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Geen Kind aan de Kant!
In Nederland wonen ruim duizend vluchtelingenkinderen met hun ouders in 
vrijheidsbeperkende ‘gezinslocaties’. Dit zijn speciale asielzoekerscentra. 
De voorzieningen in de gezinslocaties zijn bijzonder sober, terwijl gezinnen 
hier soms jaren achter elkaar moeten doorbrengen.

Volgens het asielbeleid zijn de gezinnen die in de gezinslocaties wonen 
‘uitzetbaar’. Het maakt daarbij niet uit of een gezin nog een procedure 
heeft lopen of dat een gezin feitelijk niet uitzetbaar is.

Per week worden meerdere gezinnen gedwongen uitgezet. Dat begint dan 
altijd met een politie-inval op de gezinslocatie, waarna het gezin wordt 
overgebracht naar gezinsgevangenis Kamp Zeist. 

Voor hier gewortelde kinderen kwam er in 2012 de Kinderpardon-regeling. 
Maar in de praktijk blijkt dat 98% van de kinderen wordt afgewezen, omdat 
het onmogelijk is om aan de talloze voorwaarden te voldoen. Verreweg de 
meeste afwijzingen worden gedaan op grond van het ‘niet voldoende 
meewerken aan terugkeer’. Je moet dus ‘terugkeren’ voor je mag blijven..

GEEN KIND AAN DE KANT zet zich samen met kinderen en hun 
ouders in om politie-invallen in gezinslocaties en de daarop 
volgende opsluiting en uitzetting te stoppen, en voor een betere 
leefsituatie voor vluchtelingen. Ook zetten wij ons in voor een 
onvoorwaardelijk kinderpardon en een IND die ondergeschikt is 
aan de rechterlijke macht. 

Jij kan ook helpen! 
 Verspreid posters, flyers en het verhalenboekje
 Organiseer informatieavonden in jouw buurt
 Organiseer een demonstratie of andere actie
 Draag financieel bij (aan ons collectief of zodat gezinnen de 
Kinderpardon procedure kunnen starten)
 Help een gezin bij een locatie in jouw buurt
Meer informatie: www.geenkindaandekant.nl  |  geenkindaandekant@gmail.com
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