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Meldpunt
Vreemdelingendetentie
verzamelt klachten over de
omstandigheden in
vreemdelingendetentie.
Het doel is om zo meer zicht te
krijgen op de detentieomstandigheden en dit terug te
koppelen naar de politiek en
media. Daarnaast bieden we
hulp bij de opvolging van
klachten.
Heeft u een klacht? Bel dan
naar 030-2990222, vanuit
detentie kunt u gratis bellen
naar 0800-3388776 of vul het
klachten formulier in op onze
website

Greep uit het klachtenarsenal
Meldpunt Vreemdelingendetentie

Man krijgt geen medische hulp
Een man in vreemdelingendetentie kreeg pas na dagen de
medische hulp waar hij om had verzocht. De man was in detentie gevallen
en als gevolg van de val had hij veel last van zijn knie, vanwege de pijn is
de man flauwgevallen en spuugde hij bloed.
Hij had meerdere malen gevraagd om hulp van de medische dienst in
detentie. Na enig aandringen werd hij naar het ziekenhuis vervoerd
om naar zijn knie te laten kijken door een specialist.
Na constatering van een mogelijke kneuzing is hij teruggebracht
naar detentie. Opnieuw gaf de man aan veel last te hebben van zijn knie.
De medische dienst gaf hem pijnstillers, maar deed verder niets aan de
pijnlijke knie. Nadat het Meldpunt de advocaat van de man op de hoogte
had gebracht van de situatie, nam deze contact op met de medische dienst. Uiteindelijk heeft
de man toch adequatere zorg voor zijn knie gekregen.

Post van advocaat geopend
Poststukken, waarvan duidelijk was dat deze afkomstig waren van de advocaat van de
vreemdeling, zijn in vreemdelingendetentie geopend. Op grond van de Penitentiaire
Beginselenwet mag de post aan en van de advocaat van gedetineerden niet worden
geopend. De man wilde hierover een klacht indienen, maar de termijn hiervoor was al
verstreken.

2.

Acties voor vreemdelingendetentie en Schipholherdenking

Terug naar boven
Activiteiten

Blinde tocht
Op 3 september 2012 heeft er in Amsterdam een ‘blinde tocht’ plaatsgevonden. Met deze
tocht wilde Annerike Hekman, Nederlandse filmmaakster, het publiek een boodschap
meegeven met betrekking tot de verkiezingen. Volgens Hekman leidt detentie niet tot
uitzetting, veroorzaakt het alleen maar ellende
en is het inhumaan.Hekman gaf aan dat
vreemdelingendetentie zou moeten stoppen.
Er zou werk van gemaakt moeten worden om dit
te realiseren. Een grote groep mensen met witte
blinddoeken, waarop hun paspoortnummers stond,
liepen de tocht vanaf Amsterdam Centraal naar
de Dam. Voor de tocht zijn tenminste vijf wijzigingen
in een pamflet vermeld.
De Christenunie reageerde positief op de actie
en heeft zich aangesloten.
Er liepen ongeveer 200 mensen mee.
Klik hier om het stuk te lezen
Amnesty voert actie voor vreemdelingen
Ook Amnesty International voerde vlak voor de landelijke verkiezingen een actie voor een
humanere vorm van vreemdelingendetentie op 8 september 2012 tussen 12.00 en 16.00 uur.
In Alkmaar werd aan passanten de mogelijkheid geboden om een kaart te sturen aan politici
om aandacht te vragen voor het misplaatste strafrechtelijke regime binnen
vreemdelingendetentie. De behandeling van vreemdelingen in detentie is vaak nog strenger
dan die van criminelen in de gevangenis. De kaarten konden per post of via facebook en
twitter worden verstuurd aan politici.
Lees hier meer over de actie
Regionale actie studentengroep enorm succes
Op 29 september 2012 werd in Utrecht door 9 studenten actie
gevoerd voor de vreemdelingen die opgesloten zitten.
Zij zaten zelf negen uur lang opgesloten in een kooi op de
Stadhuisbrug in het centrum van Utrecht. De actie trok veel
aandacht en bleek een groot succes. Met deze actie wilde
de studenten aandacht vragen voor het Nederlandse
vreemdelingendetentiebeleid, dat ook volgens hen ‘inhumaan’ is.
Een grote hoeveelheid mensen hebben een kaartje geschreven aan
de vreemdelingen in bewaring om zo hun betrokkenheid te tonen. De Utrechtse
studentengroep van Amnesty International is actief bezig met het voeren van campagnes.
Ieder jaar wordt er op 10 december een actie gevoerd voor de internationale dag van de
mensenrechten.
Klik hier om de actie te bekijken

Schipholherdenking
Op 27 oktober 2005 zijn vanwege een brand in het detentiecentrum Schiphol elf migranten
omgekomen en meer dan 50 mensen raakten gewond. Om stil te staan bij de overledenen
zal een herdenking gehouden worden op 26 oktober 2012.
De herdenking wordt gehouden op de plaats van het monument. Rond 22.00 uur zal met een
speciale bus naar het monument gereden worden. Het adres is Ten Pol 64 in Oude Meer. Na
de ceremonie rijdt de bus terug naar Schiphol Plaza en Amsterdam. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Stichting M2G, telefoonnummer 06-86263381.
3.

WODC-rapport
Publicaties

Personeel in vreemdelingendetentie
Het Wetenschappenlijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
heeft een rapport uitgebracht over het personeel in
de vreemdelingenbewaring. Het doel van het onderzoek
was om zicht te krijgen op hoe medewerkers denken over
hun werk en welke obstakels zij ervaren. In de rapportage werd
gevraagd hoe vreemdelingen zich opstellen jegens medewerkers.
Is er bijvoorbeeld veel sprake van agressie of geweld
tegen een toezichthouders. Maar ook wordt bezien hoe
medewerkers met vreemdelingen omgaan. Bekend is dat gunstige
arbeidsomstandigheden minder agressie en geweld vanuit de
dententiemedewerker naar de vreemdeling met zich meebrengt.
In het rapport wordt tevens discriminatie, verbale agressie en
intimidatie gemeten onder medewerkers en vreemdelingen.
De respondenten werd gevraagd wat er gedaan kan worden
om de omgang tussen het personeel en vreemdelingen te bevorderen.
Acties en maatregelen binnen de teams, maar ook frequenter leidinggeven is de oplossing
volgens hen. Hierbij valt te denken aan beter communiceren, het voeren van een
werkoverleg zou dit kunnen stimuleren. Een andere oorzaak is vaak het gemis van
leiderschapkwaliteiten.
De leidinggevende zou ook meer op de werkvloer aanwezig moeten zijn. Het
voorbeeldgedrag en de aanspreekbaarheid van de leidinggevende zou leiden tot betere
omgangsvormen. Met name hebben jongere medewerkers ten aanzien van agressie en
geweld meer begeleiding nodig dan oudere mannen of vrouwen.
Klik hier voor het rapport

4.

Krantenartikel vrouw uit Burundi in detentie en
SP-Kamerlid Gesthuizen: ‘Behandel vreemdeling niet als crimineel´
In het nieuws en de politiek

Zorgen om zieke vrouw uit Burundi in detentie
In detentiecentrm Rotterdam zit nu al 8 maanden een 67-jarige zieke vrouw uit Burundi.
Amnesty International en het Meldpunt zijn bezorgd om haar.
Zij werd in maart opgesloten nadat zij met een bloedend op straat werd gevonden. Volgens
de IND zit de vrouw vast omdat zij niet mee wil werken aan haar uitzetting. De rechter heeft
onlangs beslist dat de vrouw langer in detentie moet blijven. De advocaat van de vrouw is in
hoger beroep gegaan.
Aan de zaak wordt intensief gewerkt door het Meldpunt.

Er zijn kamervragen gesteld door PvdA-lid de heer Van Dam aan de minister Immigratie,
Integratie en Asiel over deze vrouw in detentie. Een reactie van de minister moet nog worden
gegeven.
Hier vindt u het artikel over deze vrouw in het Nederlands Dagblad, 6 oktober 2012
De kamervragen vindt u hier


‘Behandel vreemdeling niet als crimineel’
Op initiatief van Amnesty International zijn brieven naar
SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen gestuurd om haar te
stimuleren om het strenge regime in vreemdelingendetentie.
te stoppen. Eerder is door de Tweede Kamer een motie
geaccepteerd voor onderzoek naar alternatieven voor
vreemdelingendetentie. Momenteel loopt pilot nog.
Het is belangrijk dat vreemdelingen goede begeleiding
krijgen in de opvang.
Sharon Gesthuizen gaf aan heel blij te zijn met de kaarten
en heeft Amnesty een kaart teruggestuurd.

5.

Het Detentiecentrum
Opinie

Onderstaand stuk “Het Detentiecentrum” is geschreven door een mevrouw die zeer
betrokken is met vreemdelingen, met name in detentie. Zij deelt haar persoonlijke ervaring
en haar gevoel met ons.
Het Detentiecentrum
Dat klinkt wel mooi, vind ik zelf. De lading die achter dit woord steekt, zoek je er niet. Weet u,
het detentiecentrum is doodgewoon een gevangenis waar mensen opgesloten zitten die
geen strafbaar feit hebben gepleegd. Ik zie u terecht het voorhoofd fronsen: maar dat kan
toch niet? Ja, normaal kan dat niet, maar tegenwoordig gebeurt dat heel gewoon in
Nederland. En weet u waarom? Omdat het mensen uit andere landen zijn. Men zegt dat ze
niet de goede papieren hebben.
Het detentiecentrum is een special stuk in Nederland waar mensen geen rechten hebben.
Ze worden onder de rook van Schiphol blootgesteld aan een aantal decibellen per dag, als
die gemeten zouden worden zou u er van schrikken.. rustig maar, ik denk dat die toch niet
gemeten worden. Trouwens, de luchtvervuilende uitstoot van de laag overvliegende
vertrekkende en aankomende vliegtuigen, wordt naar mijn mening ook niet gemeten.
Weet u, mensen die daar opgesloten zitten, hebben zoveel voor de vliegreis en papieren
betaald, dat ze door andere dorpsgenoten geholpen zijn, om naar de vrije wereld te gaan,
zodat ze met hard werken en zuinig leven andere dorpsbewoners kunnen helpen om
gewoon te kunnen leven. Neen, geen tweede huis of auto, niets van dat alles…om gewoon
te mogen leven. En weet u, ze hebben meestal dezelfde opleiding die mensen in doorsnee
Nederland hebben, namelijk: opgeleid van zeer hoog tot zeer laag.
In ons land worden dieren die in legbaterijen leven, als ze onrustig worden, behandeld met
rustgevende middelen. Mensen die niet kunnen begrijpen dat ze opgesloten mogen worden
in de zo geroemde democratische wereld, zonder dat ze een strafbaar feit hebben gepleegd,
krijgen als ze onrustig worden een paracetamol... Ja, u begrijpt het goed, een paracetamol
en in het ergste geval de isoleercel.
Wat u waarschijnlijk ook niet zult geloven is dat het gewoon gevonden wordt om zwangere
en hoogzwangere vrouwen op te sluiten.

Laatst hoorde ik een opgesloten man zeggen:Ik ben hier opgesloten, terwijl ik niets heb
misdaan, dat vind ik erg en heel onbegrijpelijk.
Maar wat ik helemaal niet kan bevatten, is dat hier zwangere en hoogzwangere vrouwen
rondlopen. In mijn land weet ik dat je voor zwangere vrouwen moet opstaan, als er in de bus
geen plaats is. Je moet ze extra respect geven, omdat ze de mooie taak proberen te
vervullen van gezonde mensen in de wereld voort te brengen. Hier worden moeder en kind
voortdurend blootgesteld aan deze stressvolle en soms gevaarlijke plek, waar mensen die dit
alles niet kunnen begrijpen regelmatig doordraaien.
Er zijn rapporten van de Committee against Torture van Europa waarin wordt aangegeven
dat het een mensenrechtenschending is om mensen gevangen te houden die geen strafbaar
feit hebben gepleegd. Ook bijvoorbeeld Amnesty International heeft meerdere rapporten
geschreven om deze gang van zaken te veroordelen.
Ook het rapport van de Ombudsman die dit jaar is verschenen, liegt er niet om.
Detentiecentra zouden verboden moeten worden. Maar wordt niet binnenkort een groter
detentiecentrum geopend? We wonen toch in een beschaafd land, of niet soms?
Evalina

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie wordt mede mogelijk gemaakt door:
Amnesty International, Stichting het R.C. Maagdenhuis en Haella

www.meldpuntvreemdelingendtentie.nl | 030-2990222 | vanuit detentie: 0800-3388776
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