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CHARTER VAN GRONINGEN COÖRDINATIE

TEN GELEIDE
Hierbij bieden we u deze Eindejaarsbrief aan. Hij biedt slechts een kleine
selectie uit de veelheid van onderwerpen waarover we iets zouden kunnen
melden: ons werk is na de totstandkoming en afronding van de ‘Pardonregeling’ nog bij lange na niet klaar, zoals u mogelijk ook al hebt begrepen
uit diverse berichten op onze website Dagelijks doen ze een beroep op ons:
uitgeprocedeerde, dakloze asielzoekers, vreemdelingen zonder eigen mogelijkheden in hun levensonderhoud te voorzien, vluchtelingen bedreigd met
uitzetting naar een gevaarlijk land, gezinnen die uit elkaar gehaald dreigen
te worden door vreemdelingenbewaring of uitzetting, alleenstaande jongere
asielzoekers die op straat terecht komen , mensen met medische problemen
die grote moeite hebben de noodzakelijke medische zorg te krijgen enz. Zo
blijven ook kerken, parochies, maatschappelijke organisaties en particulieren
een beroep doen op onze expertise.
Als u ons daarom wilt blijven steunen, kunnen wij namens u doorgaan met het
helpen van wie geen andere helper hebben.
Wij wensen u langs deze weg een gelukkig, voorspoedig en gezond 2010!

NIEUWE WEBSITE OP KOMST !
Op ons bureau wordt op dit moment
gewerkt aan de ontwikkeling en invulling
van een nieuwe website. De huidige site,
gelanceerd in 2003, biedt ons technisch
te weinig mogelijkheden om in te kunnen
spelen op actuele ontwikkelingen en voldoet ook qua vormgeving niet meer aan de
eisen van de tijd. Binnenkort presenteert
www.inlia.nl zich dus in een nieuw jasje!
NIEUWS UIT DE KERKEN: ‘Geen gekkenwerk maar kerkenwerk’
Op 17 november jl. heeft het Moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een bezoek
gebracht aan het bureau van onze Stichting en aan de noodopvanglocatie Formule 1 in Groningen. INLIA is door het Moderamen van de Generale Synode bezocht als een van de kerkelijke instellingen die op een bijzondere wijze gehoor geven aan
de uitdagingen van deze tijd, aldus de omschrijving op de website van de PKN.
Dit bezoek scherpt onze waarneming en ons geweten, sprak scriba dr Arjen Plaisier ter afsluiting. Tijdens het bezoek werd
de schrijnende situatie van bepaalde groepen asielzoekers aan de orde gesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om gezinnen met
kinderen die door uitzetting gescheiden van elkaar dreigen te raken, om noodopvang die bedreigd wordt met sluiting als
gevolg van het bestuursakkoord van Rijk (Justitie) en gemeenten (VNG) waar ook de pardonregeling deel van uitmaakt, en
om afgewezen asielzoekers die niet terug kunnen omdat het land van herkomst alle medewerking weigert. INLIA heeft de
landelijke kerk gevraagd haar invloed aan te wenden om deze en andere problemen, die wij in het veld tegenkomen en via de
lokale geloofsgemeenschappen vernemen, bij de verantwoordelijke (rijks)overheid aan de orde te stellen.
Reeds enkele weken later schreef synode-preses Verhoeff in de rubriek Wandelgang in het Christelijk Weekblad de volgende
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PETER VERHOEFF OVER HET BEZOEK VAN HET MODERAMEN VAN DE PKN AAN INLIA
‘Het werd een bezoek dat niemand snel zal vergeten.
INLIA staat voor Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve
van Asielzoekers. Het is een stichting voor en door kerken opgericht in de
jaren 80 van de vorige eeuw. Zij komt op voor asielzoekers. U begrijpt, als je
het daarover hebt, dan begeef je je in een gevaarlijk gebied met veel voetangels en klemmen. Een politiek mijnenveld bovendien.
Er is één reden dat ik toch schrijf, en die is dat wij als kerken niet werkeloos
mogen toezien als mensen in de verdrukking raken. Ik hoorde bij het bezoek
verhalen die mijn oren deden tuiten en die ik niet voor mogelijk had gehouden
in Nederland. Een zwangere vrouw - tussen wal en schip geraakt in procedures - die op straat moest leven en in een fietsenstalling een miskraam
kreeg. Een 15-jarige dochter die terug moest naar Angola, terwijl de rest van
het gezin mocht blijven. Zij was een half jaar later hierheen gekomen om bij
haar stervende oma te blijven, vandaar. Begrijpt u mij goed, er is niemand
die dit wil. En het zou al te gemakkelijk zijn om na twee zulke voorbeelden
met de beschuldigende vinger naar de politiek te wijzen en daarmee klaar te
zijn. INLIA wil dat ook niet en doet dat ook niet en helpt gewoon hen die geen
helper hebben. Ik bezocht in dat kader een noodopvang en sprak met de
berooide bewoners. Sommigen hebben een verblijfsstatus en zijn hier legaal,
anderen zijn uitgeprocedeerd en willen meewerken aan hun vertrek. Soms
ook zijn het mensen die willen meewerken, maar niet kunnen vertrekken. Ze
moeten Nederland uit, maar hun eigen land wil ze niet meer opnemen. Dan
is een noodopvang de laatste mogelijkheid om niet op straat te belanden.
De noodopvang die ik bezocht is evenwel tenhemelschreiend. Een volkomen
afgeleefd prefab hotel waar 110 mensen op elkaar gestapeld wonen en wc,
keuken en douche delen. Je eigen ruimte is een hok van twee bij twee meter.
Sommigen wonen er jarenlang. Altijd hopend, maar meestal wanhopig.
Het is misschien goed om over één ding heel duidelijk te zijn: wat daar gebeurt
is niet illegaal. Integendeel, men werkt zoveel als kan met de overheid samen.
Ik kreeg de indruk dat de directeur vaker bij de staatssecretaris zit dan bij
zijn eigen vrouw. Toch stelde ik de vragen die misschien ook de lezer wel
door het hoofd gaan. Is Nederland niet vol? Hebben jullie bijdragen niet alleen
maar een aanzuigende werking? Als je doorgaat, geef je dan niet alleen maar
meer mensen hoop die je niet kunt waarmaken? Geen leuke vragen, maar de
slechtste vragen zijn die vragen die niet gesteld worden.
Een paar antwoorden die we hoorden: nee, er is geen aanzuigende werking.
Dat is ook van het Generaal Pardon gezegd, maar nooit gebeurd. Verder:
Nederland is een democratische rechtsstaat. Daarop moeten we de overheid
aanspreken. Tenslotte en het belangrijkst: als wij niet naar hen omzien, wie
doet het dan wel?
Op zo een dag raak ik in de war. Ik hoor over regels en afspraken. Over genoeg
is genoeg. Over procedures waaraan je je moet houden, anders wordt het een
potje. Ik snap het. Ik wil ook niet direct politieke uitspraken doen. Maar als je de
noodopvang gezien hebt en de mensen gesproken, dan weet je ook dat je als
kerk, als christen, als mens, niet mag zwijgen. In Matteüs 25 : 40 zegt Jezus:
“Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn
broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”.
Spreek erover, vroegen ze bij INLIA. Vertel wat je vandaag gehoord en gezien
hebt. Ik vind dat mijn heilige plicht. Dit is geen gekkenwerk, dit is kerkenwerk.’
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TENTOONSTELLING
De tentoonstelling bestaat uit 8 panelen
gevuld met collages van teksten, foto’s, afbeeldingen en cartoons over onderwerpen
als het ontstaan van het Charternetwerk,
diverse kerkasiels, fact finding missions in
landen van herkomst, het tentenkamp bij
Dwingeloo, de noodopvang voor Dublinclaimanten en andere groepen dakloze asielzoekers en natuurlijk het Generaal Pardon. Ook
de lange weg naar een Europees asielbeleid
wordt belicht. In de maanden na het presenteren van de tentoonstelling in december
2008 zijn de mobiele panelen al op toernee
geweest langs vele plaatsen en kerken (in
Groningen, Drenthe, Gelderland en Utrecht).
Heeft u belangstelling om de tentoonstelling in uw kerkgebouw te ontvangen? Neem
dan contact op met de afdeling Kerkelijke
Relaties & Publieksvoorlichting van INLIA.

TENTOONSTELLING TE LEEN

Ter gelegenheid van het 20-jarig
bestaan van de Sitichting INLIA in 2008
is een tentoonstelling gemaakt over
20 jaar inzet van kerken en INLIA voor
asielzoekers in nood.
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WITTE KERST IN ITALIË?
Burgemeester Claretti van het Italiaanse
stadje Coccaglio is onder de naam ‘Witte
Kerst’ een operatie gestart om alle illegale
immigranten voor 25 december uit de stad
te verwijderen. Hij wil ‘schoon schip maken’
door huis aan huis de verblijfsvergunning
te laten controleren van alle 400 buitenlanders in het stadje dat totaal 7000 inwoners
telt. De burgemeester (lid van van de partij
Lega Nord) verbindt deze actie aan het
kerstfeest, dat voor hem ‘geen feest van de
gastvrijheid maar van de christelijke traditie, onze eigen identiteit’ is. Juist hiertegen
komen kerken in verzet. Tijdens de recente
conferentie van de CCME in Boedapest
deden vertegenwoordigers van de Italiaanse
Federatie van Protestantse Kerken (FCEI)
een beroep op onze solidariteit. De FCEI, een
koepel van enkele honderden lokale protestantse kerken die in het overwegend RoomsKatholieke Italië een minderheid vormen,
was twintig jaar geleden al nauw betrokken
bij de totstandkoming van het Charter van
Groningen.

OPROEP AAN ALLE
CHARTERKERKEN!
Wij roepen daarom ook de Chartergemeenschappen in Nederland
op om in solidariteit met deze Charterkerken in Italië kerstkaarten
naar deze Italiaanse burgemeester
te sturen met daarop de tekst:

We wish you a multicolored
Christmas.
Het adres van de burgemeester is:
Sindaco dott. Franco Claretti
Comune di Coccaglio
Viale Matteotti 10
I - 25030 Coccaglio (BS)
Italia
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LAATSTE NIEUWS: TRANSITHUIS GAAT VAN START!
Op 15 december is in een uitzending van het EO-radioprogramma Dit is de Dag (Radio 1)
en middels het volgende persbericht van Kerk in Actie bekendgemaakt dat het Transithuis
van start is gegaan: Deze week is het transithuis geopend. Hier worden vreemdelingen
die niet zijn toegelaten tot Nederland opgevangen en begeleid. Omdat ze niet in Nederland
kunnen blijven, zullen ze hier worden voorbereid op terugkeer. Het transithuis voorkomt
dat deze mensen op straat terecht komen, omdat zij geen recht hebben op voorzieningen.
Tegelijkertijd bereidt het mensen die moeten vertrekken voor op hun terugkeer.
Het transithuis is bedoeld voor mensen van wie de vreemdelingenbewaring wordt opgeheven en die tot aan hun vertrek naar het land waar ze vandaan zijn gekomen, geen perspectief hebben in Nederland. Of bij wie vreemdelingenbewaring kan worden voorkomen. Deze
mensen zien vaak geen perspectief in het land van herkomst. Zij hebben vaak negatieve
gevoelens over hun terugkeer. Daarom wordt er, samen met hen, aan gewerkt om belemmeringen voor terugkeer weg te nemen. Dit houdt onder andere in: de opbouw van een
sociaal netwerk in het land van herkomst, waardoor de terugkerende vreemdeling meer
perspectief heeft na terugkeer. Hierdoor kunnen ook gevoelens van schuld en schaamte bij
de terugkeerder worden weggenomen. Het transithuis is voorlopig kleinschalig en met eigen middelen opgezet. In dit huis verblijven nu een Afrikaanse moeder met haar kind. Kerk
in Actie heeft vorig jaar, tijdens de 40dagentijd-campagne, dertigduizend euro ingezameld
voor de oprichting van het transithuis. Dit geld is bij elkaar gebracht door diaconieen, zwocommissies en is afkomstig uit individuele giften. Stichting INLIA zorgt voor de praktische
invulling en inrichting van dit transithuis.
ICCO & Kerk in Actie hebben dit jaar een subsidieaanvraag gedaan bij het Europese Terugkeer Fonds om het transithuis te ondersteunen. Hoewel over deze bijdrage mondelinge
toezeggingen waren gedaan door zowel Tweede-Kamerleden als vertegenwoordigers
van het Ministerie van Justitie, werd deze subsidie uiteindelijk afgewezen. Dinsdag liet ook
staatssecretariws Albayrak weten dat zij niet bereid is het terugkeerhuis uit haar begroting te subsidieren. Om die reden is dit project op dit moment kleinschalig opgezet.
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HOE GAAT HET NU VERDER MET DE NOODOPVANG?

Tot zover het persbericht
van Kerk in Actie.
Ter toelichting: in het project wordt samengewerkt
door het Justitiepastoraat,
ICCO, Kerk in Actie, het
Leger des Heils, de Internationale Organisatie voor
Migratie (IOM) en de Stichting INLIA.
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De wetenschapper mr dr Carolus Grütters, verbonden aan
het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft onderzoek gedaan naar de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de ‘Pardonregeling’. Hij
heeft vastgesteld dat deze regeling een groot succes is
geweest. Het doel: plm. 30.000 dossiers van ‘oudewetters’ wegwerken en zo een einde maken aan de jarenlange
onzekerheid van betrokkenen is bereikt, dankzij een grondige voorbereiding en goed overleg met alle betrokkenen
zoals gemeentebesturen en vluchtelingenorganisaties
(m.n. VluchtelingenWerk en INLIA). Om te voorkomen dat
over een aantal jaren opnieuw een grootschalige regularisatie in de vorm van een pardonregeling nodig blijkt beveelt
Grütters herinvoering aan van het ‘driejarenbeleid’ als stok
achter de deur voor de overheid om geen achterstanden
meer te laten ontstaan. ‘De Praktijk van de Pardonregeling’
is verschenen in de serie Monografieën Vreemdeling en
Recht bij Sdu Uitgevers, Den Haag, 2009. Alle documentatie over de pardonregeling die stond op de nu niet meer
bestaande website www.pardonnu.nl is nu toegankelijk via
de site van het Centrum voor Migratierecht: http://cmr.
ru.nl/cmr/pardon.

ACTUEEL:

De Noodopvang voor dakloze asielzoekers die door burgelijke gemeenten ondersteund wordt is al geruime tijd een discussie- en strijdpunt tussen rijksoverheid en
gemeentebesturen. De zo vaak genoemde sluitingsdatum 1 januari 2010 is bijna
bereikt. En er klinken tegenstrijdige geluiden: sommige gemeenten hebben publiekelijk
aangekondigd te zullen stoppen, anderen geven aan ook na 1 januari a.s. nog door
te zullen gaan. De Staatssecretaris brengt werkbezoeken aan noodopvanglocaties in
het land die gesloten gaan worden, maar laat ook ruimte voor individuele gevallen van
ondersteuning, zolang de ‘structurele’ gemeentelijke noodopvang maar wordt beëindigd. Heeft het Rijk voldaan aan de vraag van de gemeenten om een ‘sluitend beleid’
waardoor het bieden van gemeentelijke noodopvang ‘overbodig’ is geworden?
De meest actuele ontwikkelingen hebben betrekking op het verlenen van opvang aan :
- vreemdelingen (meestal afgewezen asielzoekers) met een aanvraag voor een verblijfsvergunning wegens medische omstandigheden : zij worden vanaf 1 januari door
het COA opgevangen (= uitvoering van de aangenomen motie-Spekman van 17 dec
2008);
- vreemdelingen met een lopende aanvraag in het kader van ‘verblijf bij kind’, ‘schrijnendheid’ of het ‘buiten-schuld criterium’ : Justitie zal binnen 3 maanden, dus voor 1
april 2010, komen met uitkomsten van onderzoek en voorstellen (= uitvoering van de
door de Staatssecretaris overgenomen motie-Anker van 7 dec 2009);
- andere groepen rechtmatig verblijvenden die nog steeds op straat staan : zij lijken
niet eerder dan per 1 juli 2010 in aanmerking te zullen komen voor rijksopvang (=
ingangsdatum van diverse wijzigingen van de Vreemdelingenwet).
In een uitvoerig artikel wordt op deze vragen nader ingegaan. Aan een gedeelte van
de geadresseerden is het als bijlage bij dit Eindejaarsbericht meegestuurd. Het wordt
ook in zijn geheel geplaatst op de website van INLIA (zie http://www.inlia.nl/gemeenten/nieuws.php). Heeft u geen beschikking over internet en wilt u graag het volledige
artikel ontvangen, dan kunt u een exemplaar opvragen bij het bureau van INLIA (afd.
Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting, tel 050-3138181).

EVEN VOORSTELLEN:
Sinds enige tijd is het bestuur van Stichting INLIA versterkt met de
komst van mw Jenny van Harten uit Hoogeveen.
Zij stelt zich hier kort aan u voor:

‘Ontmoetingen met allochtonen en asielzoekers leidden tot contacten
met INLIA. Daardoor was het mogelijk hulp te bieden in individuele noodsituaties. In mijn woonplaats Hoogeveen ondertekenden
verschillende kerken en geloofsgemeenschappen het Charter van
Groningen. Persoonlijk ben ik betrokken geweest bij diverse kerkasiels
en de opvang van de ‘tentenkampers’ uit Dwingeloo. Na jarenlang
werkzaam te zijn geweest als docente Nederlands aan Internationale
Schakelklassen hoop ik nu aan de Stichting INLIA een bijdrage te kunnen leveren als algemeen bestuurslid. ‘
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AGENDA:
STILLE TOCHT KAMP WESTERBORK
Op Tweede Kerstdag houdt de Appèlgroep Westerbork voor de 57e keer
een Stille Tocht naar het vml Kamp Westerbork. Oud-minister Ella Vogelaar
spreekt over het thema ‘Mensenrechten kennen geen grenzen, ook niet in
Nederland’.

WAKE BIJ DETENTIECENTRUM KAMP ZEIST

26.12.09

3.1.2010

Uitgaande van de Raden van Kerken van Zeist en Soest/Soesterberg (tel
030-6920592). Tijd: 16.30 uur. Plaats: Richelleweg 13, Soesterberg. Per
auto bereikbaar vanaf A28 afslag Soesterberg richting Militair Luchtvaartmuseum; per bus lijn 56, halte Kampweg Soesterberg, 10 min lopen.

WAKE BIJ UITZETCENTRUM ZESTIENHOVEN

3.1.2010

Uitgaande van de interkerkelijke co-ordinatiegroep Welkom Onthaal te Rotterdam (tel 010-4116085). Tijd: 19-20u, plaats: Airportbaan 18, Zestienhoven. Bereikbaar per RET-bus 33.

WAKE BIJ CELLENCOMPLEX SCHIPHOL-OOST

10.1.2010

Tijd: van 15 tot 16 uur. Plaats: Ten Pol 64, Oude Meer. Organisatie:
Jeannette Noelhuis / Amsterdamse Catholic Worker (020-6998996).
Autovervoer beschikbaar v.a. station A’dam Zuid WTC, zie ook www.
schipholwakes.nl.

MOVIES THAT MATTER- films over mensenrechten

JANUARI

Movies That Matter organiseert samen met Amnesty International
vertoningen van speelfilms en documentaires op het gebied van mensenrechten. In januari worden Bingo van Timur Ismailov (2009) en Paradise
van Elina Hirvonen (2007) vertoond. Zie voor meer info www.moviesthatmatter.nl.

STEUN INLIA!

Ook na de Pardonregeling staan er nog vele asielzokers op straat en krijgt het bureau van INLIA nog vele vragen om hulp. Uw steun is dus nog steeds hard nodig!
Maak uw gift over op giro 5872815 tnv. INLIA te Groningen. Heel hartelijk dank!

COLOFON

Deze Nieuwsbrief is een
periodieke uitgave van:
Stichting INLIA
Charter van Groningen Coördinatie
Afd. Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting
Jacobijnerstraat 5
9712 HZ GRONINGEN
Tel
:050-3138181
Fax
:050-3120412
E-mail :info@inlia.nl
Kijk ook op onze website voor actuele informatie:

www.inlia.nl
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