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JAAROVERZICHT
2021
Wat een jaar weer: 2021. De coronapandemie, talloze geweldsconflicten over de hele
wereld; er waren veel dieptepunten. Zeker ook vluchtelingen en asielzoekers in nood. Maar
er waren ook lichtpunten en momenten waarop het stugge volhouden voor rechtvaardigheid vruchten afwierp. Hieronder een greep uit de gebeurtenissen in de maanden van 2021.

JANUARI. AANDACHT
VOOR STAATLOOSHEID
Het jaar begint hoopgevend, met de eerste
coronavaccinatie op 6 januari en met een
belangrijke uitspraak voor vluchtelingen. Het
Mensenrechtencomité van de VN sommeert
Nederland om een regeling te maken voor
staatloosheid. Dit moet voorkomen dat mensen
zonder nationaliteit - en hun kinderen! - nooit
een verblijfsstatus kunnen krijgen.

Medaille van Verdienste
Tynaarlo kent vrijwilligers en medewerkers
(van stagiaire tot management) van INLIA de
Medaille van Verdienste toe voor het werk in de
TussenVoorziening voor statushouders in Eelde.
Het team is overrompeld en geroerd door de
erkenning.

FEBRUARI. PARLEMENT
OVER ‘PARDONNERS’
De Tweede Kamer neemt een motie aan om ruim
tienduizend ‘pardonners’ de mogelijkheid te geven
Nederlander te worden. Zij konden zich door
onmogelijke document-eisen niet laten naturaliseren
en daardoor ook niet vol meedoen in de samenleving.
Het is onder meer Peter R. de Vries die dit op de agenda
zet. INLIA spant zich er ook al jaren voor in.

MAART. VERKIEZINGEN:
STEM VOOR VLUCHTELINGEN
Voor de verkiezingen inventariseren we hoe de
partijen om willen gaan met de rechten en
bescherming van asielzoekers en vluchtelingen.
In een opmerkelijk uitspraak draagt de rechtbank
in Den Bosch de IND op een minderjarige asielzoeker een verblijfsvergunning te geven. Die is in
strijd met Europees recht geweigerd; Nederland
maakt onterecht onderscheid tussen kinderen
jonger en ouder dan 15 jaar.

Moria-deal niet uitgevoerd
Nederland zou 50 kinderen uit het Griekse kamp
halen, maar het worden er maar twee. Het
INLIA-bestuur schrijft er een opinieartikel over.
Op Goede Vrijdag verschijnen duizenden poppen
in een Fries weiland om aandacht te vragen voor
alleenstaande vluchtelingkinderen.

APRIL. ONGEHOORD
ONRECHT ONTHULD

MEI. ONRECHT IN
BEKERINGSZAKEN
Stichting Gave komt met het rapport ‘Ongelofelijk’, over onrecht in bekeringszaken. De Raad van
State oordeelt in een zaak van Iraanse bekeerlingen dat de IND zijn werk beter moet doen.
Een lichtpuntje is dat de Tweede Kamer een motie
om illegaliteit strafbaar te stellen, verwerpt.
En nog een lichtpunt: Chun, ‘de man die niet
bestaat’, krijgt eindelijk een verblijfsvergunning!
Zoals beloofd brengt hij INLIA bloemen.
INLIA publiceert een tweede voorbeeld van
onrecht; het verhaal van de Congolese Jeannie.

Asieladvocaten bieden de Tweede Kamer en Raad
van State de bundel ‘Ongehoord: onrecht in het
vreemdelingenrecht’ aan. De kern: de wantrouwende
overheid berokkent ook vreemdelingen veel leed, net
zoals in de toeslagenaffaire.
INLIA publiceert een voorbeeld van zo’n zaak
waarin de menselijke maat ontbreekt; het
verhaal van de Kosovaarse Edona.

Noodkreet Help de Karen
In Myanmar (Birma) grijpt het leger de macht en
bombardeert dorpen van de oorspronkelijke
bevolkingsgroep de Karen. Twintigduizend Karen
schuilen onder erbarmelijke omstandigheden in
de jungle. Er is nauwelijks media-aandacht voor.
Een inzamelingsactie van INLIA levert in enkele
weken tijd ruim € 15.000 op.

JUNI. 82,4 MILJOEN
VLUCHTELINGEN
Op Wereldvluchtelingendag maakt de UNHCR bekend dat er wereldwijd 82,4 miljoen mensen op de
vlucht zijn voor geweld, oorlog en vervolging. Cordaid
onthult in Den Haag monument The Hollow Men voor
de tienduizenden vluchtelingen die onderweg naar
Europa omkwamen.
Het parlement eist in een derde (!) motie dat alle
‘pardonners’ Nederlander kunnen worden.

JULI. GERECHTIGHEID
VOOR PARDONNERS
De tweede helft van het jaar begint goed:
“Eindelijk gerechtigheid voor alle pardonners!”
schrijft INLIA op 7 juli op de website. Iedereen die
onder het generaal pardon van 2007 viel kan zich
nu laten naturaliseren tot Nederlander.
Nog meer goed nieuws is dat alle gasten van
INLIA zich kunnen laten vaccineren. Er volgt zelfs
een extra prikronde voor dakloze vreemdelingen
die niet bij INLIA verblijven.

Bloemen Peter R. de Vries
bij vluchtelingenmonument
De familie laat de bloemen van de uitvaart van de
vermoorde Peter R. neerleggen bij het monument
voor omgekomen vluchtelingen in Den Haag. Peter R.
kwam op voor vluchtelingen en voor de rechtsstaat.

AUGUSTUS. AFGHANISTAN

SEPTEMBER. EUROPEES HOF
Nieuwe hoop voor de dertien Afghanen in INLIA’s
opvang die eerder uitgezet dreigden te worden:
zij kunnen een nieuwe asielprocedure starten en
kunnen opnieuw terecht in een azc.

De val van Afghanistan is een inktzwart moment in
2021, zeker voor iedereen daar die met het Westen
heeft samengewerkt. De Tweede Kamer hamert dan al
enkele maanden op het tijdig evacueren van de tolken.
En vraagt om iedereen die voor Nederland heeft
gewerkt in veiligheid te brengen. Dat gebeurt niet.
Ondertussen wil de Nederlandse regering 1,5
week voor de val van Kabul zelfs nog mensen
uitzetten naar Afghanistan, iets waar INLIA al
langer tegen strijdt. Ze komt daar op het laatste
nippertje op terug.

Ook positief nieuws uit het Hof van Justitie van
de EU: de Nederlandse Raad van State mag herhaalde asielverzoeken niet zomaar meer afwijzen
omdat nieuwe feiten volgens de Raad eerder
ingebracht hadden kunnen worden.

OKTOBER. TWEE
GRONINGSE KINDEREN
INLIA Gasthuis Groningen
gedragen door de gemeenschap
Dit najaar start de nieuwbouw van het INLIA
Gasthuis voor 270 gasten. Iedere dag weer staat
er een hele lading vrijwilligers klaar voor de
nieuwbouw. INLIA-directeur John van Tilborg is
geraakt: “Fantastisch hoe we gedragen worden
door de gemeenschap.”

De tiende maand van 2021 is de beste maand in het
jonge leven van Nunë (9) en Davit (7), twee
Groningse kinderen dreigen te worden die weggestuurd naar Armenië. Maar de stad Groningen staat
om hen heen. Uiteindelijk moet de IND voor de rechter
toegeven jarenlang fout te hebben gezeten In het
dossier. De kinderen krijgen een vergunning.

NOVEMBER. MILJOEN
KWETSBAREN OPVANGEN
De Commissie van Kerken voor Migranten in
Europa, de CCME, doet een oproep om een
miljoen kwetsbare vluchtelingen op te vangen,
net als in 2015. Dat vraagt om moed en
toewijding, zegt de CCME, maar het kan.
De Raad van State schrijft lering te trekken uit
de toeslagenaffaire, de conclusies zijn ook van
belang voor vreemdelingenzaken.

DECEMBER. GROEN LICHT
Op de internationale dag van de mensenrechten
zijn woningen, kerken en andere gebouwen groen
verlicht in solidariteit met moedige Poolse grensbewoners die vluchtelingen helpen.
INLIA reageert met andere ngo’s op het coalitieakkoord, dat een ongewenst-verklaring voorstelt voor
afgewezen asielzoekers. Zo’n verklaring draagt niet bij
aan een oplossing.
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In memoriam: Desmond Tutu
Op Tweede Kerstdag overlijdt emeritus-aartsbisschop
Desmond Tutu. Hij was in 1988 een van de eerste
ondertekenaars van het Charter van Groningen. Wij
zijn diep getroffen door zijn overlijden en wensen
zijn naasten alle sterkte en troost. Wij blijven hem
ten zeerste dankbaar voor het voorbeeld wat hij ons
gegeven heeft.
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