Stagiair voor monitor op uitzetting gezocht!
Voor een nieuw baanbrekend project zijn wij per direct opzoek naar
stagiairs. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie krijgt dagelijks
telefoontjes vanuit vreemdelingendetentie. Enkele van deze bellers
wordt uitgezet. Naast onze monitor op de detentieomstandigheden
willen wij de omstandigheden van de uitzetting monitoren.
Het uiteindelijke doel van het project is het verminderen van het
risico op onmenselijke behandeling tijdens de gedwongen uitzetting
van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning vanuit
vreemdelingendetentie. Om dit doel te bereiken zetten we in op het
monitoren van het proces van gedwongen terugkeer, zodat we zicht
krijgen op de uitvoering en verbeteringen af kunnen dwingen door
openbaarmaking en het aanspreken van politici.
Wij zijn op zoek naar een (afstudeer)stagiair die affiniteit heeft met
deze materie. Je werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit:
-

Documentanalyse van uitzettingscasussen
Het doen van literatuur- en jurisprudentieonderzoek
Het wettelijk kader van uitzettingen onderzoeken
De beklag- en inspectieprocedures onderzoeken en volgen
Vergelijking met Franse en Engelse praktijk onderzoeken
Aanbevelingen voor beleidsbeïnvloeding schrijven

Functie eisen:
- HBO/WO achtergrond (criminologie, rechten, of vergelijkbaar)
- Affiniteit met de doelgroep
- Basiskennis van de werking van het Meldpunt
Vreemdelingendetentie en vreemdelingenbewaring in zijn
algemeen
- Uitstekende Nederlandse- en goede Engelse taalvaardigheid,
een derde taal is een pre
Wij bieden:
- Een hecht team met leuke collega’s en een informele cultuur
- Veel ruimte voor de ontwikkeling van eigen initiatieven
- Een bijzondere aanvulling voor je CV
- Een stagevergoeding in overleg beschikbaar
Stuur een sollicitatiebrief met CV naar:
Revijara Oosterhuis
e: revijara.oosterhuis@stichtinglos.nl
t: 010-7470156
a: Hang 16, 3011GG, Rotterdam

Vanwege de zowel nationaal
als internationaal fel
bekritiseerde
vreemdelingendetentie is
Stichting LOS in 2010 het
Meldpunt
Vreemdelingendetentie
gestart. Het Landelijk
Ongedocumenteerden
Steunpunt zet zich in voor
de basisrechten van mensen
zonder verblijfsvergunning.
Enerzijds vormt zij een
landelijk steunpunt voor
mensen en
organisaties die hulp bieden
aan deze groep en is zij
actief in de politieke lobby
omtrent dit
thema. Anderzijds voert de
stichting projecten uit
rondom mensen zonder
verblijfsvergunning.
In de afgelopen jaren heeft
het Meldpunt beoogd de
situatie in de detentiecentra
inzichtelijk te maken door
klachten over zowel
misstanden als de
detentieomstandigheden te
verzamelen in een database.
Daarnaast wordt ingezet op
het opvoeren van de
politieke en juridische druk
om de omstandigheden te
verbeteren. Hiertoe wordt
de media geïnformeerd en
worden, met behulp van
advocaten en medici,
juridische procedures over
klachten omtrent de
detentieomstandigheden
gevoerd bij rechterlijke
instanties.

