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Inleiding
Wat is PRIME?
Voor u ligt het Jaarverslag van PRIME over februari 2002 tot en met augustus 2004.
PRIME werd in 1995 opgericht. PRIME is sinds 1997 een Stichting en zet zich in voor het verbeteren van de situatie
van asielzoekers, vluchtelingen, uitgeprocedeerden en andere geïllegaliseerden. PRIME heeft de doelstelling om voor
deze mensen een volwaardige plaats in de samenleving te realiseren. PRIME zet zich in voor een gezonde maatschappij zonder marginalisering van minderheden.
Het bestuur bestaat uit:
Frans van de Velde (penningmeester)
Hiek van Driel (secretaris)
Hans van Zundert (voorzitter)
Naast het bestuur zijn bij PRIME de volgende vaste medewerkers betrokken: Ahmed Pouri, Petra Schultz en Anne
Verzijl. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers die aan PRIME verbonden zijn. De huisvesting van het bureau van PRIME
wordt gratis ter beschikking gesteld door de Orde der Witte Paters. PRIME ontvangt zijn inkomsten uit kerkelijke giften,
fondsen en individuen waaronder voormalige asielzoekers.
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Waar staat PRIME voor?
PRIME staat voor "Participating Refugees in
Multicultural Europe". PRIME is dus opgezet met als
ideaal om vooral MET vluchtelingen te werken. Te vaak
worden vluchtelingen neergezet als zielige mensen. Dit
terwijl vluchtelingen juist mensen met initiatief zijn die
de moed hebben gehad om hun land onder moeilijke
omstandigheden te verlaten.

Voor wie werkt PRIME?
PRIME werkt voor diegenen die in het restrictieve
Nederlandse vluchtelingenbeleid buiten de boot vallen.
Ook de afgelopen jaren stond het vluchtelingenbeleid
weer volop ter discussie. Daarbij ging het vooral om de
beperking van de instroom van vluchtelingen en asielzoekers. Ook op Europees niveau wordt er hard aan
gewerkt om ‘een muur’ om Europa te zetten die het
voor hen nog moeilijker maakt om hier asiel aan te
vragen. Tegelijkertijd is Nederland gebonden aan internationale afspraken; eenieder heeft het recht om in
Nederland, of waar ook ter wereld asiel aan te vragen.
Dit brengt gespannen verhoudingen met zich mee
waarbij het de vluchtelingen zijn die klem komen te
zitten tussen bureaucratische procedures of het web
van juridische regelgeving. Soms zitten zij ‘ter voorbereiding van hun uitzetting’ maanden vast in de gevangenis, maar worden zij uiteindelijk weer gewoon op straat
gezet, zonder enige voorzieningen omdat uitzetting niet
mogelijk blijkt. PRIME volgt ook de mensen die het
risico lopen na hun uitzetting weer hun land van
herkomst vastgezet te worden.

Overleg Iraanse vluchtelingen bij PRIME

op de hoogte. PRIME onderscheidt zich bovendien van
andere organisaties door haar onafhankelijkheid. Niet
altijd kiest deze organisatie voor de diplomatieke
wegen. PRIME kiest voor snelle reactie, voor publiciteit,
burgerlijke ongehoorzaamheid en confrontatie. De
acties van PRIME richten zich op het bekend maken
van problemen en onrecht waar vluchtelingen tegenaan
lopen. PRIME helpt hen bij het schrijven van persberichten, brengt hen met Kamerleden of journalisten in
contact. Dit draagt ook bij aan de kracht van vluchtelingen zelf. Zij leren de weg in Nederland kennen en
krijgen meer inzicht in hun politieke positie in Nederland. Ook andersom dragen zij bij aan de kennis van
PRIME: PRIME is een grote bron van informatie voor
journalisten, studenten en andere belangstellenden.
PRIME voert veel van haar activiteiten uit in samenwerking met andere organisaties. Voorbeelden daarvan zijn
ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Vluchtelingen onder
Dak, Stichting LOS, Vrouwen tegen Uitzetting, Keer het
Tij en nog vele andere samenwerkingsverbanden.

Wat doet PRIME?
Dat PRIME met vluchtelingen werkt wil zeggen dat zij
werkt op initiatief van vluchtelingen zelf. Zij komen met
hun probleem bij PRIME en dan kijkt PRIME hoe zij
haar expertise in kan zetten om hun te helpen bij het
oplossen daarvan. Dit betekent dat er ook veel vrijwilligers bij PRIME zijn die zelf een vluchteling-achtergrond
hebben. Daar gaat het om mensen uit bijvoorbeeld Iran,
Irak, Turkije, Afghanistan en Azerbeidzjan.

Activiteiten van PRIME
Door middel van artikelen en foto’s geeft dit jaarverslag
een overzicht van de rumoerige jaren van 2002 en
2003. Veel is er gebeurd; de aanslagen van elf september leidden tot een verharding in de hele Westerse
wereld ten aanzien van ‘nieuwkomers’. In Nederland
zagen we de opkomst van Pim Fortuyn, met daarop volgend een voorstel van een ‘Generaal Pardon’ door
minister Nawijn. Hij maakte dit niet af, maar werd opgevolgd door minister Verdonk. Zij stelde een zeer beperkt
Pardon voor, waar over het hele land verzet tegen

PRIME wijst mensen de weg in het vinden van een
advocaat, geschikte (geestelijke) gezondheidszorg,
noodopvang, basisscholen, kinderopvang of taallessen.
Soms ook helpt PRIME mensen bij doormigratie.
Waar veel organisaties zich met name één aspect
bezighouden, is PRIME van veel verschillende zaken
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ontstond.
De minster wil alleen asielzoekers die al 5 jaar in de
eerste procedure zitten en geen contra-indicatie hebben
een verblijfsvergunning verlenen. Vrijwel geen enkele
asielzoeker voldoet aan deze voorwaarden. Als zij er
wel aan voldoen zouden zij bovendien ook in aanmerking moeten komen voor de zogenaamde driejarenregeling, die voor hen veel gunstiger is.
Verschillende artikelen hierover zijn in dit stuk opgenomen. Daarnaast was de Vrouwengroep van PRIME zeer
actief en zijn er artikelen over demonstraties van
Iraniërs en witte illegalen. Zij geven niet alleen een
inzicht in de activiteiten van PRIME, maar ook in de
verharding van het Nederlandse beleid in de afgelopen
jaren.

PRIME steunen?
Helaas ziet het er niet naar uit dat de situatie van vluchtelingen in Nederland de komende jaren gaat verbeteren. PRIME heeft dan ook nog altijd steun nodig van
mensen die zich solidair voelen met vluchtelingen. De
middelen om dit werk te doen zijn tot nu toe zeer
beperkt. Structurele of incidentele giften zijn dan ook
zeer welkom. Als u bereid bent om geld over te maken,
dan kan dat op:
girorekening 7699299 t.n.v. PRIME
Stationsweg 62, 2515 BP Den Haag
Donateurs zullen regelmatig op de hoogte gehouden
worden van activiteiten van PRIME. Als u dit jaarverslag
door wilt geven aan anderen die geïnteresseerd zijn,
dan zouden wij dat zeer op prijs stellen. U kunt ook
telefonisch contact met ons opnemen: 070 305 04 15 of
per e-mail: prime95@xs4all.nl
Tenslotte is er altijd behoefte aan vrijwilligers. Voor het
draaien van spreekuren, het mede organiseren van
acties of mee werken aan de opvang van bijvoorbeeld
uitgeprocedeerden en/of mensen of gezinnen die buiten
het Generaal Pardon vallen.
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Visie van PRIME
op het “Vluchtelingenprobleem”
Rechtse politici beweren dat Nederland ‘vol’ is. Bij de
verkiezingen van 2002 veroorloofden verschillende politici zich om het woord ‘druk’ te gebruiken, als zijnde een
‘politiek correcter’ begrip. In wezen gaat het natuurlijk
om niets anders. Het moet benadrukt worden dat ‘vol’ of
‘druk’ in deze zin niets met fysieke ruimte te maken
heeft. Het is een politiek-economisch geladen begrip. In
tijden dat er economische groei is en meer arbeidskrachten nodig zijn is Nederland niet vol en gaat men
zelfs in het buitenland arbeidskrachten rekruteren, in
tijden van economische achteruitgang, fusies van
bedrijven en groeiende werkeloosheid is Nederland vol.
Of Nederland vol is, is geen natuurlijk verschijnsel,
maar een puur politieke keuze.
De schuld van structurele problemen wordt in de schoenen van de vluchtelingen geschoven. Men ziet dan ook
dat in de afgelopen jaren, toen het begrotingstekort op
bleek te lopen en er in Nederland bezuinigd moest
worden, de angst en weerstand tegen vreemdelingen,
geuit in weerstand tegen asielzoekers toe nam.

Wie kan er dan nog klagen over een ‘volstromen’ van
Nederland? Dit wil zeggen dat slechts 1,3 procent van
de asielaanvragen ingewilligd wordt! Dit is veel lager
dan in de ons omringende landen: België liet van het
totaal aantal aanvragen 20,6% (1.322 mensen),
Engeland 16,6% (21.985) en Duitsland 7,5% (6.509)
toe. Hoe kan het, dat alleen gelukszoekers naar
Nederland toe komen en de echte vluchtelingen onze
buurlanden verkiezen? Voor PRIME laat dit zien dat er
in Nederland een onevenredig hard vluchtelingenbeleid
gevoerd wordt.
Uit de statistieken van de UNHCR over 2001 is gebleken dat 17.167 Irakezen in Duitsland asiel aan hebben
gevraagd, van wie er 10.086 als vluchteling erkend zijn.
In dezelfde periode vroegen 1329 Irakezen in Nederland asiel aan; van hen werden er slechts 7 erkend.
Wist u dat in 2001 in Nederland…
Uit Angola van de 4.111 asielaanvragen er geen werd
gehonoreerd?
En dat hetzelfde gold voor Armenië (529 aanvragen),
Azerbeidjaan (634), Bosnië/Herzegovina (1026), China
(706), Democratische Republiek Congo (500), Guinee
(1467), Sierra Leone (2405), Somalië (1098), Sri Lanka
(676) en Soedan (869)?
Betekent dit dan dat deze landen veilige, democratische
havens op deze wereld zijn? Iedereen met een beetje
kennis van deze wereld weet, dat dat niet het geval is.

World Refugee Survey 2003 (tabel 11) laat zien dat in
landen als Palestina (Gazastreek en West Bank) het
aantal vluchtelingen respectievelijk 1:2 en 1:3 is, in
Libanon 1:11, in Iran 1:30, in Tanzania 1:72 en dat het
eerste westerse land dat wordt genoemd Zwitserland is
met 1: 165, Duitsland 1:788. Dus de bewering dat de
hele wereld naar de Westerse landen komt wordt niet
gesteund door de feiten.
In de afgelopen 10 jaar waren er grofweg 40 miljoen
vluchtelingen per jaar. Zestig procent daarvan waren
binnenlandse vluchtelingen (24 miljoen), 16 miljoen
vluchtte naar het buitenland. 15,5 Miljoen van hen
bleven in de buurlanden. Van de totale stroom kwamen
slechts 1,25%, dus 500.000 mensen naar de rijke geïndustrialiseerde landen. Daarvan werden er 400.000
aanvragen afgewezen. Van de jaarlijkse stroom van 40
miljoen vluchtelingen, krijgen in de Westerse wereld
(Europa en de Verenigde Staten) dus uiteindelijk slechts
100.000 (0,20 % van het totaal aantal vluchtelingen)
een vluchtelingenstatus.

Tolerantie in de maatschappij heeft direct te maken met
hoeveel en hoe eerlijk de informatie aan het publiek
wordt gegeven. PRIME meent dat het de verantwoordelijkheid is van politici, wetenschappers en journalisten,
om deze informatie en ‘problematiek’ niet op te blazen
of uit te vergroten, maar om in reële termen over de
omvang, maar ook de echte oorzaken van de problematiek te praten. Er wordt echter ten onrechte paniek
gezaaid onder de bevolking. Daarom pleiten we voor
een parlementaire enquête over de vluchtelingenproblematiek en de werkwijze van de IND.

Nederland speelt daar absoluut geen grote rol in!
Volgens cijfers van de UNHCR werden in 2002 in
Nederland slechts 198 mensen als vluchteling erkend.
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Spreekuur

Gezin dat op straat is gezet met spullen bij PRIME

Vluchtelingen uit het hele land komen naar PRIME toe.
Het goede nieuws is dat steeds meer organisaties
bereid zijn hen te helpen. Het slechte nieuws is dat dit
in geen verhouding staat tot het aantal mensen dat
door de overheid op straat gezet wordt. Het streven om
80% van de vluchtelingen bij het Aanmeldcentrum op
straat te zetten mag dan nog niet gehaald zijn, de IND
komt er wel steeds dichter bij in de buurt. Volgens de
(vreemdelingen)wet is het mogelijk om mensen die
legaal in Nederland zijn, toch uit de opvang/ op straat te
zetten. Daarbij gaat het om diegenen die op grond van
nieuwe documenten zijn toegelaten tot een tweede
asielprocedure, en om degenen die ziek zijn (psychisch
of fysiek) en die op grond daarvan zijn toegelaten tot
een aanvraag voor een verblijfsvergunning (ten behoeve van medische behandeling). Het gebeurt meer en
meer dat deze mensen uit asielzoekerscentra en woningen worden gezet. Een groot aantal gemeentes biedt
de helpende hand, meestal via het financieren van particuliere noodopvang. Maar dit is niet genoeg: veel
vluchtelingen komen op straat terecht. Daarbij speelt
ook een rol dat de vluchtelingen die niet in woningen
maar in een afgelegen asielzoekerscentrum wonen,
vaak weinig contact hebben met hulporganisaties, kranten en politieke partijen. Veel onrecht blijft zo onzichtbaar.
De verharding van het beleid zorgt gelukkig ook voor
initiatieven van de andere kant. Niet iedereen vindt het
normaal dat vluchtelingen die nog een procedure hebben lopen geen enkele steun van de overheid krijgen.

PRIME helpt deze mensen, maar ook mensen die
uitgeprocedeerd zijn kunnen bij ons terecht voor
bijvoorbeeld een arts.
Een nieuwe organisatie, de Voedselbank, deelt tegenwoordig iedere donderdag 35 kratten met brood,
groente e.d. uit bij PRIME. Bovendien kwam iemand
van de Voedselbank rond 5 december langs, mét
Sinterklaas, om de kinderen speelgoed te brengen. De
GGD houdt bij PRIME iedere twee weken groepsgesprekken voor vrouwen om te praten over gezondheidsklachten en opvoeding. De Vincentiusvereniging betaalt
een paar keer per jaar de kosten om de families die bij
ons komen op vakantie te sturen. Stichting Leergeld
betaalt schoolkosten en één sportactiviteit per kind.
Voor iedereen die nog in een procedure rond verblijfsrecht is, kan taalles geregeld worden. Het Rode Kruis
organiseert o.a. kookcursussen en uitstapjes. Emmaus
stelt tweedehans spullen beschikbaar, en Stichting SSF
baby-paketten en geld voor kinderkleertjes. Kerken stellen soms een eenmalige bijdrage beschikbaar.
In en rond Den Haag is kortdurende noodopvang, langduriger opvang valt soms te verkrijgen voor degenen
met juridisch perspectief via de Haagse Noodopvang
Vluchtelingen. Voor al deze organisaties geldt dat
PRIME contactpersoon moet zijn en de aanvraag moet
indienen.
Hoe prettig al deze hulp ook is, wat de vluchtelingen die
bij ons komen echt nodig hebben is een einde aan de
onzekerheid, een toekomst en dus een verblijfsvergunning. PRIME heeft contact met een aantal advocaten
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die, waar mogelijk, werken aan het juridisch perspectief.
Een probleem is dat de goede advocaten het vaak te
druk hebben: al veel vluchtelingen hebben de weg naar
hen weten te vinden. Daarnaast is het ook voor gemotiveerde advocaten moeilijk om steeds maar weer tegen
een muur aan te lopen bij de IND en de Rechtbank.
Hoe hard zij ook werken, er zijn veel vluchtelingen die
maar niet aan de onmogelijke bewijslast van de IND
kunnen voldoen.

“ De onzekerheid wordt ons teveel.” / foto: Serge Ligtenberg
foto: Serge Ligtenberg
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“‘s Nachts sliepen we in het park.” / foto: Serge Ligtenberg
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Vrouwengroep

Sinds oktober 2001 is de vrouwengroep van PRIME
gestart met een project om een ontmoetingsplaats voor
‘legale en illegale vrouwen’ te creëren. Iedere maand
koken vrouwen voor elkaar. De ene keer koken vrouwen
uit Iran, een andere keer bijvoorbeeld vrouwen uit Togo.
De maaltijden zijn voor iedereen die geïnteresseerd is
in de situatie van vrouwen zonder verblijfsvergunning, of
zelf ‘illegaal’ is. Er komen gemiddeld 30 vrouwen en kinderen.
Na het eten wordt besproken waar vrouwen ondersteuning kunnen vinden op het gebied van werk, fondsen,
taalles, onderdak, doormigratie, onderwijs voor kinderen, medische en juridische zaken. Het deelnemen aan
acties komt ook aan bod. Gezamenlijk hebben we deelgenomen aan diverse discussies en acties voor vrouwen zonder verblijfsvergunning.
Iedere maaltijd nodigen we een gast uit. Te gast waren
onder andere:
Ammnesty International om te vertellen over hun
campagne voor vrouwenrechten.
SHOP (stichting hulpverlening opvang prostituees)
over wat zij kunnen doen voor slachtoffers van
vrouwenhandel.
Bureau maatschappelijke participatie over hun activiteiten voor migranten- en vluchtelingenvrouwen.
STEK (Stad en kerk) over wat zij kunnen doen voor
vrouwen zonder verblijfsvergunning.

Vrouweneten

Het vrouwen-eten is ook voor raadsleden, studentes en
journalistes een goed moment om in contact te komen
met vrouwen zonder verblijfsvergunning. Dit heeft tot
diverse artikelen geleid. Zo leidde het bezoek van
Amnesty tot een artikel in Opzij over vrouwenrechten in
Irak, omdat er bij het eten ook een journaliste van Opzij
aanwezig was. Radio 1 en de Haagse Courant waren
ook onlangs bij het eten te gast. Een raadslid van
Groen Links heeft iets verteld over de mogelijkheden
die gemeenteraadsleden hebben om de situatie van
vrouwen zonder verblijfsvergunning aan te kaarten. Ook
een raadslid van D’66 liet zich informeren over de positie van vrouwen zonder verblijfsvergunning.
De maaltijden zijn de laatste vrijdag van de maand bij
PRIME. Iedereen is welkom vanaf 18.00 uur. Er wordt
een bijdrage van 5 euro gevraagd aan legale vrouwen
en vrouwen die dat wel kunnen betalen, ‘illegale’ vrouwen eten gratis mee.
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Vrouwengroep
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Vrouwengroep
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Vrouwengroep

Koerdische
asielzoeker
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Stadhuisactie

Gezin in het stadhuis

Begin 2002 dreigde de gemeente Den Haag een aantal
vluchtelingen uit Irak, Somalië, Angola, Sri Lanka en
Soedan op straat te zetten. Zij waren al jaren in
Nederland, en vaak al ook jaren in Den Haag. Eerst
legaal met een zogenaamde VVTV, voorwaardelijke vergunning tot verblijf. Opeens waren de landen waar zij
vandaag kwamen echter ‘veilige landen’ en moesten
deze families terug. Dit terwijl Somalië niet eens een
centrale regering had, en duidelijk was dat in Irak
binnenkort een oorlog zou komen. Het ging om vluchtelingen die hier al jaren verbleven. Ze hebben hier kinderen gekregen, die inmiddels naar school gaan. Voor
deze kinderen is er geen sprake van terugkeer: ze
hebben het land van hun ouders nooit gezien. Het is
onmenselijk om hen nu alsnog terug te sturen.
Nederland heeft ervoor gekozen om hen jarenlang te
laten blijven, dat geeft de overheid geen recht om hen
alsnog terug te sturen.
PRIME, de Haagse Gemeenschap van Kerken en (het
toenmalige) Opvang Vluchtelingen In Nood, OVIN,
wilden niet toe zien hoe terwijl deze families (39 volwassenen en 28 kinderen) op straat werden gezet. Daarom
hebben we de betrokken families uitgenodigd op
PRIME en hen voorgesteld om met zijn allen naar het

Haagsche Courant 3 september 2002

Haagse stadhuis te gaan, en daar te blijven tot de
gemeente de dreigende ontruimingen stop zou zetten.
Dit idee werd enthousiast ontvangen en op 5 april 2002
gingen we naar het stadhuis met voornamelijk families
uit Somalië, Soedan en Irak. We legden dekens neer en
bivakkeerden daarop, als symbool van de dreigende
dakloosheid. Ook hadden we folders en posters bij ons
voor het publiek.
In eerste instantie wilde de gemeente niets van onze
eisen weten. De verantwoordelijke wethouder Heijnen
en burgemeester Deetman zeiden dat het landelijk
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beleid was, en daarmee was wat hen betrof de kous af.
Zij wilden dat we het stadhuis verlieten ook de beveiliging kwam dit ons keer op keer mede delen. Maar aangezien het stadhuis een openbare ruimte is weigerden
we weg te gaan. Wel gingen we tegen sluitingstijd weer
weg om het niet op een confrontatie met de politie aan
te laten komen. Dat wilden we niet gezien de kwetsbare
positie van uitgeprocedeerde vluchtelingen.
In de loop der tijd kwam de gemeente steeds meer
onder druk te staan door artikelen in de media over
scholen die hun kinderen niet kwijt wilden, en de schrij-

nende situatie van de vluchtelingen die al op straat
gezet waren. Het NOS-journaal kwam langs, landelijke
radio sprak met de meiden over terugkeer naar een
land dat zij niet kenden. Kranten deden verslag.
Vertegenwoordigers van de landelijke kerken kwamen
ons toe spreken na een landelijke kerkendag over een
humaan asielbeleid . De kerkendag en de stadhuisactie
versterkten elkaar, waardoor de discussie over het
generaal pardon weer goed op gang kwam. Lokale kerken brachten soep en brood. Lokale politieke partijen
die toch ook in het stadhuis zetelden brachten koffie en
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Vluchtelingen
dump je niet op straat
Op 4 en 5 september 2002 organiseerden PRIME,
ASKV/SV en Vluchtelingen in de Knel een grote manifestatie op Het Plein voor de Tweede Kamer in Den
Haag onder het motto "Vluchtelingen dump je niet op
straat". De tweede werkdag van minister Nawijn wilden
we laten zien dat hij niet de enige is die ideeën heeft
over het vluchtelingenbeleid.
Uit de vele enthousiaste reacties op onze manifestatie
merkten we gelukkig weer eens dat niet heel Nederland
blij is met het harde rechtse beleid. Deels zijn deze
‘maatregelen’ onuitvoerbaar en alleen geschikt om
vluchtelingen de stuipen op het lijf te jagen. We protesteerden met name tegen het volgende: Iedereen die de
wet een beetje kent weet dat je niet iedereen zonder
meer bij de grens kunt weigeren, en degenen die al
binnen zijn er weer uit kunt zetten. Natuurlijk zijn we wel
degelijk bevreesd dat de huidige stemmingmakerij concrete gevolgen zal hebben voor vluchtelingen die asiel
willen vragen in Nederland. Of er toe zal leiden dat er
straks jacht gemaakt wordt op onze cliënten die al jaren
in Nederland verblijven.

Bedjes Tweede Kamer

vervolg Stadhuisactie

thee, en probeerden politiek een oplossing te vinden. Zij
schreven gezamenlijk een brief met de titel ‘oppositiepartijen schamen zich diep voor gemeentebeleid’. Ook
landelijke politie partijen kwamen op bezoek en zochten
naar politieke ruimte. Dichters, columnisten en muzikanten traden op, midden in het stadhuis. We richtten een
tentoonstelling in met onze persberichten en krantenknipsels. Bezoekers zetten hun handtekening op onze
petitie en brachten kinderspeelgoed. Eigenlijk was het
stadhuis even van ons.
Na tweeënhalve week zijn we overgegaan op wekelijkse
acties in en bij het Haagse stadhuis. De burgemeester
schreef een brief naar (toenmalig) minister Nawijn dat
hij geen mensen meer op straat wilde zetten die niet
uitgezet konden worden. Hierna heeft de gemeente nog
eenmaal twee families op straat gezet. De noodopvang
nam (betaald door de gemeente) de opvang over.
Inmiddels hebben deze families een verblijfsvergunning
in verband met de dreigende besnijdenis van de dochters in Somalië. De Irakezen kregen al snel een tijdelijke
verblijfsvergunning in verband met de oorlog. De discussie over de opstraatzettingen zal opnieuw oplaaien
als de vertrekcentra klaar zijn. We treffen voorbereidingen om ons daarvoor opnieuw te organiseren.

Stadhuisactie

PRIME (Den Haag), ASKV/SV (Amsterdam) en
Vluchtelingen in de Knel (Eindhoven) zijn alledrie organisaties die al jaren werken met de vluchtelingen die op
straat gezet worden. Deze vluchtelingen, vaak hele
gezinnen, kunnen niet terug. De landen waar ze vandaan komen willen hen niet terug nemen of zij voelen
zich zelf niet veilig genoeg om terug te gaan.
Vluchtelingen uit bijvoorbeeld (noord-) Irak en Somalië
zijn hier al jaren, omdat Nederland erkende dat hun
herkomstland te gevaarlijk was. Hoewel het praktisch
onmogelijk is om terug te keren door het ontbreken van
paspoorten, centraal gezag en een no-fly zone in
Noord-Irak, worden de vluchtelingen uit deze landen
(en vele anderen) zonder pardon op straat gezet. Dit
leidde al tot veel protesten van en in Nederlandse
gemeentes.
Sprekers waren: Petra Schultz, Hans Visser,
Pauluskerk, Lydia Rood (schrijfster), Victor Scheffers,
(Justitia et Pax en Raad van Kerken), Natasha Gerson
(columniste) en een Liberiaanse zelforganisatie, Hans
van Heijningen (X-Y/zwartwerk), Bogaers (advocaat),
M. Rabbae (wethouder Leiden), Kordula Braat (Defence
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for children), Chris Keulemans (schrijver/journalist).
Vluchtelingen werden geïnterviewd over de problemen
waar ze tegen aan lopen in Nederland. En politici over
wat ze hier aan kunnen doen. Muziek en dichters
verluchtigden het geheel.
De nacht brachten we door in de Oase (kerk), waarna
we 5 september weer present waren voor een groot
ontbijt op Het Plein voor de Tweede Kamer.

De nacht van de
vervanging
een nachtje logeren bij de wethouder

Wethouders en raadsleden namen in de nacht van 12
op 13 maart 2003 voor een nacht iemand zonder
verblijfsvergunning mee naar hun eigen huis, of deelden
met hen een maaltijd. Dankzij de samenwerking van
verschillende vluchtelingenorganisaties en Keer het tij
werd dit tegelijk gedaan in Amsterdam, Enschede,
Utrecht, Haarlem, Den Haag. Heerlen en Helmond
deden hetzelfde op 26 maart. Diverse vluchtelingenorganisaties organiseren deze actie voor dakloze vluchtelingen met de leus ’De nacht van de vervanging,
vluchtelingen laat je niet op straat staan.’

Sierra Leone mee naar huis. Een Chinese tienermoeder
kon mee met het CDA-raadslid Titia Lont. En een meisje uit Ghana kon mee met Wim Pijl, raadslid voor de
Christenunie. Alle betrokkenen raadsleden en de wethouder waren diep onder de indruk van deze ongewone
kennismaking en wilden graag verder contact houden
met hun gast. Sommige raadsleden wilden uit eigen zak
geld geven, of kleding en speelgoed voor de tienermoeder. Om de politieke betrokkenheid ook levend te houden hebben we in 2004 weer ‘nacht van de vervanging’
georganiseerd, zie ook ‘de buskarvaan’.

De reden van deze actie was dat door de Nederlandse
overheid op straat gezette vluchtelingen in de
Nederlandse gemeentes leven. In de noodopvang, bij
particulieren of op straat. Deze gemeentes willen vaak
niet dat dakloze vluchtelingen in hun stad over straat
zwerven. Via deze actie konden wethouders en raadsleden kennis maken met de dakloze vluchtelingen. Zo
kunnen ze zelf ontdekken voor wie de gemeentelijke
noodopvang nodig is.
PRIME, de Haagse Gemeenschap van Kerken en OVIN
organiseerden de actie in Den Haag. De Haagse afdeling van de PvdA stelde haar kantoor beschikbaar voor
een gezamenlijke avondmaaltijd en ontbijt. In Den Haag
stonden de alleenstaande minderjarige asielzoekers
(AMA’s) centraal. Zij worden illegaal op het moment dat
ze 18 jaar oud worden. Juist deze voormalige AMA’s
stonden centraal tijdens deze actie. Een jongen uit
Ethiopië kreeg opvang van het GroenLinks-raadslid
Bozbey. Wethouder Heijnen (PvdA) nam een jongen uit
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De nacht van de vervanging
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Illegale
Vrouwengevangenis
In april 2003 werd er vanuit de Vrouwengroep van
PRIME de "Gevangenisgroep" op gericht. Aanleiding
hiervoor was het verhaal dat onder andere in de
Scheveningse strafgevangenis vrouwen zonder verblijfsvergunning werden opgesloten ‘in afwachting van hun
uitzetting’.
PRIME vond en vindt de opsluiting van mensen in de
gevangenis zonder dat zij iets crimineels hebben
gedaan niet kunnen, en besloot actie te ondernemen.
De sfeer rondom deze opsluiting was vergeven van
geheimzinnigheid: Op de internetsite van de
Penitentiaire Inrichting Haaglanden werd er niet eens
melding gemaakt van dit gebruik van de gevangenis.
Daarom werd er allereerst door de groep geprobeerd
om te achterhalen wat er nu precies aan de hand was.
Het bleek te gaan om Unit 6: een tentencomplex op de
binnenplaats van de gevangenis die in eerste instantie
als noodinrichting gebouwd was voor de opsluiting van
bolletjesslikkers. Daarna werd deze in eerste instantie
tijdelijke tent, twee jaar lang gebruikt voor de opsluiting
van illegale vrouwen.
Volgens het internationaal recht is het toegestaan om
vrouwen zonder verblijfsvergunning een half jaar op te
sluiten, zodat ondertussen aan hun uitzetting gewerkt
kon worden. De gevangenisgroep werd echter bekend
dat sommige vrouwen meer dan 13 maanden in detentie verbleven in de grensgevangenis van Amsterdam,
soms in het bijzijn van hun kinderen! Dit terwijl deze
vrouwen niet eens een strafbaar feit hadden begaan!
Daarnaast verblijven veel vrouwen lange tijd in onzekerheid. Zij zijn vaak slecht op de hoogte van hun rechtspositie en hebben geen idee waar ze aan toe zijn; niet
in de laatste plaats door slechte informatie vanuit de
gevangenis of hun advocaat. Voor de kinderen, die in
deze tijd niet naar school kunnen en ook binnen de
gevangenismuren moeten leven, is deze situatie natuurlijk volledig in strijd met alle kinderrechten.
In de afgelopen jaren zijn er verschillende verhalen
geweest over de levensomstandigheden in de tenten.
De cellen bestonden uit houten schotten, dus is er geen
enkele privacy. De vrouwen hadden dagelijks te maken
met bewakers, en keken uit op internationale misdadigers zoals Milosevic en andere moordenaars. Volgens
sommigen was leven in een voormalige noodopvang
zomers te heet, ’s winters te koud. Om te kunnen bellen

Jan de Wit op ‘t Plein

of een keer zeep of iets anders te kopen, was geld
nodig. Deze vrouwen konden voor 64 cent per uur werken; het samenstellen van vaasjes of toilettasjes voor
een bekend body-merk.
De achtergrond van deze vrouwen verschilde onderling
erg. Wat zij gemeen hadden, was hun illegale verblijf in
Nederland. Sommigen hadden al een lang verblijf in
Nederland achter de rug. Bijvoorbeeld als uitgeprocedeerde asielzoeker. Veel van hen ontbreken de nodige
papieren om terug te kunnen keren naar hun land van
herkomst, of zij durven niet terug te keren naar het land
van herkomst. Voor andere vrouwen lag de situatie
anders; onderweg naar, bijvoorbeeld Engeland (waar zij
een geldig visum voor hadden) bleek op Schiphol dat er
iets met hun transitvisum niet in orde was. Dus ook al
hadden zij door kunnen en willen reizen, zij werden
toch, vaak voor langere tijd in de Scheveninge gevangenis vast gezet! Tenslotte bleek dat, na maandenlange
opsluiting, veel vrouwen uiteindelijk toch weer… op (de
Nederlandse) straat werden gezet; gestraft voor iets wat
niet strafbaar is en wederom zonder oplossing achter
gelaten.
PRIME maakte zich hier boos over. Er verschenen
verschillende artikelen in Trouw en de Volksrant. Ook
werden er folders en een website gemaakt om de informatie beter te kunnen verspreiden. We voerden actie op
’t Plein in Den Haag met een vrouwen-actie-koor,
gevangenispakken en een schandpaal. Het blad Onze
Wereld plaatste een foto als "Actie van de maand" en
ook Radio West en lokale kranten besteedden aandacht
aan de actie. Op verschillende Keer-het-Tij-acties in
Amsterdam en Den Haag werd de illegale vrouwenge-

29

Witte illegalen

vervolg Illegale Vrouwengevangenis

vangenis aan de kaak gesteld. In Amsterdam werden er
handtekeningen verzameld om aan de minister aan te
bieden. Veel mensen reageerden geschokt toen zij
hoorden van deze nodeloze opsluiting. Een iemand zag
bij het tekenen pas dat DIT, dit in Nederland plaatsvond
en niet aan de andere kant van de wereld. "Dit gebeurt
toch niet in Nederland, in mijn democratisch
Nederland?". Ja, jawel. In de Tweede Kamer en de
Haagse Gemeenteraad werden er vragen over de
gevangenis gesteld. Er werd een netwerk opgezet van
verschillende actiegroepen in Nederland die met hetzelfde onderwerp bezig waren. Dat was maar goed ook
want in December werd de groep vrouwen over
geplaatst naar Zeist. Daar proberen anderen het verzet
voort te zetten.

Witte illegalen zijn ‘illegalen’ die jarenlang met een sofinummer wit gewerkt hebben in Nederland. Ze hebben
hard gewerkt, het werk dat niemand wilde doen in bijvoorbeeld de kassen, over dit werk hebben ze belasting
en premies betaald. Sinds de Koppelingswet (1998)
worden ze net als alle andere mensen zonder verblijfsvergunning, van alle voorzieningen uitgesloten. Ze verloren hun werk, huis en inkomen.
Om voor hun rechten op te komen hebben ze vele
demonstraties georganiseerd, petities, manifestaties en
drie hongerstakingen in 1998 en 1999. Het resultaat
hiervan was dat van de 7600 witte illegalen die een
aanvraag hadden ingediend, circa 2300 witte illegalen
een verblijfsvergunning kregen. Degenen die werden
afgewezen hadden hier ook jaren gewerkt, maar zij
konden niet bewijzen dat ze hier aaneengesloten hadden verbleven sinds januari 1992. Of ze werden afgewezen omdat hun werkgevers valse papieren had
gebruikt om zich te beschermen tegen de boetes die
staan op het in dienst hebben van mensen zonder verblijfsvergunning.

Hongerstaker Hussein
Hussein is al 14 jaar in Nederland. Al die jaren heeft
hij in het Westland gewerkt, vooral met paprika's en
tomaten. Zijn vrouw is in 1996 hierheen gekomen.
Hun drie kinderen zijn hier geboren. Ze hebben een
baby van zeven maanden en twee schoolgaande
kinderen. Die waren tijdens de hongerstaking alleen
thuis in Den Haag en ze hadden geen geld voor
huur en eten. Hussein loopt sinds 1997 bij een psychiater, die hem ook medicatie geeft. In 1997 werd
hij opgepakt op zijn werk. Hij had toen al een aanvraag voor een verblijfsvergunning lopen. Daarom
zei zijn advocaat hem dat hij waarschijnlijk wel snel
vrij zou komen en een verblijfsvergunning zou krijgen. In plaats daarvan werd hij uitgezet. Binnen een
maand wist hij terug te komen in Nederland bij zijn
vrouw en kinderen die niet waren uitgezet. Hij is nu
afgewezen voor de Tijdelijke Regeling Witte Illegalen
vanwege die uitzetting. De IND zorgde ervoor dat
zijn dossier niet bij de Burgemeesterscommissie
kwam die de regeling uitvoerde. In februari 2003
werd hij door zijn baas ontslagen, zonder ontslagvergunning. Hij heeft altijd belasting en premies betaald.
Daarom snapt hij niet waarom hij, nu hij onrechtmatig is ontslagen, geen cent krijgt. Door de hongerstaking had hij hoofdpijn, een lage bloeddruk en zag hij
dubbel. Zijn vrouw en kinderen heeft hij gedurende
de hongerstaking maar één keer gezien. Hij wist niet
hoe hij het zijn kinderen moest uitleggen dat hij in
hongerstaking was. Het liefst zou hij gewoon weer
aan het werk gaan, maar dat mag niet. Hij mag hier
niet werken, al is hij bij de tuinders geliefd vanwege
zijn ervaring.

Toen duidelijk werd dat de meeste illegalen geen verblijfsvergunning zouden krijgen organiseerden ze zich
opnieuw. Eerst met demonstraties en handtekeningenacties, maar toen hier geen reactie op kwam van de
politiek, organiseerden ze opnieuw een hongerstaking.
Op 20 maart 2003 gingen ongeveer dertig witte illegalen in hongerstaking in het gebouw van het KMAN in
Amsterdam, achttien hiervan moesten op doktersadvies
na korte tijd al stoppen met de hongerstaking.
Tijdens de hongerstaking kwam er eindelijk weer aandacht voor de situatie van witte illegalen. De media
berichtten over de jaren die de witte illegalen hier
gewerkt hebben en hun kinderen die in Nederland
geboren zijn en hier naar school gaan. Politici van SP
en Groen Links kwamen op bezoek en zochten naar
oplossingen, zoals een evaluatie van de witte illegalenregeling. Ondersteuningsgroepen zoals PRIME organiseerden een 24-uurs solidariteitshongerstaking.
De hongerstaking eindigde na de volgende afspraken
met oud-burgemeester Patijn: Burgemeester Cohen
overhandigde de dossiers van de hongerstakers aan
minister Nawijn. Patijn zei dat de burgemeester zich
voor de zaak van de hongerstakers zou inzetten.
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Gedurende de tijd dat de IND de dossiers van hongerstakers opnieuw bekeek, heeft Cohen beloofd de
hongerstakers niet uit te zetten. Hongerstakers die
gedurende deze periode in financiële of andere problemen geraakten, konden aankloppen bij het kabinet van
burgemeester Cohen. Die zou dan kijken of er maatschappelijke opvang nodig was. De hongerstakers
hadden geen plek om heen te gaan en ook nauwelijks
geld om te overleven.

deze groep zich eerst half dood heeft moeten hongeren
om überhaupt enige aandacht te krijgen, daarna een
half jaar in tergende onzekerheid gehouden werd om
vervolgens alsnog opnieuw afgewezen te worden.
Met deze afwijzing wordt vrijwel alle hoop weggenomen
bij de resterende groep "witte" illegale arbeidsmigranten
die nog steeds in Nederland probeert te overleven. Het
gaat naar schatting om maximaal 1.500 personen die
allemaal minimaal 12 jaar in Nederland leven en
werken.

In totaal zijn er 25 dossiers naar de minister opgestuurd, waarvan 13 van de hongerstakers zelf en 12
van andere bij de hongerstakingsactie betrokken "witte"
illegalen.

Het was deze uitzichtloosheid die deze "witte" illegalen
ertoe had doen besluiten in hongerstaking te gaan. De
hongerstakers hebben stuk voor stuk jarenlang keihard
gewerkt tegen hongerloontjes. De meesten zijn nu oud.
Ze zijn lichamelijk versleten door uitbuiting en slechte
werkomstandigheden, en psychisch versleten door de
continue angst voor de politie en door de onzekerheid
over hun toekomst. Ook zijn er bij die hier hun gezin
hebben. Deze mensen worden nu volkomen in de steek
gelaten door de minister.

De minister heeft uiteindelijk drie van de betrokken
"witte" illegalen een verblijfsvergunning toegekend.
Helaas niet op inhoudelijke gronden. Twee van de drie
hebben langer dan 3 jaar in de procedure gezeten, en
krijgen daarom verblijfsrecht. Het dossier van de derde
is in de tussentijd door de rechter alsnog naar de
burgemeesterscommissie gestuurd. Naar verluidt is de
minister nog bezig drie dossiers te bekijken en zijn twee
"witte" illegalen nog in procedure. Uiteindelijk zijn 17
"witte" illegalen afgewezen. Het is uiterst schrijnend dat
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Steun voor de opstand
van Iraanse studenten

Van Harte Pardon

In het kabinet Balkenende I (2002) beloofde minister
Nawijn een eenmalig Generaal Pardon voor asielzoekers die hier al lange tijd verbleven (er werd een periode van vijf jaar genoemd), maar die nog steeds in onzekerheid verkeerden of ze al dan niet in Nederland
mochten blijven. Vele vluchtelingenorganisaties dienden
namens hun cliënten een aanvraag voor deze regeling
in. Echter, Balkenende I liep vast en de opvolger,
mevrouw Verdonk kondigde aan dat zij een Generaal
Pardon in wilde voeren, zij het onder striktere voorwaarden. Begin 2004 werden deze voorwaarden bekend:
1. de asielzoeker moet voor of op 27 mei 1998 zijn
eerste asielaanvraag ingediend hebben en hierop
op 27 mei 2003 nog geen definitieve rechterlijke
uitspraak gekregen hebben
2. vanaf de eerste asielaanvraag moet de asielzoeker onafgebroken in Nederland zijn verbleven
3. Er mag geen contra-indicatie zijn(gevaar voor de
openbare orde of de nationale veiligheid), en geen
twijfel over de identiteit van de vreemdeling
4. De vreemdeling trekt alle lopende verblijfsrechtelijke procedures in.
Alle andere situaties (bijvoorbeeld mensen die vanwege
gezondheidsredenen nog niet uitgezet zijn, of die wachten op de uitspraak in hun tweede asielverzoek) kwamen niet voor deze regeling in aanmerking. Wel was er
sprake van een ínherent afwijkingsbeleid’. Dit hield in
dat wanneer er een eerder verzoek naar Nawijn
gestuurd is, waarin specifieke omstandigheden toegelicht worden. Het gaat hier om de zogenaamde ‘schrijnende gevallen’. Deze bevoegdheid is echter niet mogelijk bij uitgeprocedeerde vreemdelingen, maar wel bij
mensen die een tweede of ‘onbesloten asielaanvraag’
hadden lopen. Tot slot was er een zeer kleine opening
voor uitgeprocedeerde asielzoekers, wanneer er een
bijzondere sprake was van een combinatie van bijzondere factoren (bijvoorbeeld gezinshereniging, studie,
arbeid of medische behandeling). Benadrukt werd dat
hier in slechts zeer beperkte mate van gebruik gemaakt
zou worden.
Waar Nawijn eerder melding maakte van 6000 mensen
die voor deze regeling in aanmerking zouden komen,
kwam Minister Verdonk uiteindelijk op een besluit van
2200 asielzoekers die alsnog een vergunning zouden
krijgen. Het overgrote deel van deze mensen kreeg een
verblijfsvergunning omdat zij meer dan vijf jaar geen
antwoord op hun asielverzoek hadden gekregen.
Volgens de wet hebben vluchtelingen die drie jaar op

Hieronder zullen wij nog een aantal voorbeelden van
acties van PRIME noemen.
-

Ondersteuning middels demonstratie van Iraanse
studenten opstand op 2 juni 2003 van het
Malieveld naar de Iraanse ambassade en middels
het aanbieden van een petitie aan de vertegenwoordigers van alle fracties uit de Tweede Kamer;
- Actie ter herinnering van de opstand van de
Iraanse studenten in 1999 met meer dan 3000
deelnemers, georganiseerd door PRIME met
Iraanse studenten in Nederland van het comité 18
Tir; verschillende sprekers van Groen Links (Farah
Karimi), SP (Harry van Bommel), Hans van
Zundert als voorzitter van PRIME en advocaat van
Iraanse vluchtelingen, een vertegenwoordiger van
de landelijke studenten vereniging,een vertegenwoordiger van het Comité 18 Tir en Ahmed Pouri
van PRIME.
- Demonstratie van Afghaanse vluchtelingen in
samenwerking tussen Afghaanse vluchtelingenorganisaties en PRIME, waarbij meer dan 8000
vluchtelingen aanwezig waren;
- Deelname, ondersteuning van andere acties en
het houden van toespraken etc.
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een antwoord wachten recht op een verblijfsvergunning.
Dit ‘beperkte pardon’ was dan ook vooral een sigaar uit
eigen doos.
PRIME, andere vluchtelingenorganisaties maar ook
politieke partijen en vakbonden lieten hun ontevredenheid horen. Volgens PRIME is deze regeling veel te
beperkt; waarom ligt de grens bij vijf jaar verblijf in
Nederland? En waarom moeten het perse mensen zijn
in een eerste asielprocedure? Diegenen die een tweede
procedure aan hebben gespannen hebben dat gedaan
omdat anders nieuwe bewijzen die zij hadden verkregen voor hun asielverhaal niet in de procedure betrokken konden worden. Sommigen wonen al negen jaar in
Nederland en hebben nog steeds geen uitsluitsel!
Mensen hebben kinderen gekregen, zij zijn hier opgegroeid, gaan naar school of hebben werk; wie heeft er

nog belang bij om hen nu weer weg te sturen?
Vanuit Stichting Keer het Tij werd in Amsterdam een
grote landelijke organisatie georganiseerd waarbij
15000 mensen aanwezig waren. Ook waren er verschillende lokale initiatieven waaronder een actie op het
Plein in Den Haag. Bij beide acties was PRIME nadrukkelijk aanwezig. Achter de schermen en op het podium,
waar vluchtelingen in staat werden gesteld om hun verhaal te doen. Vanuit het platform "Van Harte Pardon"
werd er een buskaravaan georganiseerd waaraan veel
plaatselijke groepen deelnamen. Deze eindigde in de
Vredeskapel in Den Haag. Ook namen mensen van
PRIME deel aan een protestmars van Groningen tot
aan Den Haag. Voor wie wil zien welke jongeren door
dit beperkte pardon worden getroffen, zou eens moeten
kijken op de website: www.verspildtalent.nl
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Buskaravaan

Van 15 t/m 18 maart 2004 hebben een aantal organisaties waaronder ASKV, LOS en PRIME een buskaravaan
georganiseerd. In een bus gingen we door het land om
vluchtelingen op te halen die zonder pardon op straat
komen te staan. Zij vallen buiten het ‘generaal pardon’.
Hiermee wilden we de groep die al drie tot vijftien jaar
in ons midden leeft en buiten het generaal pardon valt
te ondersteunen. Want als deze groep niet onder een
breder pardon gaat vallen, wat gaat er dan met deze
mensen gebeuren?

Ede met raadsleden en wethouders en was er een
manifestatie in Arnhem.

In iedere stad werden we ontvangen door een andere
(vluchtelingen)organisatie. Maandag 15 maart startten
we bij de Stopera in Amsterdam, in Alkmaar gingen we
op bezoek bij vluchtelingenwerk in verband met een
petitie die oproept tot een ruimhariger beleid en actievere rol van de gemeente Alkmaar hierin. In Haarlem
hadden we een lunch met raadsleden, in Boskoop
gaven schoolkinderen harten aan raadsleden om hun
klasgenootjes te laten blijven en in Delft was een
workshop van de activistenschool over wat je kunt doen
bij dreigende ontruimingen.

Donderdag kwamen we langs Nijmegen waar we eigen
kunstwerken en taarten verkochten, in Doetinchem was
een manifestatie met toespraken en poppenkast voor
de schoolkinderen. De buscampagne eindigde in Den
Haag in de Vredeskapel. Daar hadden vluchtelingen
zonder verblijfsvergunning een maaltijd voor ons
gemaakt. Lokale en landelijke Haagse politici spraken
tijdens het eten met de vluchtelingen uit de bus.
Hierna was een discussie onder leiding van Chris
Keulemans. Hij interviewde vluchtelingen die mee
waren gereisd met de karavaan, iemand van de Haagse
kerken én lokale en landelijke Haagse politici. Iedereen
die er bij was die avond was diep onder de indruk van
de wanhoop en strijdbaarheid die uit de verhalen naar
voren kwamen.
Politici van SP, de Stadspartij, de Christenunie en het
CDA namen daarna voor een nacht een vluchteling die
het zonder steun van de overheid moet stellen, mee
naar hun eigen huis.

Dinsdag 16 maart was een cultureel programma in
Rotterdam, in Breda kregen we een lunch aangeboden.
Daarna gingen we naar Tilburg voor een ontmoeting
met vluchtelingen. In Eindhoven was een manifestatie
bij centraal station. Daarna keken we bij de
Emmauskerk een nieuwe film over de opvang van
vluchtelingen.
Woensdag 17 maart was er een toneelstuk op de trappen van het stadhuis in Wageningen, voetbalden we in

In alle steden beantwoorden mensen uit de bus vragen
beantwoorden zoals: Wat te doen bij een eventuele ontruiming en bij een dreigende uitzetting. Wie moeten er
ingelicht worden, welke praktische hulp kan er geboden
worden en zijn er juridisch nog mogelijkheden? Het
ASKV had hiervoor een praktisch boekje samengesteld
‘eerste hulp bij ontruimingen’ en de Verhalenbundel:
Zonder Pardon Op Straat met de verhalen van de buspassagiers. Voor meer informatie zie www.askv.nl
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Verhalen van mensen
uit de bus

Homa en haar kinderen, de 9-jarige Tala en de 10-jarige
Saman. In 1998 zijn ze naar Nederland gekomen. Ze is uit
Iran gevlucht omdat haar ex-man haar erg mishandelde. Hij
werkte bij de Rechtbank in hun woonplaats, door zijn
machtspositie kon een scheiding verhinderen en Homa en
de kinderen dwingen bij hem te blijven. Ze heeft geprobeerd
in andere districten een scheiding aan te vragen, maar dit

Zeynep is in 1997 naar Nederland gekomen vanuit Turks

werd afgewezen. Ook haar asielverzoek in Nederland is

Koerdistan.

afgewezen. Ze heeft met ondersteuning van een nieuwe

Zeynep is in de moskee getrouwd toen zij 14 jaar oud was,

advocaat en een rapport van MERA (Middle East Research

haar man was wel volwassen. Hij raakte in problemen met

Association) een tweede asielverzoek ingediend. De IND

Turkse militairen omdat hij werd verdacht van activiteiten

heeft dit afgewezen, de rechter moet hier nog over oorde-

voor de PKK. Na zijn vlucht in 1992 kreeg Zeynep ook pro-

len.

blemen met de Turkse overheid. Militairen vroegen haar

De kinderen zijn vernederlandst. Zij kennen alleen de

waar haar man was, en arresteerden haar. Haar vader werd

Nederlandse scholen. Als Homa en de kinderen zouden

daarbij in zijn onderbeen geschoten toen hij protesteerde.

worden uitgezet naar Iran, dan zou zij het recht op de kinde-

Zeynep is bij de derde arrestatie verkracht door de militai-

ren verliezen en zelf gevaar lopen omdat ze zonder toe-

ren. Toen de moeder van haar man dit hoorde, kreeg zij een

stemming van haar man het land heeft verlaten. Nu wonen

hartaanval en stierf zij. Zeynep krijgt de schuld van al deze

ze illegaal in Nederland, afhankelijk gemaakt van liefdadig-

problemen, de familie van haarzelf en haar man vinden dat

heid. Ze logeren bij kennissen waar ze tot de zomervakantie

zij hen ten schande heeft gemaakt. Aan de andere kant

kunnen blijven, daarna staan ze weer op straat.

zette de PKK ook druk op haar omdat zij haar man ervan
verdachten in het Turkse leger te zijn gegaan voor zijn
dienstplicht. Toen ze in 1997 hoorde dat haar man naar
Nederland was gevlucht is zij hem achterna gevlucht.

Bessime en haar dochter Beritan zijn in 1998 uit Turks
Koerdistan naar Nederland gevlucht. Haar man had politieke

In Nederland is ze na mishandelingen ook van haar man

problemen, de Turkse politie dacht dat hij betrokken was bij

weggevlucht. Hij probeert nog steeds om de kinderen te krij-

de PKK. Hij was een paar keer gearresteerd, in 1995 was

gen, hij vindt haar geen geschikte moeder omdat ze ver-

hij opeens verdwenen. De Turkse politie vroeg Bessime

kracht is. Volgens hem zou zij het best zelfmoord kunnen

altijd waar hij was.

plegen. Nu is ze zowel bang voor hem als voor de Turkse

Hun asielverzoek is twee keer afgewezen, ook de aanvraag

staat. Daarom blijft ze in Nederland, al is ze uitgeproce-

in verband met de schrijnendheid van hun situatie, is afge-

deerd en is het leven als illegale moeder erg zwaar. Haar

wezen, hier heeft haar advocaat bezwaar tegen ingediend.

kinderen Sultan en Ozcan zijn hier geboren. Zij kennen

Bessime en haar dochter kunnen niet meer tegen de jaren-

alleen Nederland en praten Nederlands met elkaar.

lange onzekerheid. Al die jaren niets van hun man en vader

Zeynep is nu bijna 7 jaar in Nederland, bijna drie jaar leeft

gehoord. In die tijd hebben ze steeds bij andere kennissen

ze zonder steun van de overheid en is ze afhankelijk van

gelogeerd. Zij worden allebei behandeld voor psychische

vluchtelingenorganisaties. Ook haar tweede asielverzoek is

problemen. Bessime heeft ook veel fysieke klachten, zij

afgewezen, ze had volgende de Rechter eerder moeten ver-

heeft maag, darm en nierproblemen. Ook Beritan heeft veel

tellen over haar verkrachting, daarom werd zij niet serieus

darmklachten, nooit een eigen huis hebben, maar je steeds

genomen. Dat zij dit wel aan haar Nederlandse dokter had

aanpassen aan een ander logeeradres hakt er zwaar in. Op

verteld mocht niet baten. De laatste jaren, als ‘illegaal’ maar

school kan ze zich niet concentreren. Toch doen ze hun best

zonder haar man, heeft de analfabete Zeynep Nederlands

om het hoofd boven water te houden. Bessime heeft haar

geleerd, en is ze zelfstandiger dan ooit, al heeft ze wel

negenjarige dochter ‘gewoon’ op balletles gedaan.

medicijnen nodig tegen de stress.
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vervolg verhalen van mensen uit de bus

Verhaal L.Z. vrouw uit Zuid-Iran, in 30 augustus 2000 naar Nederland
gekomen, bijna anderhalf jaar uitgeprocedeerd.
Ik wil u graag vertellen waarom ik niet terug kan naar Iran.

foto: Inge van Mill

Ik maak deel uit van Arabische minderheid. Het overgrote
deel van de bevolking in Iran is Perzisch. Vijf miljoen
Arabieren wonen in Zuidwest Iran. Wij hebben geen rechten
in Iran. Eigenlijk bestaan we niet voor het Iraanse regime.
Onze taal is niet erkend. Er mogen geen kranten in het
Arabisch verschijnen. Arabische boeken over onze geschie-

Familie M., afkomstig uit Soedan. Naar Nederland gekomen

denis en cultuur zijn niet te koop. Daarom zijn er politieke

op 14 december 1998. Het gezin bestaat uit man, vrouw en

partijen die streven naar democratische rechten voor

een dochter van Samira van 19 jaar oud. Zij zijn in

Arabieren en in ieder geval naar erkenning van de

Nederland overgegaan tot het christelijk geloof, dat levert bij

Arabische minderheid in Iran. Al die partijen zijn verboden.

terugkeer in Soedan grote problemen op omdat zij als afval-

Ik ben zelf lid van zo’n verboden politieke partij. Ik strijd voor

lige moslims gezien worden. Zij behoren tot de Beni Amer

onze rechten als Arabier. Eigenlijk zijn dit soort activiteiten

bevolkingsgroep, die ervan verdacht wordt Eritrea te steu-

helemaal verboden in Iran door het regime. De Arabieren

nen. Samira’s vader was actief voor in Soedan voor de partij

bewust maken over hun rechten is de belangrijkste punt in

Democratische Unie, die ervan verdacht wordt Eritrea te

onze activiteiten binnen onze partij.

steunen. Hun asielverzoek is afgewezen. Hun advocaat

Tot 1925 hadden we autonomie maar nadat daar olie werd

heeft daartegen hoger beroep ingesteld in de zaak bij de

gevonden, is die autonomie opgeheven. Het fundamentalisti-

Raad van State. Zonodig wil hij de zaak voordragen voor het

sche regime van Iran bang dat wij weer onafhankelijk willen

Europees Hof.

worden.

Samira heeft een MBO-opleiding verzorging met succes

Als ik word uitgezet, dan is dat alsof de Nederlandse rege-

afgerond en een half jaar Mbo-administratie gevolgd. Nu ze

ring mij uitlevert aan het Iraanse regime: ik word dan

hun asielverzoek is afgewezen, kan dit niet meer, al moet

meteen opgepakt en daarmee verdwijn ik.

hun hoger beroep nog voorkomen. Ze volgt bij een vrijwilli-

Dus wie ik ben en alles wat ik gedaan heb telt niet meer. Ik

gersorganisatie een computercursus en Engelse les, voor

ben bijvoorbeeld afgestudeerd in scheikunde, ik wil graag in

Nederlands is ze vrijgesteld. De familie heeft geen recht

mijn vak werken. Dat kan ik daar allemaal niet. Dus ik kan

meer op opvang, daarom logeren ze op steeds wisselende

niet terug naar Iran of ik nou uitgeprocedeerd ben of niet.

adressen.

Buskaravaan
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Keer het tij

en juridische mogelijkheden, ook bij het Europees Hof,
kwamen aan de orde.
Toen na de verkiezingen van 2003 bleek dat eer
opnieuw een rechts kabinet kwam een vrijwel identiek
programma als het kabinet Balkende -1 organiseerde
Keer het tij rond prinsjesdag een grote landelijke
demonstratie waar 25.000 mensen aan deel namen. De
demonstratie liep van De Dam naar het Museumplein,
daar was naast een podiumprogramma met bands en
sprekers, ook een inhoudelijk programma in zes tenten.
PRIME organiseerde het debat rond vluchtelingen.
Karel Glastra van Loon interviewde een oude man,
vluchteling uit Afghanistan, hij was kort geleden met zijn
vrouw op straat gezet door de politie. Fahim Ziai van de
Afghaanse zelforganisatie sprak over het ‘veilige landen’
beleid van Nederland. Jongeren die weggelopen waren
van de AMA-campus in Vught over de behandeling die
zij kregen in Vught en het succes van hun acties. Nadat
ze collectief wegliepen van de campus en dagen door
Samah en PRIME opgevangen werden, kregen ze een
plek in de reguliere opvang voor asielzoekers. Een illegale Koerdische meid vertelde over het leven in de illegaliteit en Petra Schultz van PRIME over de verharding
van het asielbeleid de afgelopen jaren en de toekomstplannen van het huidige kabinet.
18 december 2003 kreeg dit een vervolg met een lokale
actiedag, in 25 steden, verspreid over het hele land,
werden acties georganiseerd. PRIME is lid van de
Haagse afdeling van Keer het tij. Samen organiseerden
we op Het Plein een manifestatie met dichters, muziek,
een klaag- en actiemuur én sprekers over afbraakpolitiek, sociale zekerheid, gezondheidszorg en vluchtelingen. Petra Schultz van PRIME sprak samen met een op
straat gezette vluchtelinge uit Rusland, Elena. Zij sprak
over het zwerven door Nederland, ondanks het feit dat
zij een verblijfsvergunning hebben gevraagd in

PRIME vindt het belangrijk om de uitsluiting van asielzoekers in een breder kader te plaatsen en is daarom
actief lid van Keer het tij. Het platform Keer het tij is een
samenwerkingsverband dat zich richt tegen de plannen
van het kabinet Balkenende en voor een ander progressief beleid.
Juni 2002 nam PRIME deel aan een ‘Keer het tij’-debat
in de Rode Hoed in Amsterdam. Karel Glastra van loon
interviewde ons over illegaliteit en uitsluiting. Andere
thema’s waren milieu, oorlog en vrede, globalisering,
sociale rechtvaardigheid en publieke dienstverlening.
Zo’n 200 bezoekers debatteerden mee over het antwoord van progressieve maatschappelijke organisaties
op de kabinetsplannen. Een geslaagde poging om mensen van verschillende organisaties en achtergrond met
elkaar te laten discussiëren.
Prinsjesdag 17 september 2002 organiseerde Keer het
tij een manifestatie bij de Hofvijver in Den Haag tegen
de kabinetsplannen. Tweeduizend mensen waren hierbij
aanwezig. PRIME zorgde ervoor dat de vluchtelingenproblematiek niet onderbelicht bleef en was een van de
perswoordvoersters, stond op het podium, en had een
standje. Het was een ludieke bijeenkomst.
Milieudefensie asfalteerde het terrein symbolisch uit
protest tegen de plannen om de snelwegen te verbreden. Witte Illegale waren aanwezig in gevangenispakken uit protest tegen de plannen om illegaliteit strafbaar
te stellen.
November 2002 was de volgende inhoudelijke bijeenkomst. In de universiteitsgebouwen in Amsterdam discussieerden 500 mensen over de diverse thema’s die
door het kabinetsbeleid onder vuur kwamen te liggen.
Petra Schultz (PRIME) nam samen met Allitou (vertegenwoordiger van de witte illegalen), Fatma Ozgumus
(VON), Frank van Haren (advocaat) deel aan een debat
over de positie van migranten en vluchtelingen. Acties

39

vervolg Keer het tij

Nederland voor medische behandeling en dus legaal
hier zijn. Haar negenjarige zoontje vertelde dat hij dit
jaar al vijf keer van school veranderd is, omdat ze geen
vast adres hebben en dus steeds ergens anders verblijven.
Paaszaterdag 10 april 2004 organiseerde Keer het Tij
een grote demonstratie waar voor het eerst de vluchtelingenproblematiek centraal stond. De leus was: ‘Stop
de uitzettingen! Van harte pardon!" Vijftienduizend mensen trokken in een kleurrijke stoet door de
Amsterdamse binnenstad. PRIME regelde twee bussen
vanuit Den Haag en twee bussen vanuit Rotterdam.
PRIME mobiliseerde duizenden vluchtelingen en vooral
Iraniers uit het hele land. Ahmed Pouri van PRIME
sprak op het podium en regelde de bekende Iraanse
protestzanger Darius Eghbali. Ook hadden we vluchtelingen gevraagd zelf iets over hun situatie te vertellen:

Keer het tij

zoals de Iraanse vrouw Atefeh die opgesloten had
gezeten met haar man en hun vierjarige dochtertje in
het uitzetcentrum Zestienhoven. Dankzij ingrijpen van
PRIME, een advocaat en het Europees Hof kwamen zij
weer vrij. Voor meer informatie over Keer het Tij, kijk op
www.keerhettij.nl
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De wereld is niet
te koop
Actiegroep voor Andere Globalisering
In december 2001 demonstreerden 130.000 mensen
tijdens de EU-top in Brussel voor een ander Europa.
Voor de mobilisatie naar deze protesten was in
Nederland het platform D14 opgericht, waarbij zich
meer dan dertig organisaties aansloten, waaronder
PRIME. D14 organiseerde in totaal twaalf bussen vanuit
twaalf Nederlandse steden naar Brussel. Verschillende
groepen en individuen die al actief waren tegen de neoliberale globalisering, maar ook velen die dat nog niet
waren, kwamen zo bij elkaar.
Na deze succesvolle mobilisatie werd het samenwerkingsverband vanaf januari 2002 voortgezet onder de
naam De Wereld Is Niet Te Koop. Hierbij waren onder
meer Attac, Milieudefensie, de SP en PRIME aangesloten. Op 27 april 2002 organiseerde het platform een
landelijke discussiedag over globalisering, die door zo’n
250 mensen werd bezocht. Begin november dat jaar
mobiliseerde De Wereld Is Niet Te Koop met twee
bussen deelname vanuit Nederland aan het Europees
Sociaal Forum in Florence. Deze bijeenkomst van
andersglobalisten werd afgesloten met een massale
demonstratie door een half miljoen mensen. Ook op de
tegendemonstratie bij de G8-top in Evian, eind mei
2003, was De Wereld Is Niet Te Koop weer met een
groep Nederlanders aanwezig.
Op 17 juni 2003 presenteerde De Wereld zich voor het
eerst als actiegroep. Op de Neude in Utrecht ontrolde
de organisatie een groot spandoek over een enorm
billboard van Pepsi: ‘Stop de waanzin - De wereld is niet
te koop’. De actie was bedoeld als protest tegen de
reclames die overal in Nederland de publieke ruimte
domineren. De actie haalde de lokale media en NRC
Handelsblad, en vormde het startpunt voor de adbusters van De Wereld Is Niet Te Koop, die vanaf die
maand gingen werken aan ‘anti-reclames’ en ‘subvertorials’.
De eerstvolgende actie van de adbusters vond plaats in
september 2003. Als protest tegen de miljoenenbeloning van Ahold-topman Moberg en het gelijktijdige
ontslag van 440 Ahold-medewerkers, publiceerde De
Wereld een poster waarin het graaigedrag van de
Ahold-top belachelijk werd gemaakt. Tegelijkertijd riep
De Wereld Is Niet Te Koop op tot een consumentenboycot van Albert Heijn en andere Ahold-vestigingen op
vrijdag 19 september. De aangekondigde boycot kreeg
aandacht in landelijke kranten en bij de tv-programma’s

Florence

Nova, Netwerk en B&W; en werd afgeblazen toen
Moberg op 17 september aankondigde dat hij met een
lagere beloning genoegen zou nemen.
In 2004 heeft De Wereld Is Niet Te Koop een clip gelanceerd. Wij hopen in ieder geval dat er de komende tijd
geen ontsnappen zal zijn aan de boodschap van de rap
- ‘Wie haat met haat bestrijdt, verspreidt de haat
geheid’, aldus het refrein - die de voorman van de
Osdorp Posse Def P. en de Hilversumse Marokkaan
Samiro voor de gelegenheid hebben opgenomen.
In de rap hekelen zij de regeringsleiders Bush, Chirac,
Sharon en Balkenende om de manier waarop zij de
terroristische dreiging denken af te wenden: de oorlog
tegen het terrorisme met terroristische middelen. Zo
komen - begeleid door beelden uit de documentaire
The Fourth World War - de bezetting van Irak en
Palestina aan bod, evenals de roep om een verbod van
het hoofddoekje in Nederland.
Voor De Wereld Is Niet Te Koop is de clip een middel
om op te roepen tot geweldloos verzet tegen globalisering op westerse voorwaarden. Dat is de kern van onze
boodschap: werkelijke veiligheid vereist dat wij een
drastisch andere koers afdwingen bij de bezetters van
deze wereld, de Amerikaanse elite en de elites die haar
volgen, in Nederland, Israël en Irak; én de terroristen
die alleen maar meer geweld voortbrengen met hun
aanslagen. In het kielzog van de clip proberen wij
alternatieven voor hun (staats-)terreur naar voren te
brengen. Binnenkort verschijnt op de site www.anderewereld.nl een artikel, dat gebaseerd is op twaalf interviews die De Wereld Is Niet Te Koop de afgelopen drie
maanden heeft gehad met onder meer migranten in
Nederland, Jan Pronk, Mient Jan Faber en Paul Aarts.
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Vluchtelingenproblematiek
in een globaliserende wereld

Na de aktie riep het Ministerie van Buitenlandse Zaken de Iraanse ambassadeur op het matje om te vragen wat er aan de hand was met
Iraanse studenten in Iran

Te veel en te vaak wordt de vluchtelingenproblematiek
door opportunistische en rechtse politici of door de
media die vooral lekker willen verkopen, neergezet als
een op zichzelf staand probleem. De gemakkelijkste
oplossing wordt gezien in streng beleid, het proberen
de grenzen te sluiten, maximalisering van afwijzende
beslissingen, het harde optreden van politie tegen
vluchtelingen en vluchtelingenorganisaties, het opsluiten en uitzetten van vluchtelingen. Maar wie verder kijkt
en aandacht besteedt aan de diepere en belangrijkste
oorzaken van de vluchtelingenstroom, komt een complexe, globaliseerde wereld tegen.

voor velen wordt geaccepteerd. Of althans, door diegenen die aan de ‘goede kant’ van de wereld wonen en
opgroeien. Maar hoe groot is die ongelijkheid eigenlijk?
Deze is vele, vele malen groter dan wie dan ook zich
voor kan stellen. Een aantal indicaties:
De totale vermogens van de drie rijkste personen zijn
groter dan het gezamenlijk bruto binnenlands product
van de 48 armste landen (een kwart van alle landen
van de wereld).
Een ander voorbeeld: Dhr. Charles Wang had een jaarsalaris van 655 miljoen dollar; d.w.z. bijna 2 miljoen dollar per dag, dat is 250.000 dollar per uur. Een ongelijkheidsverschil? Cijfers van de VN wezen uit dat in 2002
in totaal 12,1 miljoen kinderen in 2002 onder de armoedegrens leefde.

Ongelijkheid in de wereld
Onze wereld wordt bepaald door de markt, neo-liberalisme en een vergroeiing van staten en belangen. Dat
hierbij grote groepen achterblijven is een gegeven dat

De kloof tussen arm en rijk is, ondanks alle verdragen
en intenties voor een rechtvaardiger wereld, alleen

42

maar gegroeid. Tussen 1950 tot 1980 is in de westerse
wereld de gemiddelde leeftijd met 10 jaar verlengd. Dit
terwijl in bijvoorbeeld 15 Afrikaanse landen de levenverwachting afgenomen.

controleren.
Er is wel een tegenbeweging van anders-globalisten
tegen deze ongelijkheidsvergrotende globaliseringsprocessen.

In 1960 was het inkomen van 20 % van de wereldbevolking, dertig keer groter dan die van de armste 20%. In
1995, desalniettemin, was dat verschil 82 keer groter!

Mensensmokkel is de een-na grootste financiële handel
in de wereld. Allen de winst van dit soort lichte wapens
bedroeg meer dan 1 miljard dollar.

Het welvaartsverschil werkt door op vele verschillende
niveaus:

•
•

•

We leven in een wereld vol brandhaarden, conflicten,
etnische zuiveringen, religieuze en ideologische overheersing, culturele discriminatie en racisme, groeiende
armoede en een wereld waarin de rijkste drie personen
tezamen meer verdienen dan 1,5 miljard bewoners aan
de andere kant van de wereld. Hebben die drie personen harder gewerkt dan die 1,5 miljard andere
mensen?

Per jaar gaan 2 miljoen mensen dood omdat er
geen schoon drinkwater beschikbaar is.
Een vijfde van alle kinderen krijgen te weinig
calorieën en proteïne binnen. En twee miljard
mensen - een derde van de wereldbevolking lijdt honger.
40% van de wereldbevolking leeft in krottenwijken.

In zo’n onrechtvaardige wereld als die waarin we leven
is het niet de vraag waarom sommigen (minder dan 2
procent) naar de rijke landen komen, maar waarom
zoveel vluchtelingen daar blijven!

Zo hoeft het niet te zijn. De VN rekent uit dat de wereldbevolking behoeften voor voedsel, drinkwater, onderwijs
en medische zorg gedekt zou kunnen worden door minder dan 4% van de 225 grootste gefortuneerden. Om
het totale gebrek aan sanitatie and voedselbenodigdheden te vervullen zou 13 miljard dollar per jaar uit gegeven moeten worden. Nauwelijks zoveel als de mensen
van de VS en de EU jaarlijks uitgeven aan parfum.
In 2002 was er 70 miljoen dollar nodig voor het bestrijden van hongersnood in vijf Afrikaanse landen: Malawi,
Zimbabwe, Zambia, Mozambique, Lesotho. Maar de
rijke landen hebben slechts 3 miljoen betaald (terwijl
Amerika voor de oorlog in Irak 90 miljard dollar heeft
uitgegeven!).

Voor degenen die de macht hebben, is het een logische
conclusie dat iedereen het huidige systeem van de
wereldorde moet accepteren. Wie dat doet, zal echter
nooit het vluchtelingenprobleem (het probleem van
vluchtelingen) op kunnen lossen, omdat het niet de
wezenlijke vragen aan de orde stelt.
De activiteiten van rechts om alle linkse groeperingen in
diskrediet te brengen hebben een behoorlijk succes
gehad en het maatschappelijk gezag van links vernietigd. In de visie van rechts is ieder soort idealisme een
teken van zwakheid, een kinderziekte, een bewijs van
onrijpheid. Het verlaten van je idealen en het accepteren van rechtse en liberale standpunten wordt
beschouwd als een teken van rijpheid, volwassenheid
en realisme.

Dit verschil in welvaart leidt onder andere tot spanningen en oorlog. Deze situatie leidt weer tot een toename
van de vluchtelingenstroom.

Over de vernietiging van democratie
in globalisering

Wat PRIME ziet gebeuren, is dat ook in de politiek
steeds meer mensen afstand gaan nemen van hun
idealen, en de neo-liberale wereld als enige mogelijke
wereldsysteem ziet. Met dan uitgangspunt gaan politieke vraagstukken, ook die over vluchtelingen, alleen nog
om accentverschillen.

Door globalisering en neo-liberalisering is geweldpleging in alle dimensies van de wereld toegenomen. Deze
wordt in stand gehouden omdat alleen winst en handel
belangrijker zijn de mensen en menswaardige omstandigheden. Daarom is er oorlog om diamanten in Sierra
Leone, en oorlog om olie in Nigeria. Afnemers in het
Westen houden mede deze situaties in stand. In de toekomst wordt verwacht dat ook drinkwater geprivatiseerd
wordt; de belangrijkste zaken in het leven van mensen
komen in handen van rijke mensen; niemand kan hun

Zodra links zijn idealen gaat vergeten en in dit ‘realisme’ belandt, vervalt men tot het niveau waarin een telautomaat ingesteld wordt dat het aantal binnengekomen vluchtelingen bij moet houden. De fundamentele
vragen over de wereldverhoudingen worden niet aan de
kaak gesteld. De discussie van links en rechts met
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"Het gevaar bestaat dat Engeland, Duitsland en
Frankrijk, die op dit moment met grotere problemen
zitten dan Nederland, met beleidswijzigingen zullen
komen waardoor de toestroom naar Nederland nog
groter wordt. ...
Van de huidige gang van zaken gaat het signaal uit:
kom met zoveel mogelijk mensen naar Nederland, kan
loopt het systeem vast en krijg je uiteindelijk een status,
of je bescherming nodig hebt of niet. ...
De VVD heeft al die jaren het beleid bekritiseerd, maar
is er uiteindelijk wel altijd mee akkoord gegaan. Het is
de VVD dan ook te verwijten dat de geloofwaardigheid
van de politiek, en vooral van de VVD, zwaar onder
druk staat."

betrekking tot het vluchtelingenbeleid beperkt zich dan
tot de hoeveelheid vluchtelingen die binnen gelaten
wordt. De mensen van links willen dan iets meer, de
mensen van rechts willen dan iets minder. Deze discussie zal leiden tot een compromis, een soort quotum,
waarbinnen men op zoek gaat naar de meest echte en
zuiverste vluchteling. De eisen en regels gaan omhoog
en wie niet voldoet aan de eisen van de ‘ideale vluchteling’ en voor het examen is gezakt wordt uitgemaakt
voor leugenaar of gelukzoeker.

Vluchtelingenproblematiek volgens
rechtse liberale partijen

Tweede kamer der Staten-Generaal,19 637 vluchtelingenbeleid ,
27 204 mensensmokkel, nr. 582 verslag van een algemeen overleg, 10 april
2001.

Om de houding van onze huidige regeringspartijen te
illustreren, volgt hier een aantal citaten van kamerleden
over de vluchtelingenproblematiek en het Nederlandse
beleid.

Er is concurrentie tussen VVD en CDA voor een inhumaan asielbeleid. Alle grenzen van fatsoen worden
overschreden. Paniek zaaien, statistieken en informatie
manipuleren: alles is toegestaan.

VVD kamerlid de heer Kamp:

"Van de asielzoekers uit Somalië, Siërra Leone en
Angola komt respectievelijk 20, 26 en 45% naar
Nederland, terwijl Nederland maar 3% van de inwoners
van die 25 Europese landen heeft.
Mensensmokkelorganisaties leiden van overal uit de
wereld onevenredig veel klanten naar Nederland. Deze
ontwikkeling wordt steeds moeilijker te stoppen en heeft
steeds grotere negatieve gevolgen voor de veiligheid en
de stabiliteit van de Nederlandse samenleving." (onderstreping A.Pouri)

Neoliberale oplossingen van asielbeleid
"…Er moet een eind gemaakt worden aan het misbruik
van de asielprocedure door economische migranten en
er moet naar gestreefd worden dat niet meer dan een
evenredig deel van de asielzoekers naar Nederland
komt. Er zijn harde maatregelen nodig om Nederland
minder aantrekkelijk te maken als bestemming voor
asielzoekers door het patroon van mensensmokkelorganisaties en de brugfunctie van de grote immigrantengemeenschappen in Nederland te doorbreken…."

“De mensensmokkellijnen van uit Angola zijn op
Nederland gericht. Dat patroon moet worden doorbroken door direct grote aantallen afgewezen asielzoekers
uit Angola daadwerkelijk terug te doen keren."

Vergaderjaar Tweede Kamer 2000-2001, Vluchtelingenbeleid nr. 19637,
Mensensmokkel nr. 27204, verslag algemeen overleg nr. 582 vastgesteld 10
april 2001.

In deze visie komen vluchtelingen niet naar Nederland
omdat er zo’n grote kloof is tussen arm en rijk, omdat
er allerlei soorten oorlogen zijn, omdat er dictatoriale
regeringen zijn en sprake is van grove mensenrechtenschendingen etc. Waarom dan wel? Blijkbaar hebben in
hun ogen alleen mensensmokkelaars er plezier in de
Nederlandse regering te pesten. Er wordt niet de
nadruk gelegd op essentiële oorzaken van de vluchtelingenproblematiek, integendeel die worden ontkend en
vluchtelingen worden bij voorbaat gecriminaliseerd.

"…. Dat is te bereiken door een consequente opstelling:
op Schiphol alle ongedocumenteerden afwijzen, alle
alleenstaande asielzoekers die geen vluchteling zijn
direct terugsturen, tweede asielverzoeken consequent
weigeren en al diegenen terugsturen die over land
komen, aangezien die per definitie in een ander veilig
land asiel hadden kunnen vragen. … "
"…Als iemand op Schiphol asiel vraagt en geen ticket
en/of paspoort heeft, kan betrokkene direct worden
afgewezen, omdat hij te kwader trouw is. Iedereen die
naar Nederland komt maar hier niet mag zijn en niet uit
zichzelf weggaat, moet worden opgesloten tot dat hij
kan worden uitgezet…."
"….De VVD wil illegaliteit strafbaar stellen …"

In de politiek wordt altijd gezegd dat hier een individuele, zorgvuldige, rechtvaardige asielprocedure bestaat.
Hoe valt dat de rijmen met de roep om direct alle personen uit een bepaald land af te wijzen?
De heer Wijn (CDA)
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Als Nederland de laatste jaren ongeveer 200 vluchtelingen als zodanig per jaar erkend heeft, waar blijven dan
al die vluchtelingen van die bijvoorbeeld 2,29 miljard
alleen al uit oorlogsgebieden uit 2002? In die oorlogen
waren alleen al 300.000 kinderen als kindsoldaat
betrokken. Maar de VVD heeft in 2001 uitdrukkelijk aangegeven dat kinderen - ongeacht of ze uit dat soort oorlogsgebieden komen - direct moeten worden teruggestuurd om Nederland voor Ama’s niet interessant te
maken.
Natuurlijk zijn er ook dictators in landen waar geen oorlog is maar waar wel grove mensenrechtenschendingen
plaats vinden en vluchtelingen vandaan komen. Maar
ook die vluchtelingen passeren - gelet op de resultaten
van de asielprocedures - kennelijk Nederland en krijgen
bijvoorbeeld in Denemarken of Oostenrijk wel asiel.

Vluchtelingenbeleid nr. 19 637
Nr. 664 verslag van een algemeen overleg, 16 april 2002

"…. De toestroom van AMA’s moet beperkt worden
door een AMA die naar Nederland komt, in de regel
direct te laten terugkeren. …"
"…Voorts zal de gratis rechtsbijstand moeten worden
beperkt tot een beroepsfase. Tot slot zal de Algemene
wet bestuursrecht niet van toepassing moeten worden
verklaard op mensen die nog geen verblijfsvergunning
voor Nederland hebben, zodat er geen procedures
meer mogelijk zijn bij beëindiging van uitstel van
vertrek…."
"…Volgens de staatssecretaris wordt inmiddels 80%
van de aanvragen afgewezen. Omdat het vvtv-bleid
wordt afgebouwd en de driejarenregeling moet worden
afgeschat …."

De regeringspartijen eisen eerst van de IND als uitvoerend orgaan dat hun wensen met betrekking tot het
aantal toe te laten vluchtelingen vervuld worden en vervolgens worden uit de resultaten van de IND praktijk
conclusies getrokken zoals dat er nauwelijks echte
vluchtelingen komen. Aan de hand van dit - zelf uitgelokte - resultaat worden vluchtelingen vervolgens uitgemaakt voor leugenaar, gelukzoeker, misbruiker van de
asielprocedure en welvaartsstaat enz. en gesuggereerd
wordt alsof de IND het meest neutrale en wetenschappelijke onderzoeksbureau is waardoor de kritiek van de
meest gezaghebbende organen van de wereld, NGO’s
en vluchtelingenorganisaties genegeerd kunnen
worden.
De IND is noch een onderzoeksinstituut noch een onafhankelijk orgaan, maar een uitvoerend orgaan van
beleidsmakers en statistieken zijn dan ook op voorhand
niet neutraal.
Voor uitgebreide informatie over dit soort onderwerpen
zie artikel van PRIME :
• 27 mei 2004 "Informatievervalsing en manipuleren van informatie is mensenrechtenschending ",
gericht aan de kamerleden van de vaste kamercommissie voor justitie ten behoeve van de
behandeling van de rapportage vreemdelingenketen.
• 9 februari 2004 "Intolerantie van Nederland ten
opzichte van asielzoekers blijkt uit statistieken
van het UNHCR".

Vergaderjaar Tweede Kamer 2000-2001, Vluchtelingenbeleid nr. 19637,
Mensensmokkel nr. 27204, verslag algemeen overleg nr. 582 vastgesteld 10
april 2001.

Kamerleden en ministers verschuilen zich altijd achter
een rechtvaardig en zorgvuldig asielbeleid op basis van
individuele toetsing.
De VVD laat zien dat rechtvaardige en zorgvuldige
asielbeleid volledig de nek om te willen draaien.
Categoriale afwijzing en geen individuele toetsing meer.

Resultaten van de verharding van het
asielbeleid
Kamerlid Kamp zei: "…Daarbij wordt erop gewezen dat
volgens het jaarverslag 1999 van de IND 2% van de
asielzoekers de vluchtelingenstatus kreeg. Er komen
dus nauwelijks asielzoekers naar Nederland die vluchteling zijn in de zin van het Vluchtelingenverdrag ….."
(onderstreping A.Pouri)
Vergaderjaar Tweede Kamer 2000-2001, Vluchtelingenbeleid nr. 19637,
Mensensmokkel nr. 27204, verslag algemeen overleg nr. 582 vastgesteld 10
april 2001.

De verharding van het asielbeleid leidt tot stigmatisering
van asielzoekers als economische vluchtelingen, gelukzoekers, oplichters, documentvervalsers, en het leidt tot
het criminaliseren van asielzoekers.
Wie dat echter doet, miskent dat er meer dan 100
brandhaarden in de wereld zijn, miskent grove mensenrechtenschendingen door dictaturen, en verbloemt misdaden van afschuwelijke totalitaire regiems. Alleen al in
2002 vonden er in 30 landen 37 oorlogen plaats waarbij
in totaal 2,29 miljard mensen betrokken waren.

De minister wil veel mensen uitzetten. Ze weigert
onderzoek te doen naar wat er gebeurt na de uitzetting.
Gelet op de onzorgvuldige asielprocedures kan
verwacht worden dat zich grote problemen hier en daar
zullen voordoen. Problemen hier in de vorm van zelfmoord van asielzoekers omdat zij onmogelijk terug kunnen, hongerstakingen met vaak blijvende gevolgen voor
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PRIME en de Irak-oorlog
Prime deed actief mee aan de anti-oorlogsdemonstraties in Amsterdan en Den Haag. Om te laten zien hoe
welke rol Amerika speelt in de globalisering, citeert
PRIME Ralph Nader van de Amerikaanse Groenen,
die de Texas universiteit gevraagd heeft om op 49
vragen antwoord te geven. Bv.:
• Hoeveel procent van de wereldbevolking is
Amerikaans - 6 procent
• Hoeveel procent van de wereldrijkdom is in
handen van de Amerikanen? - 50%
• Hoeveel procent van de wereldrijkdom ligt in
handen van 1% van de rijkste Amerikanen? 50%
• Hoeveel wordt per jaar aan de wapenindustrie
besteed? - 9 mld, waarvan 50% door de
Amerikanen
• Hoeveel van het Amerikaanse budget wordt
besteed aan militaire doeleinden? - 47%
• Hoeveel van de Iraakse militaire capaciteit
werd volgens Amerikaanse militaire berichten
vernietigd in de eerste Irak-oorlog? - 80 %
• Is er een reden dat Irak nu van zijn wapens
als anders dan zelfverdediging gebruiken? nee
• Tussen december 1998 tot september 1999 is
hoeveel ton explosieve materialen en bommen
door de Amerikaanse en Engelse luchtmacht
op Irak gegooid? - 10 miljoen ton
• Hoeveel personen hebben door sancties van
de VS tegen Irak hun leven verloren?
- 1,5 miljoen, waarvan 750.000 kinderen

Anti-oorlogsdemonstratie (Irak)

de gezondheid. Problemen in de landen van herkomst
in de vorm van vervolging, marteling, dood. De minister
mag zich niet onttrekken aan deze consequenties van
haar asielbeleid. Maar wat doet ze in de praktijk: als ze
bekritiseerd wordt dan dwingt ze die persoon zijn standpunt te herzien, in plaats van zich van de kritiek wat
aan te trekken. Wanneer de minister zich zo opstelt
tegenover de voormalige ministers Pronk en Dijkstal,
dan is er weinig fantasie voor nodig om te begrijpen
hoe haar houding ten opzichte van de gewone asielzoeker zal zijn.
Als men zijn eigen verantwoordelijkheid geheel ontkent,
dan leidt dat ook tot minder begrip en tolerantie. De
vluchteling, die onschuldig slachtoffer is van dictatuur,
oorlogen, economische belangen van multinationals en
een oneerlijk systeem dat wereldwijd levens vernietigt
wordt in het allerideaalste geval beschouwd als behorende tot een zielige groep van ongewenste gasten. Om
zijn eigen ijdelheid te strelen of zijn zonden af te kopen
gaat men deze mensen helpen. Een dergelijke solidariteit leidt nooit tot een duurzame oplossing.
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Financiële jaarverslagen
2002 en 2003

Financieel jaarverslag 2002
inkomsten

uitgaven

donaties particulieren
donaties fondsen
diversen
actie/bus
werkbij(subsidie)
vrouwengroep
rente

3.152,44
19.612,89
464,44
587,68
18.625,00
440,39
59,00

tekort
subtotaal

2.533,91
45.475,75

telefoon
reiskosten
loonkosten
vrouwengroep
Irina-fonds uitgaven
nood/leergeld
koffie e.d.
boekje
computeruitgaven
administratie
acties/bus
diversen

4.244,63
772,80
21.791,78
1.195,82
3.210,94
5.086,76
300,03
2.375,40
1.392,16
2.658,31
1.532,42
914,70

subtotaal

45.475,75

huisvesting
telefoon
onderwijs/leefkosten/jur./hulp
administratie

13.453,90
7.000,00
9.000,00
894,54

Project
hulpverlening in crisissituaties
huisvesting
giften project
toezegging Maagdenhuis
subtotaal project
totaal

4.348,44
18.000,00
8.000,00
30.348,44
€ 75.824,19

subtotaal project
totaal

30.348,44
€ 75.824,19

31-12-2002
saldo
saldo
saldo
saldo

kas
giro 1
giro 2
ASN

totaal
€ 27.222,65

12.730,77
13.486,88
1.005,00

Irina-fonds bestemming
vermogen

€ 27.222,65

7.997,43
19.225,22

€ 27.222,65

47

Financieel jaarverslag 2003
inkomsten
donaties fondsen
donaties particulieren
acties
werkbij(ID-bijdrage)
rente
vrouwengroep
diversen

negatief saldo
totaal regulier

uitgaven
26829,59
4689,59
405,66
19975,18
30,22
481,35
116,51

salariskosten
telefoon
reiskosten
uitgaven bijdrage diakonie e.d.
huishoudelijke aanschaffingen
computerbenodigdheden
administratieve kosten
acties
diversen
vrouwenhulpverlening
vrouwen(kook)groep

1883,56
54411,66

totaalregulier

inkomsten
fondsbijdragen hulpverlening
huisvestingbijdragen

totaal project
totaal

19811,58
7353,70
685,80
15151,30
271,28
2840,63
1815,27
754,61
354,08
4373,40
1000,00

54411,65

uitgaven
25050,00
2547,60

27597,60
€ 82009,26

hulpverlening crisissituaties
huisvesting
doorbelaste kosten

8470,08
14163,38
4964,14

totaal project

27597,60

totaal

€ 82009,25

31-12-2003
saldo
saldo
saldo
saldo

totaal

giro 1
giro 2
ASN
kas

18589,26
6758,39
1035,22
606,22

voorziening Irina-fonds
vermogen

€ 26989,09

3624,03
23365,06

€ 26989,09
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Darush Egbali, beroemde Iraanse protestzanger, is naar nederland gekomen om het protest tegen het Nederlands asielbeleid te ondersteunen
tijdens ‘Keer het Tij’.

Aktie van Afgaanse en Iraanse mensen tegen uitzetbeleid.
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Haags Straatnieuws, augustus/september 2004
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Colofon
PRIME
Stationsweg 62,
2515 BP Den Haag
tel.: 070 - 305 04 15
fax: 070 - 402 09 17
e-mail: prime95@xs4all.nl
giro: 7699299

Druk:
Drukkerij Adelante
Lay-out:
Sandra de la Combé
Foto’s omslag:
‘Buskaravaan’ / Inge van Mill
Den Haag, september 2004
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