Kinderrechtentop 20 november 2014

Ronde Tafel Discussie

Migratie

Organisatoren: De Vrolijkheid en Defence for Children.

Vandaag wordt het verhaal voornamelijk gedaan door de Jongerenraad van de gezinslocatie in
Katwijk. Stichting de Vrolijkheid is verbonden aan de jongerenraad.
De vraag die centraal staat vandaag is: ‘Hoe verminderen we de immateriële schade die de
asielprocedure en de gezinslocaties in het bijzonder toebrengen aan kinderen.’
Martine Goeman van Defence for Children geeft een korte toelichting op het nieuwe
onderzoeksrapport van de Werkgroep Kind in azc ‘het is in één woord… gewoon stom’.
Staatssecretaris Teeven heeft echter al geantwoord op dit rapport en lijkt te stellen dat het
alleen om een mening van kinderen gaat en noemt het rapport teleurstellend. De Werkgroep
Kind in AZC neemt met dit antwoord geen genoegen en gaat verdere vragen stellen.
Om het eerste probleem op de gezinslocaties in beeld te brengen wordt een filmpje vertoond.
In het filmpje worden kinderen in beeld gebracht die heel vaak zijn verhuisd. Het eerste meisje
woont vier jaar in Nederland en is al vijf keer van azc veranderd. Het tweede meisje woont drie
jaar in Nederland en is negen keer verhuisd.
Eerste spreker; Giorgi:
“Ik ga het hebben over waarom een verhuizing schade toebrengt aan een kind. Mijn broertje
was 2 jaar oud toen hij naar Nederland kwam. Nu is hij 8 jaar en 6x van school verwisseld. Het
is moeilijk om school te blijven volgen; mijn broertje is blijven zitten. Mijn vraag is dan ook;
Hoe beperken we het aantal verhuizingen?”
In het tweede filmpje komen jongeren aan het woord die op straat zijn, bij de bushalte, en net
van een avondje stappen thuis komen en worden tegengehouden omdat ze geen ID hebben.
Yasir moest bijvoorbeeld op zijn zeventiende een nacht in de cel doorbrengen omdat hij na een
avond stappen zijn ID niet kon laten zien.
Tweede spreker; Anood:
“Ik heb behandeling in het ziekenhuis Rijnland nodig. Ik had mij daar aangemeld, maar de
behandeling is onmogelijk omdat ik geen identiteitsbewijs heb.”
Derde spreker; Zana:
“Omdat ik geen legitimatie heb, had ik problemen op school. Ik kon mijn diploma niet meer
ophalen, kon niet meer stage lopen, geen bankpas, niks. Mijn vraag is dan ook; Hoe zorgen we
ervoor dat kinderen zich kunnen identificeren binnen een azc?”
De deelnemers werden ingedeeld in groepjes om te discussiëren over een mogelijke oplossing
en de daaropvolgende commitment vanuit de deelnemers om het probleem op te lossen.

Verhuizingen

Groepje van Yasir en Akhrat;
• Als je asiel komt aanvragen, komt er een procedure. Vanaf het moment na Ter Apel dat je
ergens wordt geplaatst, tot daar afwachten of je wel of niet mag blijven. Je zou mensen op
één plek moeten laten afwachten.
• Commitment: zichtbaar maken wat het probleem is en hoe. Televisieprogramma/
documentaire IKON. Een idee dat naar voren is gebracht: Puberruil tussen kind dat in NL is
geboren en al zijn rechten kent, ruilen met een kind in azc/GL Katwijk. Nog meer lobby naar
besluitvorming. Werkgroep kind in AZC is hier al jaren mee bezig en nog steeds zijn er grote
problemen.

Groepje van Giorgi;
• Frits, VN vertegenwoordiger onderwijs was aan het woord. Hetzelfde punt als groepje 1,
maar anders verwoord.
3 commitment-ideeën om dit te realiseren:
1. Mediacampagne, bewustwording onder jongeren.
2. Politieke campagne met daarin verwoord dat het onmogelijk is dat dit nog in Nederland
gebeurt. Nederland ‘loopt zo te zwaaien’ met 25 jaar IVRK, maar intussen is het nog niet
goed.
3. Brandbrief aan de minister.

Geen ID

Groepje Anood;
• Fleur Hendrinks UNICEF Jongerenpanel aan het woord. Speciaal pasje met naam/afkomst,
waarop dan de rechten staan van een (uitgeprocedeerde) asielzoeker. Bijvoorbeeld Anood
heeft geen vergunning, maar heeft recht op onderwijs, gezondheidszorg etc. Op hetzelfde
pasje staat dan een telefoonnummer van een Meldpunt waar naartoe gebeld kan worden
voor informatie (door bijvoorbeeld een politieagent die niet helemaal op de hoogte is).
• Commitment: lobby
Groepje Zana, Ali;
• Nathalie van de kindertelefoon aan het woord. Ook van mening dat ID-pas moet komen; dat
er een meldpunt moet komen; dat er meer lobby nodig is. Gemeente meer verantwoordelijk
laten voelen.
• Commitment: ‘Tell me more’-lobby met gastlessen over rechten veel meer naar boven laten
komen. Proefproces bijvoorbeeld.

Positie ouders

Het derde filmpje gaat over het wegvallen van de ouders, door stress of
gezondheidsproblemen en hoe de kinderen dit dan moeten opvangen. Bijvoorbeeld dat je, je
broertje naar school brengt, terwijl je zelf nog naar school moet.
Spreker: Akhrat
“Ik was tien jaar toen mijn moeder een hersenbloeding kreeg en zes maanden in het ziekenhuis
was. Ik moet altijd tolken, bijvoorbeeld bij procedures, waardoor ik ook alle negatieve dingen
moest horen. En je wilt je ouders natuurlijk wel helpen, maar je wilt ook kind zijn. Dat heeft
Nederland van mij afgepakt.”
Centrale vraag is: Hoe beperken we de immateriële schade die kinderen oplopen met name
door de positie en behandeling van de ouders?
Groepje 1; Yasir en Giorgi
• Essentie is dat ouders weer in hun ouderrol moet komen. Ze moeten weer de baas zijn over
de situatie in plaats van een passieve rol. Er moet een dagprogramma komen voor ouders,
dat gericht is op het vergroten van het zelfrespect en de zelfredzaamheid.
Er is ook een beetje over de inhoud van het dagprogramma gefilosofeerd;
Nederlands leren, vakken leren, cursussen volgen, sporten, etc. Daarnaast

moet er een thuishulpdienst zijn die langskomt ‘AZC-Thuiszorg’. Dit is een preventieve,
laagdrempelige vorm van hulp. Het gaat er om dat iemand aan de jongeren en ouders
vraagt of alles goed gaat of dat er nog hulp nodig is.
• Commitment: Stichting de Vrolijkheid en de Jongerenraad gaan dit aankaarten, o.a. bij COA.
Yasir wil bijvoorbeeld wel op zoek gaan naar sponsorbedrijven die dan langskomen voor
een cursus. Defence for Children wil de ‘AZC-Thuiszorg’ graag meenemen in de lobby over
opvang.
Groepje 2 Akhrat;
• Groepje twee heeft juist meer voortgeborduurd over de taalproblemen waar Akhrat het
over had. Ze willen niet alleen een ‘AZC-Thuiszorg’, maar een ‘AZC-Uit-en-thuiszorg’. Niet
alleen taallessen aanbieden aan de ouders, maar algemene contacten buiten gezinslocaties/
AZCS realiseren met Nederlanders. Hier kan gefocust worden op gedeelde interesses zoals
muziek. Contacten kunnen ook zorgen voor een verbetering van de psychische gezondheid.
• Commitment: Ingrid Blaauw brengt het onder de aandacht bij SIN. Nederlandse taal leren
aan de hand van taalmaatje zoals bij VWN. Dagje buiten AZC met kinderen, georganiseerd
door ‘UP’/cinekids.
Groepje 3 Zana/Ali;
• Voetbalwedstrijd organiseren voor buitenlandse en Nederlandse kinderen. Daarnaast is het
ook van belang dat er een gezinscoach komt; meer taallessen; dat soms 18+ kinderen gaan
vertalen (juist voor andere families i.p.v. voor eigen familie); dagbesteding voor ouders.
(Ouders kunnen niet altijd weg door vrijheidsbeperkende omstandigheden). Daarnaast
moet er meer geïnvesteerd worden in de gesprekstechnieken van DT&V, meer respectvolle
behandeling.
Groepje 4 Anood;
• Fischer-advocaten samen met Defence for Children: immateriële schade doortrekken naar
niet-Nederlandse kinderen; dus doorprocederen.
• Verbetering Tolkdiensten/check IOM hoe het tolken te verbeteren/veranderen. IOM zal
checken of momenteel kinderen worden ingezet om te tolken voor hun familie en stelde
ook voor culturele oriëntatietrainingen (vroeg in het proces te beginnen) niet alleen voor
asielzoekers die uitgenodigd worden naar Nederland, maar voor alle asielzoekers die zich in
Nederland bevinden.
• Commitments die zijn uitgesproken m.b.t. de thema’s die de jongeren van glo Katwijk
inbrachten op 20 nov:

COMMITMENTS
VERHUIZINGEN
IDEE

COMMITMENT

WIE

VINGER AAN DE POLS

Probleem zichtbaarder maken

Met IKON docu maken over
effect van de verhuizingen.

Mirjam Marks (Cinekid
mediafestival)

Julien Oomen – De Vrolijkheid

Lobby o.b.v. kennis/rapporten

Jongeren in gesprek met
Tweede Kamerleden &
verspreiding rapport Kind in
Azc.

UNICEF & Defence for
children

Martine Goeman - DCI

Insteken op sentiment van
schaamte in de politiek.
Awareness, brandbrief

Deze ideeën uitvoeren.
Strategisch aanschrijven.

Frits Brouwer & Saya
Abdullah (NJR)

Julien Oomen – De Vrolijkheid

IDEE

COMMITMENT

WIE

VINGER AAN DE POLS

Speciaal pasje met daarop
ook Rechten & het meldpunt.
Of: tijdelijke ID-kaart vanuit
gemeente

Weinig concreet, maar voor dit
idee lieten zich optekenen:

Save the Children en
Defence for children

Martine

Probleem meer inzichtelijk
krijgen

Dit oppakken middels TELL ME
MORE

Organisaties werkgroep
Kind in AZC

Martine

Proefproces

Proefproces draaien (“Want
alle ideeën zijn leuk en aardig
maar het moet wel wettelijk
geregeld worden”)

Else Cerezo-Weijsenfeld
(Fischer advocaten)

Martine

IDEE

COMMITMENT

WIE

VINGER AAN DE POLS

Ouders weer in ouderrol,
zelfrespect, zelfredzaam

Activeren vanuit
dagprogramma. Aanschrijven
sponsors.

Jongerenraad van glo
Katwijk ism De Vrolijkheid
en ex-JR-lid Yasir

Julien

Een preventieve “Azc
thuiszorg” realiseren, icm
een kwaliteitencheck kort
na aankomst: Wat hebben
de ouders in huis? + NL taal
mogen leren

Dit alles meenemen in lobby

Defence for children

Martine

Ouders ook buiten het azc in
contact brengen

Dit vormgeven binnen mooie
projecten

Jongerenraad van Katwijk
ism De Vrolijkheid en ex-JRlid Yasir

Julien

Probleem zichtbaarder maken

Onder de aandacht brengen
bij het SIN (Service Clubs in
Nederland)

Ingrid Blaauw
Julien
(uniepresidente Soroptimist
Nederland)

Probleem zichtbaarder maken

Met Cinekid & Stichting UP
over situatie van de ouders

Mirjam Marks (Cinekid
Mediafestival)

GEEN ID

DE OUDERS

Julien

IDEE
Doorprocederen op de
immateriële schade
door gezinslocaties: als
schadevergoeding vaar NL
kinderen waarom dan niet
voor niet-NL kinderen?
Betere tolkencheck +
Culturele oriëntatietraining

COMMITMENT
Doorprocederen voor nietNL kinderen mbt schade
gezinslocaties

WIE
Else Cerezo-Weijsenfeld
& Defence for children

VINGER AAN DE POLS
Martine

Dit realiseren

Barbara SalewskiRatering (International
Organization for
Migration)

Martine

