
Op onderzoek in Italië 
Ter voorbereiding op ons 'Dublinproject' (dit krijgt nog 
een andere naam)  gingen STIL-medewerkers Kiri en 
Gemma een week naar Italië. Om te onderzoeken of de 
leefsituatie voor vluchtelingen werkelijk zo slecht is  als 
vluchtelingen en de media vertellen.  

Ze zagen met eigen ogen hoe migranten daar, door 
tekort aan bedden bij de reguliere opvang, veelal op 
straat belanden zonder enige steun van de overheid. 

"Het was inderdaad vreselijk, veel erger dan ik had 
verwacht", vertelt Kiri, "Het was schokkend, zeker ook 
omdat je het voor je neus ziet en met de mensen praat 
die slachtoffer van dit onmenselijke beleid zijn."  

Hoewel verschillende groepen mensen daar in een 
andere situatie zitten - sommigen zijn op doorreis, 
sommigen hebben al asiel gevraagd, anderen wachten 
nog op een procedure-, waren de verhalen grotendeels 
hetzelfde, vertelt Kiri: Met heel veel geluk een plekje 
bemachtigen in de overvolle officiële (tenten)kampen 
met nauwelijks voorzieningen, geforceerd op straat 
leven of wonen in een kraakpand zonder ondersteuning 
van de overheid op het gebied van voedsel en/of 
onderdak. 

Dublinclaim 
Kiri en Gemma hadden hun week vol gepland met bezoeken aan 
opvangkampen, kraakpanden, hotels, voedsel-uitdeelplekken, 
medische hulp-locaties en spraken met heel veel mensen, vooral met 
hulpverleners en vluchtelingen.  
Ook met mensen die door Nederland naar Italië waren teruggestuurd 
omdat ze een zogenoemde Dublinclaim hadden, ze waren eerder in 
Italië geweest en moesten om die reden daar asiel vragen, in NL 
mocht dat niet.  
Zoals X,. hij werd door Duitsland teruggestuurd om in Italië asiel te 
vragen. Hij meldde zich en er werd gezegd dat er geen opvang voor 
hem was, hij moest het zelf maar zien te regelen, zonder geld zonder 
familie of vrienden daar. Hij meldde zich vervolgens op een andere 
plek, daar kon hij twee maanden later terecht. Intussen kreeg hij geen 
opvang, wel ergens eten.  

In Nederland kind gekregen, terug in Italië 
M. (zie foto) werd na de geboorte van haar dochtertje in Nederland, 
na minder dan twee maanden van bed gelicht, opgesloten en 
vervolgens uitgezet naar Italië. Zij en haar kind kregen daar wel 
opvang, maar die opvang is alleen tijdelijk. Volgens een Utrechtse 
advocaat is dit zes maanden.  

De centra zijn over-en overvol en onveilig voor een jonge vrouw. Als 
dekens krijgen ze een soort blauwe papieren lakens, zo vertelt ook K. 
hij probeerde keer op keer tevergeefs weg te komen uit Italië en 
werd keer op keer teruggestuurd. “Het is geen fysieke marteling”, 
zegt hij. “Maar een mentale marteling is het zeker wel”.  

 

Kiri vertelt dat het meisje met 

de in Nederland geboren baby 

weigert in Italië asiel te 

vragen. “Ik wil niet in Italië 

wonen, hier is geen werk en als 

je geen werk hebt, heb je hier 

geen eten, niets. Hoe moet het 

dan met mijn kindje?” Ze zit nu 

twee maanden in de opvang. 

Ze is bang dat ze elk moment 

op straat kan komen.  

Misbruik en uitbuiting 

Haar angst is niet ongegrond. 

Kiri: “Gedurende onze trip in 

Italië hoorden we verhalen 

over misbruik en uitbuiting 

zoals we die bij STIL ook 

weleens horen”.  

Kiri: “De mensen die terug-
gestuurd worden naar Italië, 
krijgen voor vertrek te horen 
dat er genoeg voorzieningen 
voor hen in Italië zullen zijn. 
Het is er immers veilig. 



Althans, zo wordt het beschouwd. Maar 
hoe veilig kan een land echt zijn 
wanneer je op straat moet slapen, 
onder erbarmelijke omstandigheden 
tomaten plukt voor een hongerloon of 
je lichaam moet verkopen om geld te 
verdienen?  

Je hebt zelf niets in te brengen, je 
vingerafdruk is nou eenmaal 
afgenomen in Italië. Afgezien dat elk 
mens volgens mij het recht zou moeten 
hebben om te kunnen gaan en staan 
waar hij of zij wil en een veilige 
toekomst voor iedereen een garantie 
zou moeten zijn en geen luxe, kan het niet zo zijn dat Europa zijn 
ogen sluit voor de directe humanitaire effecten van de Dublin-
verordening”. 
Op dit moment worden nog volop fondsen geworven voor het project, dat door 
particuliere donaties gefinancierd zal worden. Naar verwachting zal het project in 
maart 2017 van start gaan. 

Brainstorm Villa Vrede over Dublinproject 
Mensen die zelf met een Dublinclaim te maken hebben, waren door STIL-
medewerker Kiri uitgenodigd voor een brainstorm. Ze vertelde eerst over de 
bedoeling van het project, dat nog niet van start gegaan is. Vervolgens vroeg 
ze hun mening. Een twintigtal 
mensen was aanwezig. 

Bedoeling van het project is 
om opvang te creëren voor 
slachtoffers van Dublin. Door 
middel van publiciteit willen 
we gastadressen vinden. Na 
een periode van opvang 
kunnen zij wel in Nederland 
asiel vragen. (Zie toelichting 
rechts). 

Een vrouw met een 
Dublinclaim voor Italië, wil een demonstratie organiseren, waarbij iedereen 
weinig kleding aan heeft, om te laten zien hoe arm en berooid de mensen 
eraan toe zijn die slachtoffer zijn van Dublin. Een ander had het idee 
Nederlanders uit te nodigen en hen informatie te geven. Ze zouden dan 
gelokt kunnen worden met lekker eten en muziek. Dan kon ook meteen hulp 
gevraagd worden. 
Iemand anders wilde wel een Facebook- groep starten zodat iedereen elkaar 
op de hoogte kan houden van plannen en ideeën. Enkele mensen waren 
bereid om geïnterviewd te worden zodat we de problemen goed leren 
kennen. Ze wilden ook later aan pr meewerken.  

‘We gaan de vluchtelingen zelf halen’ 

Vandaag, 30 november, trok een stoet van honderden auto’s van bekende 
en minder bekende Nederlanders naar het Binnenhof in Den Haag, om te 
laten weten dat ze het niet goed vinden dat Nederland nog maar 629 
vluchtelingen uit Griekenland heeft opgevangen in plaats van de beloofde 
vierduizend. “Ze doen dit onder het motto “We gaan ze halen” en bieden de 
regering ook aan de mensen zelf op te halen. 

Foto’s Italië van Kiri Pruntel 

De EU-landen beloofden in de 
zomer van 2015, dus alweer meer 
dan een jaar geleden, om samen 
160.000 vluchtelingen uit 
Griekenland ‘over te nemen’.  

Dit zou vorige week echter alleen 
nog maar met iets minder dan 
6000 mensen daadwerkelijk 
gebeurd zijn. 

Dublinprobleem? 
Op dit moment verkeren veel 
mensen in grote humanitaire 
nood omdat ze verplicht zijn asiel 
te vragen in het land waar ze als 
eerste voet aan wal gezet hebben 
in Europa.  
Veel mensen die STIL kent, zijn in 
Italië Europa binnengekomen. 
Daar hadden ze onvoldoende 
mogelijkheid te overleven. Niet 
voor iedereen is daar opvang en 
hulp beschikbaar.  
Dat heeft tot gevolg dat mensen 
in extreme armoede leven en 
risico lopen op misbruik en uit-
buiting. Ze voelen zich daarom 
vaak gedwongen door te reizen 
naar het noorden. 
Als deze mensen bij aankomst in 
Nederland hier asiel willen vra-
gen, worden ze niet toegelaten 
tot de procedure. Als ze na acht-
tien maanden echter nog niet zijn 
overgedragen aan Italië, mogen 
ze hier wél de asielprocedure 
doorlopen.  
Reden voor STIL om na te gaan 
denken over mogelijkheden voor 
een opvangproject.. 



 


