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Vlugschrift verschijnt maandelijks en wordt samengesteld uit tal van berichten die binnenkomen bij Kerk in
Actie, wij nemen o.a. diverse berichten over uit de Nieuwsbrief van het LOS, Informatie van
VluchtelingenWerk Nederland e.a.
Kent u mensen voor wie Vlugschrift interessant is? Stuur het dan aan hen door.
Wilt u zich abonneren of Vlugschrift niet meer ontvangen? Stuur s.v.p. een mail aan
j.jungheim@kerkinactie.nl
Overname van artikelen met bronvermelding is toegestaan. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven bij een
artikel.
Beste mensen,
Hierbij ontvangt u het meinummer van Vlugschrift.
Werkconferentie We kijken terug op een geslaagde Werkconferentie, tevens afscheid van onze Geesje
Werkman. Geesje bedankt met haar afscheidskaartje u en jullie allemaal. Door alle waardevolle mensen wist
zij zich steeds gedragen en gezegend. Dank daarvoor! In een aparte mailing ontvangt u het verslag.
Lobby gemeenteraadsverkiezingen nu beginnen! Van een bevriend gemeenteraadslid hoorde ik dat de
programma´s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor de zomer worden samengesteld. Daarom is
mijn advies om niet te wachten, maar nu de politieke partijen in uw gemeente te benaderen met uw
wensenlijstje.
Voor uw tips voor een volgend nummer van Vlugschrift houd ik mij aanbevolen. Veel leesplezier!
Een hartelijke groet in verbondenheid, samen zijn we de kerk in actie,
Karel Jungheim
Vluchtelingenzondag 18 juni / 25 juni
Dinsdag 20 juni is de jaarlijkse Wereldvluchtelingendag. De zondagen ervoor en/of erna, kunt u er aandacht
aanbesteden. Vluchtelingenzondag. In een meditatie over Mattheüs 10:16-33 op de website van de Raad
van Kerken (http://www.raadvankerken.nl/?b=4433) legt ds. Anne Kooi een lijn van de ervaringen die we
persoonlijk of als kerk hebben met ‘lijden’ naar vluchtelingen: we zijn met elkaar verbonden als
‘mede-ervaringsdeskundigen’. We willen u vragen om tijdens deze bijzondere dagen als gemeente, diaconie,
ZWO-commissie aandacht te geven aan vluchtelingen, statushouders in uw gemeente of bewoners van een
naburig AZC (Asielzoekerscentrum) en hen waar mogelijk te ontmoeten. We zijn heel benieuwd naar uw
ervaringen en activiteiten! Mail ze s.v.p. aan Karel Jungheim j.jungheim@kerkinactie.nl. Ook de Churches'
Commission for Migrants in Europe (CCME) heeft materiaal dat kan worden gebruikt voor de eredienst. Kijk
op www.ccme.be (Engelstalig).
Zie ook de PDF bijlagen : GENSEC-2017-050 Commemoration Lost Lives (oproep) en GENSEC-2017-050
Commemoration Lost Lives_App (materiaal).
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Herdenking verdronken vluchtelingen - informatiemiddag Amsterdam - 20 juni
Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en
veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Kerk in Actie vraagt op de
zondag na Allerzielen (dit jaar op 5 november) met andere organisaties aandacht voor hun lot, opdat hun
namen niet worden vergeten. Op 20 juni (Wereldvluchtelingendag) om 15.30 uur bent u welkom bij een
bijeenkomst bij de Protestantse Diaconie Amsterdam, Nieuwe Herengracht 18, ter voorbereiding van deze
herdenking. We zullen op deze dag een `toolkit’ uitdelen met verschillende liturgiesuggesties en een
draaiboek voor het organiseren van een herdenking in uw gemeente. Zie ook www.allerzielen.eu. Info:
Karel Jungheim j.jungheim@kerkinactie.nl.
Basic Rights Festival 30 juni 13.00-22.00 uur Wereldhuis Amsterdam
Ook migranten zonder verblijfsvergunning hebben rechten ! Tijdens het Basic Rights Festival kun je meer
leren over je rechten en hoe je die kunt realiseren. Mensenrechtenorganisaties zullen ingaan op hun
mogelijkheden om basisrechten voor ongedocumenteerden te bevorderen. en er wordt een begin gemaakt
van meer samenwerking tussen ongedocumenteerden in Nederland. Informatie : Annette Kouwenhoven,
Wereldhuis a.kouwenhoven@diaconie.org en Rian Ederveen, Stichting LOS rian.ederveen@stichtlinglos.nl
Filmpje van MOSAIC. Griekse partner van Kerk in Actie helpt vluchtelingen in de kou
Kerk in Actie heeft steunt samen met andere ACT-Alliance partners de hulpverlening van de Griekse kerken
in de vluchtelingenkampen. Op Lesbos werkt Mosaic. Met uw steun kunnen zij de vluchtelingen opvangen.
Ze maakten een prachtig filmpje hierover: https://vimeo.com/212198654
Uitspraak - buitenlandse ouder kan verblijfsrecht toekomen bij een Nederlands kind
Bron: Defence for Children International
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak
Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een
Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat
hun belang voorop staat. zie:
https://www.defenceforchildren.nl/p/140/6336/mo233-m80/%7Bpersbericht%7Duitspraak%3A-gezinsmigratie
beleid-moet-op-de-schop
“De omstandigheid dat de Unieburger ouder daadwerkelijk alleen de dagelijkse daadwerkelijke zorg voor het
kind kan en wil dragen is een relevant gegeven. Maar het is niet doorslaggevend voor de vaststelling dat er
tussen de derdelander ouder en het Unieburger kind geen zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat
het kind de Unie zou moeten verlaten in geval de derdelander ouder niet zou worden toegelaten.”
Voor vragen over kinderen of hun ouders zonder verblijfsrecht kunnen mensen de helpdesk Kinderrechten &
Migratie bellen: 071-516.0980 of mailto:info@defenceforchildren.nl
Nieuwe afspraken Bed Bad Brood in Utrecht
Bron: www.duic.nl
De gemeente Utrecht heeft nieuwe afspraken gemaakt met betrokken organisaties omtrent de
bed-bad-brood opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.
https://www.duic.nl/algemeen/nieuwe-afspraken-bed-bad-brood-opvang/?utm_source=mail&utm_campaign=
new&utm_medium=mailchimp&utm_source=DUIC&utm_campaign=3daca7e82c-new_template&utm_mediu
m=email&utm_term=0_ea6618a461-3daca7e82c-335281365
COA: zorg voor reservecapaciteit opvang asielzoekers
Bron: Yahoogroep VoorVluchtelingen
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Den Haag, 16 Mei 2017 /EZPress/ - VNG en COA willen naar een systeem van reservecapaciteit voor de
opvang van asielzoekers. Ze willen hiermee in de toekomst een situatie als in 2015 voorkomen: het COA
had toen de grootste moeite om opvang te vinden voor de grote aantallen asielzoekers die in dat jaar naar
Nederland kwamen.
Jos Wienen in het AD van zaterdag: ‘Het is niet slim om iedere keer weer een AZC met veel problemen te
openen en dan weer met aardige kosten te sluiten. Daarom willen we nu naar een systeem waarbij je
reservecapaciteit hebt die je indien nodig snel kunt inzetten.’
VNG en COA denk daarbij niet alleen aan het weer inrichten van bestaande AZC’s, maar ook aan locaties
waar studenten tijdelijk wonen of locaties voor gescheiden mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben.
Bovendien pleiten VNG en COA voor meer spreiding van asielzoekers over het land. Jos Wienen in het AD:
‘Belangrijk is dat de AZC’s voortaan eerlijk verspreid zijn over Nederland en niet alleen in de provincies
liggen waar toevallig veel ruimte is.’
//Einde bericht
Bron: VNG Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
Hoe kunnen gemeenten werkgevers ondersteunen bij het aannemen van vluchtelingen?
Bron: Kennisplatform integratie en samenleving
Veel werkgevers staan positief tegenover het aanbieden van werk(ervarings)plekken aan statushouders,
maar hebben daar nog wel veel vragen over. Gemeenten kunnen hen daarbij helpen. Dan doen ze al, maar
is dat voldoende en wat kan er beter? Zie:
https://www.kis.nl/publicatie/hoe-kunnen-gemeenten-werkgevers-ondersteunen-bij-het-aannemen-van-vlucht
elingen
Vijf keer zoveel alleenstaande kinderen op de vlucht
Bron: Unicef.
Een record aantal kinderen wereldwijd is alleen op de vlucht. In vijf jaar is het aantal vervijfvoudigd. Het ging
in de periode 2015-2016 om minstens 300.000 kinderen, zij lopen risico op mishandeling en uitbuiting. In het
op 18 mei gepubliceerde rapport (A Child is a child; Protecting children on the move from violence,
exploitation and abuse) roept UNICEF wereldleiders op tot het beschermen van deze kinderen. Lees hier
meer:
https://www.defenceforchildren.nl/p/140/6349/mo332-cg233psd101%7C56=*/mo233-m80/vijf-keer-zoveel-all
eenstaande-kinderen-op-de-vlucht
Het verhaal uit het rapport is: Miljoenen kinderen zijn op de vlucht, vele duizenden doen dat alleen. De
redenen waarom kinderen met of zonder ouders huis en haard verlaten en op zoek gaan naar veiligere
oorden zijn talrijk: oorlog, geweld, klimaatverandering, toegang tot onderwijs of het vinden van werk. Het
gebrek aan voldoende veilige en legale vlucht- en migratieroutes leidt ertoe dat ze gevaarlijke reizen
ondernemen, vaak door landen waar overheden en systemen zwak of non-existent zijn. In toenemende mate
zijn ze afhankelijk van mensensmokkelaars en mensenhandelaars. Slecht of niet functionerende jeugdzorg
in de landen waar ze doorheen trekken of terechtkomen, zorgt ervoor dat kinderen op de vlucht niet de
bescherming krijgen waar ze, op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag, wel recht op hebben. Ze vallen
ten prooi aan mensenhandelaars en anderen die hen misbruiken en uitbuiten. Mensensmokkelaars en
mensenhandelaars profiteren en maken miljoenen dollars winst. De kinderen lopen ernstige psychische en
fysieke schade op, die moeilijk te herstellen is. UNICEF roept wereldleiders op (G7 in mei en G20 in juli)
afspraken te maken hoe kinderen op de vlucht, ongeacht wie ze zijn en waar ze zich bevinden, beschermd
moeten worden.
Desastreuze deportatie Nuba man voorlopig voorkomen
Bron: Yahoogroep VoorVluchtelingen
We zijn opgelucht te kunnen melden dat de deportatie van een jonge man uit Nuba - een van de
vluchtelingen van de Wij Zijn Hier groep - naar Soedan die voor dinsdag 16 mei jl. gepland stond, op het
laatste moment
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is geannuleerd. Hiermee is een mogelijk desastreuze afloop voor de man voorlopig geweken. De man
behoort tot de bevolkingsgroep Nuba, dit is kwetsbare minderheidsgroepering in Soedan. Hij loopt na
terugkeer
verhoogd risico op detentie, mishandeling en marteling na aankomst in Soedan puur en alleen omdat hij
behoort tot een niet Arabische minderheid uit het Nuba gebergte (in Zuid Kordofan) en terugkeert uit het
buitenland. De regering bombardeert het Nuba gebied aanhoudend, met vele burgerdoden als gevolg.
Het was voor het eerst in 3 jaar dat er vanuit Nederland een gedwongen uitzetting gepland stond. We hopen
dat de Dienst Terugkeer en Vertrek zich nu realiseert dat gedwongen uitzetting naar Soedan uitermate
gevaarlijk en risicovol is en er een grote kans bestaat dat met zo’n uitzetting artikel 3 EVRM
(non-refoulementbeginsel) geschonden wordt.
We zijn geschokt dat er zo'n intensieve campagne en lobby nodig is om deze fout te voorkomen. Zoveel
andere geïlligaliseerde mensen zouden in deze situatie niet het netwerk hebben van mensen die ad hoc
bereid zijn alles aan de kant te schuiven om aan de zaak te werken en een intensieve campagne te voeren.
Mensen van Wij Zijn Hier, Vrouwen Tegen Uitzetting, Nuba Mountains Solidarity Abroad en Darfur Union
voerden gezamenlijk actie en benaderden media, politiek, advocatuur en maatschappij. Dit resulteerde in:
- een demonstratie afgelopen maandag in Den Haag voor het Ministerie van Justitie;
- een goed gedeelde social media campagne richting staatssecretaris Dijkhoff en de betrokken
luchtvaartmaatschappijen;
- politici, organisaties en andere mensen die hun zorg uitten en de staatssecretaris vroegen om van de
uitzetting af te zien en het asielverzoek te herzien. Amnesty International schreef een bezorgde
brief gebaseerd op hun heldere standpunt over Soedan;
- een asieladvocaat die een nieuwe asielprocedure startte, gebaseerd op
nieuw bewijs.
Op de ochtend van zijn geplande uitzetting, ontving de jonge man, na een zeer stressvolle periode, het
nieuws dat de deportatie was geannuleerd. De IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) gaat de tijd nemen
naar het
nieuwe asielverzoek te kijken.
Naast de blijdschap die nu overheerst bij de man en alle betrokkenen, houdt ons ook de vraag bezig hoe het
vanaf nu verder zal gaan. De IND gaat op korte termijn opnieuw naar zijn zaak kijken. We hopen dat de IND
de nieuwe bewijsstukken nu wel serieus neemt en op basis daarvan tot het besluit komt dat hij recht heeft op
een verblijfsstatus op grond van het vluchtelingenverdrag. Bij zijn vorige asielaanvraag zijn zwaarwegende
argumenten aangevoerd die puur op formalistische wijze niet betrokken zijn bij het volledige vluchtverhaal
van meneer. Ook hopen we dat hij snel wordt vrijgelaten uit detentie, zodat hij zijn procedure in vrijheid kan
doorlopen. Tegelijk roepen we de staatssecretaris op het landenbeleid van Soedan te herzien en de
afschuwelijke praktijk van gedwongen deportaties te stoppen.
Onze dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het voorkomen van deze risicovolle deportatie is groot.
We willen journalisten vragen om alert te blijven rond deze zaak. Voor eventuele achtergrondartikelen over
de
situatie van Nuba in Soedan, de situatie van vluchtelingen wiens asielverzoek wordt afgewezen maar die bij
terugkeer gevaar lopen, of over gedwongen uitzettingen, zijn de contactpersonen te benaderen.
Meer informatie over Soedan en Nuba:
https://www.amnesty.org/en/countries/africa/sudan/report-sudan/
https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/4913/2016/en/
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/sudan
https://www.hrw.org/africa/sudan
https://www.paxforpeace.nl/stay-informed/news/eu-risks-making-things-worse-in-sudan
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https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/18692451-D506-4A5F-8FE2-32E5A2F3658B/0/SudanFFMreportJu
ne2016.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/90_1464788859_arc20160601-sudan-south-kordofan-blue-nile.pdf
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