Bijlage over vluchtelingen bij brief gemeenteraadsverkiezingen
Op het gebied van vluchtelingen in Nederland spelen er drie kwesties, waar u vanuit uw diaconie
uw nieuw gekozen gemeenteraad op kunt aanspreken.
Vraag uw gemeente een kinderpardon gemeente te worden
Al tientallen gemeenten steunen het kinderpardon. Deze gemeenteraden vinden dat het kabinet de
ruim 400 gewortelde kinderen een verblijfsvergunning moet geven. Meerdere burgemeesters
hebben al een brief gestuurd naar staatssecretaris Mark Harbers om hem te vragen met een
oplossing te komen. De druk op het kabinet om een oplossing te vinden voor deze kinderen wordt
steeds groter. Daarom hebben we de steun van nog veel meer lokale bestuurders nodig. En daar
kunt u ons mee helpen. U kunt nu uw burgemeester en gemeenteraad oproepen om ook een
kinderpardon gemeente te worden! Door uw gemeente via onze site een bericht te sturen, kunt u
ze vragen onze campagne te versterken en bij het kabinet te pleiten voor een oplossing voor deze
kinderen. Stuur uw gemeente een bericht.
Wat kunt u doen? Ga naar deze site, typ de naam van uw stad of dorp in en stuur ze een bericht.
Is er in uw gemeente nog geen actie gestart? Start uw lokale campagne dan zelf!
Roep uw gemeenteraad op niet mee te werken aan uitzettingen naar Afghanistan
Kerk in Actie doet samen met acht andere kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties een
dringend verzoek aan gemeenten in Nederland om zich uit te spreken voor de bescherming van
Afghaanse vluchtelingen in Nederland. Afghanen die door Nederland zijn uitgezet naar
Afghanistan verkeren daar in levensbedreigende en erbarmelijke omstandigheden. Onze coalitie
heeft de staatssecretaris en asielwoordvoerders van de Tweede Kamer in december 2017
opgeroepen om alle uitzettingen stop te zetten en Afghaanse vluchtelingen de bescherming te
bieden die zo hard nodig is. De staatssecretaris heeft in reactie hierop beloofd om versneld
onderzoek te doen naar de veiligheidssituatie en komt in mei met een nieuw ambtsbericht
Afghanistan. Desondanks gaan de uitzettingen van Afghaanse vluchtelingen gewoon door. Dit
vinden wij onverantwoord en levensgevaarlijk.
Wat kunt u doen? Bespreek onderstaande brandbrief met uw nieuw gekozen
gemeenteraadsleden. Lees hier onze brandbrief aan gemeenten
Pleit bij uw gemeente voor een goede bed-bad-en-brood opvang
De rijksoverheid sluit uitgeprocedeerde asielzoekers en andere groepen mensen zonder geldige
verblijfspapieren (ongedocumenteerden) uit van voorzieningen als opvang en eten om hen te
dwingen weg te gaan. Dit levert schrijnende situaties op voor mensen die Nederland om allerlei
redenen niet kunnen of willen verlaten. In sommige gemeenten verblijven deze mensen op straat,
bij informele netwerken of in kraakpanden.
De komende twee jaar lopen enkele pilots voor grote opvanglocaties (Landelijke Vreemdelingen
Voorziening locaties). In tientallen veelal grotere gemeenten zijn bed-bad-en-brood opvangplekken
voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Veel diaconieën zijn daar al bij betrokken. Voor mensen
zonder geldige verblijfspapieren is het van groot belang hoe opvang en begeleiding naar nieuw
perspectief er de komende jaren komen uit te zien. Wees betrokken en pleit bij uw gemeente voor
‘buitengewoon begunstigend beleid’. Gemeenten hoeven wettelijk gezien niet te wachten op ‘Den
Haag’. Goede opvang dient onvoorwaardelijk te zijn en zonder tijdslimiet. Er dient nu een oplossing
te komen voor de mensen zonder opvang.

