in nood, een 
beroep kan doen op de 
kerk. Het gaat vooral 
om steun die nergens 
anders te regelen valt. 
Hartelijk dank!  
 

Zwemmen 
De mannen van STIL 
gingen vorige week 
eindelijk ook met een 
groep zwemmen. Dit 
gaf een hoop plezier en 
ontspanning. Heb jij  
handdoeken over?  Mail 
info@stil-utrecht.nl. 
 

Niet vergeten: 
Kerkelijke giften uit 
Utrecht e.o. aan 
STIL worden komen-
de twee maanden 
nog verdubbeld ! 



 
Europa wil grenscontroles aanscherpen  

Rampen in het nieuws: Veel vluchtelingen 
vinden de dood in de woestijn en op zee  
 

Afgelopen weken bereikten veel ernstige rampen de Nederlandse media, 
waarbij mensen die op de vlucht waren en probeerden Europa te bereiken 
de dood vonden. Zo zijn deze week de lijken van 92 mensen gevonden in de 
woestijn in Niger, op een bekende vluchtroute richting Europa. Ook kwamen 
deze maand honderden Syrische, Eritrese en Somalische vluchtelingen om 
bij bootovertochten op zee rondom Lampedusa en Sicilië.  
 

De EU heeft als reactie gezegd dat 'Frontex' versterkt moet worden. Dit is 
een EU-organisatie verantwoordelijk voor de bewaking van de buitengrenzen 
op zee tegen illegale inreis. In praktijk worden bootjes tegengehouden en de 
vluchtelingen en migranten zo mogelijk direct teruggebracht naar de plaats 
waar de boten vertrokken. EU-landen geven soms geld aan de vertreklanden 
om hen deze mensen terug te laten nemen.  
Volgens Hein de Haas, hoogleraar migratiestudies in Maastricht, is de 
'militarisering' en aanscherping van de grenscontroles als reactie op de 
bootrampen 'hypocriet en contraproductief' (NRC 9/10). De reizen worden 
daardoor alleen maar gevaarlijker.  
 

Syrië 
Bij STIL kwam per mail een verzoek om hulp binnen van een Syriër die in 
Egypte zat en wilde weten hoe hij naar Nederland kon komen. Dit kan alleen 
via dit soort gevaarlijke reizen. Daarnaast kun je als vluchteling naar Europa 
komen door je in een buurland van je eigen land, bijvoorbeeld in een 
vluchtelingenkamp daar, te laten registreren door de UNHCR, de 
vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties en hopen dat je wordt 
uitgenodigd hierheen te komen. Dat gebeurt meestal met de meest 
kwetsbaren onder hen, zoals zij die medische zorg nodig hebben. Nederland 
nodigde dit jaar 50 vluchtelingen uit Syrië uit, volgend jaar 200. In de regio 
worden 3,5 miljoen vluchtelingen uit Syrië opgevangen.  
 

STIL heet nieuwe vrijwilligers, opvangplekken en donateurs 
van harte welkom!  
Interesse om STIL te steunen? Kijk op www.stil-utrecht.nl  
of stort een bijdrage op bankrekening 740 7021 t.n.v. 
Stichting Lauw-Recht, Utrecht. 

Herdenking aan  
de grens overleden 
asielzoekers 
Op Allerzielen, zaterdag 
2 november,  organi-
seerden de Catholic 
Worker beweging en 
het Wereldhuis van de 
Protestantse Diaconie 
in Amsterdam een 
openbare herdenking 
van alle overledenen 
aan de Europese 
buitengrenzen. Zie 
foto hiernaast. 
De initiatiefnemers 
wilden met de herden-
king stilstaan bij de 
menselijke drama's die 
zich dagelijks aan de 
buitengrenzen van 
Europa afspelen als 
gevolg van het steeds 
strenger wordende 
migratiebeleid, maar 
ook het stelselmatig 
'wegkijken' van Europa 
voor deze problematiek 
aan de kaak stellen.   
 

Nicolaïkerk biedt 
menskracht aan  
Nadat STIL in septem-
ber een praatje hield in 
de Nicolaïkerk in 
Utrecht, kregen we te 
horen dat een groep 
kerkbezoekers haar 
hulp aanbiedt om eind 
deze maand STIL een 
dag 'ergens' mee te 
helpen, volgens onze 
eigen wensen.  
 

Armoedemarkt  
STIL nam 17 oktober, 
op wereldarmoededag  
deel aan een informa-
tiemarkt over armoede 
op het Vredenburg in 
Utrecht. Trommels van 
bezoekers van het 
Ubuntuhuis lokten 
winkelend publiek.  
Dit werd georganiseerd 
door de armoede-
coalitie waarin onder-
meer de OMDUW-
kerken, Emmaus en de 
Voedselbank zitten. 


