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Voorwoord

Sinds enige jaren komt een toenemend aantal 'alleenkomende minderjarige asiel-

zoekers' (ama's) naar Europa. Deze groep asielzoekers heeft in een paar jaar tijd

gezorgd voor een grote stroom publikaties. Speciale aandacht voor ama's is zeker

noodzakelijk. Het gaat hierbij immers om personen, die een vaak traumatische

vlucht achter zich hebben en tegelijkertijd niet zelf de verantwoordelijkheid kunnen

nemen voor hun eigen levensonderhoud of toekomst. Terecht stelt de United

Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dat, juist voor deze groep asiel-

zoekers, overheden een grote verantwoordelijkheid hebben.

De Nederlandse overheid heeft deze verantwoordelijkheid onderkend en tracht sinds

enige tijd een adequaat beleid op dit terrein te ontwikkelen. In dit kader wil de

overheid, in het bijzonder de staatssecretaris van Justitie, zich ook oriënteren op het

beleid en de ontwikkeling ervan in andere Europese landen. In dit kader is het WODC

verzocht een literatuurstudie te verrichten. Onderhavig rapport vormt de neerslag

daarvan.

Bij de opzet van dit rapport heeft het vergelijken van een aantal thema's met betrek-

king tot de ama-problematiek centraal gestaan. Deze opzet heeft geleid tot een

zelfde hoofdstukindeling voor alle landen. Een bijkomend gevolg hiervan is in een

aantal gevallen wel, dat onderwerpen herhaald worden in verschillende paragrafen.

Omwille van de bruikbaarheid van dit rapport voor betrokkenen en belanghebben-

den is aan een duidelijke opzet van de tekst echter de voorkeur gegeven.

Bij het beschrijven van beleid in een aantal landen bestaat altijd het gevaar dat

onderdelen van het beleid gewijzigd zijn tegen de tijd dat het onderzoeksverslag

wordt gepubliceerd. Dat geldt zeker ook voor een beleidsterrein dat zo in ontwik-

keling is als het asielbeleid. Wij pretenderen dan ook niet dat alle gepresenteerde

informatie op het moment van verschijnen van dit rapport nog actueel is. Het

materiaal voor de diverse landen is verzameld in de periode van december 1993 tot

februari 1994. Wijzigingen die daarna hebben plaatsgevonden, zijn niet in de tekst

verwerkt, met uitzondering van de nieuwe richtlijnen van de UNHCR, die in mei 1994

verschenen. Voor Nederland zijn beleid en opvang beschreven zoals deze op 1 juni

1994 gblden. Voor de overige landen geldt verder het probleem dat wij afhankelijk

zijn geweest van ons toegezonden materiaal. Dit kan ertoe leiden dat hier en daar

problemen nogal eenzijdig zijn belicht.

Het materiaal voor de diverse landen is verzameld en verwerkt door Suzanne Tan en

Helga de Valk. Voor de uiteindelijke tekst zijn de auteurs gezamenlijk verantwoorde-

lijk.
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Samenvatting

De afgelopen jaren is Nederland geconfronteerd met steeds grotere aantallen asiel-

zoekers. Onder hen bevindt zich ook een groot aantal minderjarigen, die zonder

wettelijke vertegenwoordigers naar Nederland komen. Deze asielzoekers worden in

dit rapport'alleenkomende minderjarige asielzoekers' (ama's) genoemd. Deze groep

asielzoekers zorgt voor een aantal specifieke problemen, die onder andere de asiel-

procedure en de opvang betreffen. Omdat deze groep asielzoekers en de problemen

die daarmee samenhangen, steeds groter worden, bestaat binnen het ministerie van

Justitie de wens het beleid nader te formuleren en de coordinatie met andere betrok-

ken instanties te verbeteren. In dit kader is het WODC verzocht te onderzoeken hoe

het beleid ten aanzien van ama's in een aantal landen van Europa is geformuleerd.

Ten eerste valt op dat alle onderzochte landen bij de formulering van beleid ten aan-

zien van ama's rekening moeten houden met een aantal internationale verdragen en

richtlijnen. Die verdragen hebben zowel betrekking op asielzoekers als op minder-

jarigen. Minderjarige asielzoekers worden in beide soorten van verdragen geacht

vanuit een afhankelijkheidssituatie speciale bescherming nodig te hebben. De

meeste van de onderzochte landen hebben de relevante verdragen ondertekend. De

meest recente richtlijnen voor de behandeling en opvang van minderjarige vluchte-
lingen zijn in het voorjaar van 1994 opgesteld door de United Nations High Commis-

sioner for Refugees (UNHCR). Een aantal van deze richtlijnen is speciaal bedoeld voor

de behandeling en opvang van alleenkomende minderjarige asielzoekers.

Nederland

In Nederland is een groot aantal instanties betrokken bij de ama-problematiek. Van-

uit het ministerie van Justitie is de Immigratie- en Naturalisatiedienst verantwoorde-

lijk voor het toelatingsbeleid en de asielprocedure. Aangezien de ama's als minder-

jarige een voogd nodig hebben, is ook de directie Jeugdbescherming en Reclassering

(J&R) van hetzelfde ministerie bij de problematiek betrokken. Het ministerie van

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) zorgt voor de feitelijke opvang van de

ama's. De asielzoekers en onder hen de ama's worden door de Centrale Opvang Asiel-

zoekers, nu nog onderdeel van het ministerie van WVC, over de diverse opvanginstel-

lingen verspreid. Daarnaast zorgt de stichting De Opbouw voor de voogdij van de

ama's en zijn diverse instellingen voor jeugdhulpverlening betrokken bij de vervolg-

opvang van ama's. Doordat al deze instellingen, op basis van eigen criteria, een admi-

nistratie van Ama's bijhouden, was het tot voor kort vrij onduidelijk hoeveel ama's

per jaar in Nederland asiel zoeken. Een vergelijking van de diverse bronnen maakt

echter duidelijk dat 850 ama's in 1993 en 375 in het eerste kwartaal van 1994 asiel

vroegen in Nederland. Daarmee wordt in ieder geval duidelijk dat het om een snel

groeiend aantal gaat, zeker ook in vergelijking met de jaren voor 1993.
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In Nederland bestaat sinds een aantal jaren specifieke aandacht voor de ama's. In

1990 is een speciaal opvangcentrum voor deze groep asielzoekers opgericht, en in

1992 is door de staatssecretaris van Justitie speciaal beleid geformuleerd. In principe

is de asielprocedure voor ama's dezelfde als voor volwassenen. Om in aanmerking te

komen voor een vluchtelingenstatus dient de asielzoeker aan te kunnen tonen

gegronde redenen te hebben om te vrezen voor `vervolging op grond van ras, gods-

dienst, politieke overtuiging, nationaliteit of het behoren tot een bepaalde sociale

groep' (Verdrag van Genève).

Het asielbeleid ten aanzien van ama's wijkt echter af van dat voor volwassenen. Dit

betreft onder andere het opsporen van de wettelijke vertegenwoordigers in het land

van herkomst. Onmiddellijk na aankomst van de minderjarige wordt dit onderzoek

gestart. Indien de wettelijke vertegenwoordigers (meestal de ouders) worden opge-

spoord of indien op andere wijze voor opvang in het land van herkomst kan worden

gezorgd, wordt gepoogd opvang aldaar te regelen. Uiteraard dient daarbij de veilig-

heid van de minderjarige te zijn gewaarborgd. Met het opsporen van de wettelijke

vertegenwoordigers wordt tegemoetgekomen aan richtlijnen en verdragen waarin

het opgroeien bij de ouders en/of andere familieleden als een van de uitgangs-

punten van beleid wordt genoemd. Indien na zes maanden geen mogelijkheid voor

opvang is gevonden, mag de minderjarige in Nederland blijven.

Het speciale beleid dat wordt gevoerd, leidt ertoe dat verreweg de meeste ama's in

Nederland blijven. De laatste tijd wordt regelmatig het vermoeden geuit dat dit

beleid zou leiden tot misbruik (asielzoekers die ouder zijn dan 18 jaar, geven een

lagere leeftijd op). Daarnaast zou van dit beleid een aanzuigende werking uit kunnen

gaan. Misbruik van de regeling en een aanzuigende werking zouden kunnen bij-

dragen aan de momenteel bestaande overbezetting van de speciale opvangcentra en

een 'verstopping'~ de procedure. Degenen voor wie het beleid is bedoeld (de

`echte' ama's) zouden hiervan de dupe kunnen worden, doordat zij niet adequaat

kunnen worden opgevangen of doordat het beleid wordt aangescherpt, waardoor zij

minder kans hebben op voortgezet verblijf in Nederland.

In Nederland bestaat een standaardprocedure voor de behandeling van de asiel-

aanvraag en de opvang van ama's. Omdat de ama's als minderjarigen handelings-

onbekwaam zijn, krijgen zij een voogd, die als wettelijke vertegenwoordiger en be-

langenbehartiger optreedt. In principe treedt de stichting De Opbouw op als voogdij-

instelling. Deze stichting dient voor asielzoekers, jonger dan 12 jaar, ook de asiel-

vraag in te dienen; zij kunnen dat namelijk niet zelfstandig doen. Oudere ama's

kunnen wel zelfstandig een asielverzoek indienen, maar krijgen ook een voogd

toegewezen.

De jongste ama's worden ondergebracht bij Valentijn of Valentijn 2, speciale opvang-

centra voor deze groep asielzoekers (een derde centrum is gepland in Haarlem).

ama's, ouder dan 12 jaar, worden in eerste instantie opgevangen in het Onderzoek-

en opvangcentrum Eindhoven en daarna doorgestuurd naar een asielzoekerscen-

trum. Een aantal centra heeft daartoe speciale `jeugd-units'. De jongste asielzoekers

worden, na het verkrijgen van een verblijfsstatus, geplaatst in logeer- of pleeg-

gezinnen. Vanaf mei 1994 zijn daarnaast leefgroepen gecreëerd voor opvang. Voor
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oudere ama's worden, indien zij daarvoor volwassen genoeg zijn, meestal zelfstan-

dige woonvoorzieningen gezocht.

België

In België is het aantal asielverzoeken de afgelopen zes jaar gestaag toegenomen. De

asielzoekers komen met name uit Zaïre, Roemenië en, zoals in de meeste andere

Europese landen, uit het voormalige Joegoslavië.

Het beleid met betrekking tot asielzoekers wordt door het ministerie van Binnen-

landse Zaken geformuleerd. Dit ministerie heeft ook de verantwoordelijkheid voor

de juridische aspecten van de asielproblematiek. De drie bestuurlijke eenheden

waaruit België bestaat (Vlaanderen, Wallonië en Brussel), hebben echter ook ieder

een eigen verantwoordelijkheid voor het asielbeleid en op dat punt lijkt er niet veel

coordinatie te bestaan. De feitelijke opvang wordt geregeld door het ministerie van

Volksgezondheid. In de buurt van Brussel is het opvangcentrum gevestigd voor

asielzoekers van wie het asielverzoek. ontvankelijk is verklaard. Erkende vluchtelin-

gen worden ondergebracht in de particuliere woonsector.

Ama's worden niet apart geregistreerd. Ook bestaat er geen specifiek beleid met

betrekking tot aura's in België. Zij worden op alle fronten hetzelfde behandeld als

volwassenen en kunnen zelf een asielverzoek indienen. Op andere gebieden worden

zij als minderjarigen echter nog als handelingsonbekwaam beschouwd.

In België houden verscheidene instanties zich met ama's bezig. Het betreft hier in

alle gevallen particuliere initiatieven. De minderjarige, die niet als vluchteling wordt

erkend, mag in de meeste gevallen in België verblijven op humanitaire gronden. Op

het moment dat de ama de meerderjarig wordt, wordt hij in principe uitgewezen.

Deze dreigende uitzetting zou tot gevolg hebben, dat veel ama's in de illegaliteit

verdwijnen tegen de tijd dat zij meerderjarig worden.

Momenteel wordt in België specifiek beleid voor aura's ontwikkeld. Hiervoor richt

men zich vooral op het bestaande beleid in Nederland. De UNHCR heeft voor het

beleid verscheidene aanbevelingen gedaan.

Bondsrepubliek Duitsland

3

Hoewel het aantal asielzoekers in Duitsland jarenlang gestegen is, is hierin sinds

kort verandering gekomen. De gewijzigde asielprocedure zou geleid hebben tot een

daling van het aantal asielverzoeken in de afgelopen jaren.De asielaanvraag moet

gebeuren bij de vreemdelingenpolitie in het district waar de vreemdeling verblijft.

Op basis van quota worden de asielzoekers vervolgens over de federale staten ver-

deeld. De beslissing over de asielaanvraag gebeurt in het (decentrale) kantoor voor

de erkenning van buitenlandse vluchtelingen.

De verschillende deelstaten voeren een eigen beleid waardoor ook het beleid met

betrekking tot ama's gecompliceerd is. De ama in de BRD is gebonden aan de voor-

zieningen zoals vastgelegd in de vreemdelingenwet en zijn daarnaast afhankelijk van

welzijnswerk.
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Minderjarigen onder de 16 jaar zijn niet bevoegd zelf een asielverzoek in te dienen,

zij hebben daarvoor een voogd nodig. De lokale kinderbescherming neemt de ver-

antwoordelijkheid voor de ama op zich. De kinderbescherming neemt meestal ook

de voogdij op zich totdat er een andere voogd gevonden is. Dit kan zowel een indi-

vidu als een welzijnsorganisatie zijn. De toewijzing van de voogdij moet gebeuren

door het gerechtshof. De opvang van de ama gebeurt zoveel mogelijk bij verwanten

van de ama in de BRD of in kinder- en jeugdtehuizen. Bij een aantal vliegvelden is

speciale opvang voor ama's geregeld. Minderjarigen van 16 en 17 jaar worden

maximaal drie maanden in opvangcentra voor volwassenen geplaatst. Aangezien de

afgelopen jaren zulke grote aantallen ama's naar de BRD kwamen, werden ook zij in

pensions geplaatst.

Frankrijk

De Office Francais de Protection des Refugies et Apatrides (OFPRA) is belast met het

onderzoeken van asielaanvragen. De OFPRA valt onder het ministerie van Buiten-

landse Zaken. Wanneer een asielzoeker Frankrijk binnenkomt, krijgt deze een tijde-

lijke verblijfsvergunning.

Een aantal asielzoekers wordt opgevangen in Centres d'acceuil pour demandeurs

d'asile. Vrouwen en kinderen hebben hierbij de prioriteit. Andere asielzoekers moe-

ten zelf onderdak zoeken. Een asielzoeker kan voor maximaal zes maanden worden

toegelaten tot een Centre provisoire d'herbergement. Deze centra worden geleid door

France Terre d'asile en worden gefinancierd door het Ministère de la Solidarité, de la

Santé et de la Protection sociale. Wanneer een asielzoeker ervoor kiest zelfstandig te

wonen, kan hij daarvoor een vergoeding krijgen.

Aanvragen van ama's worden niet apart geregistreerd. Het is dan ook niet geheel

duidelijk hoeveel minderjarigen in Frankrijk asiel aanvragen. Er bestaat ook geen

speciaal beleid met betrekking tot ama's. De kosten van de opvang worden gedragen

door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De ama kan pas een asielaanvraag indienen als hij een wettelijke vertegenwoordiger

heeft. Dit kan een toegewezen voogd zijn of een familielid dat de voogdij op zich

neemt. De ama moet bij de rechtbank een aanvraag voor een voogd indienen. Het

verzoek wordt echter niet altijd ingewilligd.

De procedure voor ama's is dezelfde als die voor volwassenen; er wordt geen priori-

teit gegeven aan de aanvraag van een minderjarige. Als de ama niet een vluchtelin-

genstatus krijgt, kan hij worden teruggestuurd naar het land van herkomst indien

opvang daar mogelijk is. De ama kan, wanneer deze opvang niet mogelijk is, worden

gedoogd op humanitaire gronden.

Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië speelt het Home Office (Immigration and Nationality Depart-

ment) een belangrijke rol in het asiel- en opvangbeleid. Zij neemt onder andere de

beslissing over ingediende asielverzoeken. Doordat vrijwel alle ama's Groot-Brittan-
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nië op het vliegveld binnenkomen, zijn er wat meer gegevens over aantallen be-

schikbaar dan in andere onderzochte landen. Door verschillen in definities zijn deze

cijfers echter niet volledig duidelijk en compleet. Uit de beschikbare gegevens blijkt

wel dat er sprake is van een stijging van het aantal aanvragen. De landen waar de

ama's vandaan komen, zijn vrijwel gelijk aan die in Nederland.

De lokale sociale diensten zijn verantwoordelijk voor de ama's. De ama's moeten wel

zelf een asielverzoek indienen. Sinds 1991 wijst de vluchtelingenraad iedere ama een

adviseur toe. Deze hebben als taak de minderjarige te adviseren, te informeren en te

begeleiden. De adviseur heeft echter geen juridische bevoegdheid.

Het eerste gehoor met een ambtenaar van de immigratiedienst wordt alleen gehou-

den als de minderjarige begeleid wordt door een bekende of een vertegenwoordiger

(voogd). Sinds de Asiel- en Immigratiewet van 1993 zal de minderjarige niet meer

gehoord worden indien er voldoende schriftelijke informatie is om de aanvraag te

beoordelen. Als er toch een gehoor nodig is, wordt dit afgenomen door een speciaal

opgeleide ambtenaar van de immigratiedienst.

Voor de opvang wordt gezorgd door een aantal non-gouvernementele organisaties.

Van overheidswege zijn er geen speciale opvangmogelijkheden voor ama's. De lokale

sociale diensten proberen wel enige vorm van opvang te organiseren. In Groot-

Brittannië is het beleid voor ama's nog steeds in ontwikkeling.

Zweden

De nationale immigratiedienst is verantwoordelijk voor de afhandeling van de asiel-

aanvraag. Deze omvat zowel het onderzoek als de beoordeling. Tijdens de wacht-

periode hebben asielzoekers alleen recht op acute medische hulp.

De afgelopen jaren stijgt het aantal asielzoekers in Zweden. Onder hen neemt ook

het aantal minderjarigen toe. De asielaanvraag wordt direct bij de immigratiedienst

gedaan. De ama kan het verzoek zelf indienen. Doelstelling van de Zweedse overheid

is om de minderjarige in eerste instantie als kind en niet als asielzoeker te behande-

len. Onderdeel van het beleid is eveneens dat gemeente en provincie maatregelen

treffen ter verbetering van de positie van de ama's. Asielaanvragen van ama's tot 16

jaar krijgen voorrang bij de behandeling; er wordt naar gestreefd binnen twee maan-

den een beslissing te nemen over de aanvraag.

De immigratiedienst zorgt voor de toewijzing van een voogd aan de ama (de ama is

tot 18 jaar handelingsonbekwaam). De voogd is onafhankelijk en staat los van de

overheid. Sinds enige tijd zijn er speciale opvangcentra voor minderjarigen (tot 16

jaar). Officiële statistieken over aantallen ama's bestaan niet. Wel is bekend dat de

landen van herkomst overeenkomen met die van ama's in Nederland.

Zwitserland

In Zwitserland zijn de kantons voor een groot deel autonoom bij het formuleren

en voeren van beleid ten aanzien van asielzoekers. Ieder kanton heeft ook een

eigen vreemdelingenpolitie. Over het al dan niet verlenen van de vluchtelingen-
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status wordt besloten door de confederatie.

Indien asielzoekers niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, kunnen zij

worden opgenomen in een opvangcentrum. Daar wordt uitsluitend in primaire

levensbehoeften voorzien. Er bestaat geen apart beleid ten aanzien van ama's in

Zwitserland. Wel erkennen de autoriteiten dat minderjarigen specifieke hulp nodig

hebben. Het Verdrag over de rechten van het kind (UNCRC) heeft Zwitserland echter

nog niet geratificeerd.

Precieze aantallen van ama's zijn er niet omdat daar geen aparte statistiek over bij-

gehouden wordt. In de procedure worden ama's op dezelfde manier behandeld als

volwassenen. Alleen de registratie wordt voor ama's onder de 16 jaar sneller gedaan.

Wanneer de minderjarige nog geen 11 jaar is, zal er ook geen gehoor plaatsvinden.

Tot de beslissing over de aanvraag verblijft de minderjarige in een opvangcentrum

(pension). Er is wel geëxperimenteerd met het plaatsen van ama's in gastgezinnen,

maar de ervaringen hiermee zijn vrij negatief. De kantons zijn wettelijk verplicht om

de ama onder voogdij te stellen. In de praktijk gebeurt dit niet altijd en hebben de

kinderen alleen een vertegenwoordiger zonder juridische bevoegdheden.

Conclusie

Het speciale beleid dat in Nederland wordt gevoerd, de standaardprocedure voor de

asielaanvraag en de speciale opvang voor ama's, is tamelijk uniek voor de door ons

onderzochte landen. In veel landen worden ad hoc beslissingen genomen als men

met een ama wordt geconfronteerd en soms zijn ama's voor de opvang afhankelijk

van particuliere initiatieven. In de meeste van de onderzochte landen wordt op dit

moment gewerkt aan het formuleren van beleid, waarbij in ieder geval in België

nadrukkelijk naar het Nederlandse beleid als voorbeeld wordt gekeken.

De problemen die zich voordoen, hebben veelal te maken met de wettelijke vertegen-

woordiging en met de opvang. In een aantal landen moet de ama zelf een voogd zien

te vinden, in andere landen krijgt hij niet altijd een voogd toegewezen. Het Neder-

landse beleid, waarbij de voogdij wordt opgedragen aan een voogdij-instelling, biedt

een hoge mate van zekerheid dat de belangen van de ama daadwerkelijk behartigd

worden en is in overeenstemming met de richtlijnen van de UNHCR.

Ook de opvang van aura's is niet in alle landen in overeenstemming met de richt-

lijnen van de UNHCR. Ama's worden immers geacht speciale bescherming nodig te

hebben en kunnen niet aan dezelfde procedure en opvang worden onderworpen als

volwassen asielzoekers. Opnieuw is de Nederlandse situatie, zeker in vergelijking

met die in andere landen, positief te noemen. Het grootste probleem in Nederland is

de capaciteit van specifieke opvangcentra, terwijl in veel landen deze opvangmoge-

lijkheden niet eens bestaan en voor de opvang van ama's noodoplossingen moeten

worden gezocht. In andere landen is men afhankelijk van initiatieven van particu-

liere organisaties.
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In Europa is de laatste jaren sprake van een toenemend aantal asielzoekers. Onder

hen is een steeds groter aantal minderjarigen van wie de ouders achtergebleven,

vermist of overleden zijn. In veel landen, die geconfronteerd worden met deze asiel-

zoekers, wordt onderkend dat het hier een speciale groep betreft waarvoor speciaal

beleid en speciale opvangmogelijkheden zouden moeten bestaan. Over deze groep

jonge asielzoekers, die hier `alleenkomende minderjarige asielzoekers' (ama's) ge-

noemd worden, handelt dit rapport. Naast de algemene zaken waar asielzoekers mee

te maken hebben, kent deze groep een aantal specifieke problemen. Ten eerste kun-

nen zij de reden voor de vlucht en hun angst voor vervolging vaak niet goed verwoor-

den. Hierdoor komen ama's zelden voor de vluchtelingenstatus in aanmerking. Ten

tweede bestaat het probleem van de wettelijke vertegenwoordiging: ama's kunnen

bepaalde handelingen niet uitvoeren omdat zij vanwege hun minderjarigheid hande-

lingsonbekwaam zijn. Hierdoor kunnen zij soms geen aanspraak maken op diensten

waar meerderjarige asielzoekers wel recht op hebben. In een aantal landen kunnen

ama's niet zelfstandig een asielverzoek indienen, omdat zij minderjarig zijn. Tegelij-

kertijd wordt er ook niet vanzelfsprekend in de voogdij van de ama voorzien. Ten

derde is er het probleem van de gezinshereniging. In de meeste landen moet de

aanvrager van gezinshereniging over voldoende woonruimte en financiële middelen

beschikken voordat hij zijn familie kan laten overkomen. In de praktijk is het voor

ama's veelal onmogelijk om aan deze voorwaarden te voldoen.

Nederland erkent de problematiek van de ama's sinds het eind van de jaren tachtig.

Tot 1990 werden ze als alle andere asielzoekers opgevangen. Het probleem nam

echter steeds grotere vormen aan en in 1990 werd een asielzoekerscentrum speciaal

voor ama's opgericht. Ook in andere Europese landen heeft men met dit verschijnsel

te maken. Er is een aantal verdragen met betrekking tot vluchtelingenproblematiek

en asielbeleid opgesteld die door de meeste in dit onderzoek behandelde landen

ondertekend en geratificeerd zijn. Het Verdrag van Genève van 1951 is de belang-

rijkste. Ook heeft het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen een aantal richt-

lijnen opgesteld inzake de opvang en beoordeling van asielverlening van ama's. In-

middels zijn de getekende verdragen veelal omgezet in concrete plannen. Sommige

landen zijn hier echter verder mee dan andere.

Anno 1994 bestaan er nog veel praktische en juridische moeilijkheden rond de

opvang van ama's en hebben de meeste Europese landen nog geen beleid dat hier

specifiek op gericht is.

Gezien de eenwording van Europa en de doelstelling het asielbeleid te harmonise-

ren, is een vergelijking tussen de diverse landen van belang, mede in verband met de

relatief nieuwe problematiek rond de ama's die in vele Europese landen speelt.

Dit rapport wil een antwoord geven op de vraag hoe een aantal Europese landen de

problematiek van de ama's behandelt. Er is voor gekozen om naast Nederland de
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landen België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden en

Zwitserland te beschrijven. Voor de eerste vier landen hebben we gekozen omdat zij

in de nabijheid van Nederland liggen en een vergelijkbare sociale structuur hebben.

Omdat Zweden vaak model staat voor de inrichting van de verzorgingsstaat, hebben
we dit land ook in ons onderzoek opgenomen. Als tegenpool hiervoor is de keuze

gemaakt om Zwitserland in de vergelijking te betrekken. Uiteraard is het niet moge-

lijk om binnen de omvang van dit rapport alle aspecten van deze problematiek te

behandelen. Wij beperken ons tot het in kaart brengen van het bestaande beleid ten

aanzien van asielzoekers en ama's in deze landen, de asielprocedure die zij door-

lopen, en de opvang en vertegenwoordiging van ama's.

1.1 Terminologie

Alvorens in te gaan op de totstandkoming van dit rapport, moet een aantal termen

worden toegelicht. Een eerste, tekstuele opmerking geldt de aanduiding van het

geslacht van personen. Voor de leesbaarheid zijn wij bij personen in het algemeen

uitgegaan van de mannelijke persoonsvorm. Echter, daar waar wij hij schrijven had

uiteraard ook zij kunnen staan. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor contactpersonen

of andere individuen die bij naam genoemd worden.

Een tweede opmerking betreft de aanduiding van instanties. Omwille van de her-

kenbaarheid is zoveel mogelijk getracht de terminologie in de taal van het land van

herkomst te gebruiken. Indien een aanduiding in een internationale vergelijking in

het Engels is gebruikt, in plaats van in de oorspronkelijke taal, is deze overgenomen.

1.1.1 Asielzoekers en vluchtelingen

Over de termen asielzoeker en vluchtelingblijft verwarring bestaan. Vooral als situa-

ties in de landen van herkomst worden beschreven, is het gebruik van het woord

vluchteling vrij gebruikelijk. Als men uit het land van herkomst vlucht, betekent dat

echter geenszins dat men in het land van opvang ook als vluchteling erkend wordt.

Personen die in Nederland een verzoek om toelating als vluchteling indienen, zijn

asielzoekers. Na een asielprocedure kan besloten worden een persoon als vluchte-

ling te erkennen. Dit is het geval als iemand aannemelijk kan maken dat hij of zij

gegronde redenen heeft in het land van herkomst te vrezen voor vervolging.

Ook in internationale literatuur over ama's dient deze groep nadrukkelijk gescheiden

te worden van de zogenaamde refugee children.l De Guidelines on protection and

care van de UNHCR, die in het voorjaar van 1994 zijn verschenen, hebben bijvoor-

beeld betrekking op deze groep. Van deze richtlijnen heeft echter slechts een beperkt

deel betrekking op ama's. Ook in de beschrijvingen van de procedure en opvang van

diverse landen wordt soms geschreven over speciale programma's voor refugee

1 Refugee children zijn minderjarigen, die om wat voor reden dan ook hun geboorteland hebben verlaten

maar nog niet in een land een asielverzoek hebben ingediend of de vluchtelingenstatus hebben verkregen.
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children. In de meeste gevallen is daarbij sprake van uitgenodigde vluchtelingen, al

dan niet in het kader van quotumprogramma's: personen waarvan de vluchtelingen-

status reeds is vastgesteld en die in het kader van internationale afspraken tot een

land worden toegelaten. Deze programma's worden in, dit rapport niet besproken,

daar wij ons beperken tot de ama's.

1.1.2 De term ama

In de internationale gemeenschap wordt gebruik gemaakt van een veelheid van

termen om de minderjarige asielzoeker die zonder ouders of andere wettelijke verte-

genwoordigers in Europa aankomt, te benoemen. In het Engels spreekt men van un-

accompanied minor asylumseekers, in het Duits van alleinkommende minderjahrige

Fliichtlingskinder. In Frankrijk wordt mineurs sans repondant légal geprefereerd

boven mineurs non accompagnés. In België gebruikt men onder andere de term niet-

begeleide minderjarigen. In Nederland wordt over zowel onbegeleide als alleenko-

mende en zelfs alleenstaande minderjarige asielzoekers gesproken. De term 'alleen-

staand' heeft doorgaans betrekking op de burgerlijke staat van een persoon. Deze is

echter van geen belang in het bepalen van de status van een ama. 'Onbegeleid' lijkt

ons ook minder geschikt omdat een ama wel met andere personen dan de wettelijke

vertegenwoordigers naar een land kan komen. Indien zij familieleden zijn, anders

dan de wettelijke vertegenwoordigers, wordt zijn asielprocedure in samenhang met

die van de andere familieleden behandeld. De term 'minderjarige asielzoeker zonder

wettelijke vertegenwoordiger', zoals deze in Frankrijk wordt gehanteerd, dekt de

lading waarschijnlijk het best. Wij hebben er echter toch voor gekozen om in dit

rapport de term alleenkomende minderjarige (ama) aan te houden. Hier zijn twee

redenen voor. Ten eerste lijkt het ons dat het verslag bij een consequent gebruik van

de term 'minderjarige asielzoeker zonder wettelijke vertegenwoordiger' onleesbaar

wordt. We zijn van mening dat'alleenkomende minderjarige asielzoeker' daarna het

beste alternatief is. Ten tweede is de afkorting 'àma' in zowel de Nederlandse als de

Vlaamse hulpverlening ingeburgerd als de meest gangbare term.

1.1.3 Definities en aantallen van ama's

Een bepaling van de definitie van een ama is niet alleen een academische kwestie,

maar heeft ook consequenties voor de bepaling van de omvang van het probleem.

In Nederland worden, evenals in andere landen, verschillende definities van ama's

gebruikt. In het.cijfermatig jaaroverzicht over het jaar 1993 van de hoofdafdeling

Opvang Asielzoekers van het ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur

(WVC) wordt als definitie van de ama gegeven: 'asielzoekers jonger dan 18 jaar, die

zonder ouders in Nederland aankomen'. Op basis van deze definitie hebben zich

1.755 ama's in 1993 in Nederland aangemeld (Ministerie van WVC, 1994, p. 10). Onder

hen bevindt zich echter een groot aantal minderjarigen die in gezelschap van een

oudere broer of zuster, oom of tante of grootouders in Nederland aankomen. Door

het ministerie van Justitie worden in die gevallen de asielverzoeken van de minder-
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jarigen in samenhang met die van de familieleden behandeld. Dit ministerie behan-

delt, in het kader van het asielbeleid voor ama's, alleen minderjarige asielzoekers die

zonder familieleden in Nederland aankomen als ama's. Op basis van deze definitie

zijn 850 `echte' ama's in 1993 in Nederland aangekomen.

Deze definitieverschillen zullen ongetwijfeld ook in de andere landen voor proble-

men zorgen. Naast de inhoudelijke criteria die een ama van andere asielzoekers

onderscheiden, kunnen daarnaast leeftijdsgrenzen voor verwarring zorgen. Niet

alleen de leeftijdsgrens voor meerderjarigheid speelt daarbij een rol, maar ook de

vraag of oudere minderjarige asielzoekers (16 en 17 jaar), die in een `gewone' asiel-

procedure terechtkomen, nog als ama's worden meegeteld.

1.1.4 Minderjarigen en kinderen

Ten aanzien van ama's doen zich problemen voor die te maken hebben zowel met de

juridische status van minderjarige als met hun kind-zijn. Minderjarigen, in Neder-

land personen onder de 18 jaar, die niet gehuwd zijn (geweest), zijn volgens het

Nederlands recht handelingsonbekwaam (Burgerlijk Wetboek, boek II, art. 234). Dat

betekent dat een wettelijke vertegenwoordiger voor hen rechtshandelingen moeten

verrichten. Het probleem met ama's is nu juist dat zij geen wettelijke vertegenwoor-

diger hebben of dat zij zonder wettelijke vertegenwoordiger in een land aankomen

om asiel te vragen. In Nederland wordt dit probleem opgelost door de voogdij over

de ama's onder te brengen bij een instelling (De Opbouw, zie hoofdstuk 3). Het pro-

bleem van de handelingsonbekwaamheid heeft slechts gedeeltelijk betrekking op het

indienen van een asielverzoek. Ama's onder de 12 jaar kunnen geen ontvankelijk

asielverzoek indienen; dit dient te gebeuren door de voogdij-instelling die met de

voogdij is belast.2 Ama's die ouder dan 12 jaar zijn, kunnen weliswaar zelf een asiel-

verzoek indienen, maar komen ook onder voogdij bij de instelling.

Daarnaast gelden voor kinderen vaak niet dezelfde ervaringen die tot een vlucht uit

het land van herkomst leiden als voor volwassenen. Verder speelt het ontwikkelings-

niveau van de kinderen een grote rol. Kinderen zullen de reden voor de vlucht en de

angst voor vervolging niet altijd even goed kunnen verwoorden. Dat betekent dat het

moeilijker wordt om als vluchteling erkend te worden.

In dit rapport, waarbij voornamelijk het beleid en de asielprocedure centraal staan,

zal overwegend de juridische en meer objectief geachte term `minderjarige' worden

gebruikt. Als de opvang en in het algemeen meer sociale factoren worden beschre-

ven, wordt het woord `kind' gebruikt, als dat een meer juiste aanduiding is.

1.2 Methode van onderzoek

In december 1993 is begonnen met het opzetten van het onderzoek en het verzame-

len van informatie. Daartoe is een groot aantal organisaties in verschillende landen

2 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 19 637, nr. 85, p. 2.
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aangeschreven (zie bijlage 2). Van de meeste organisaties is een antwoord terug-

gekomen. In sommige gevallen konden deze organisaties de gevraagde informatie

leveren, in andere gevallen werd doorverwezen naar andere instanties, die mogelijk

over meer informatie beschikten. Uit sommige landen werd onvoldoende informatie

verkregen om een beschrijving te geven (van de te vergelijken aspecten). Deze lan-

den zijn niet in het rapport opgenomen. In januari en februari 1994 werd de binnen-

gekomen informatie verwerkt en in de maanden daarna is het verslag geschreven.

Het onderzoek is voornamelijk gebaseerd op schriftelijk materiaal; alleen in die

gevallen dat het (vrijwel) onmogelijk was een beeld van de situatie te verkrijgen op

grond van geschreven bronnen is gebruik gemaakt van telefonische vraaggesprekken

en vragenlijsten. Dit geldt met name voor België.

1.3 Opzet van het verslag

Alvorens in te gaan op een beschrijving van het asielbeleid ten aanzien van aura's in

een aantal landen van Europa, wordt in hoofdstuk 2 een algemene beschrijving van

de problematiek rond de ama's en de diverse verdragen die er op dit gebied gesloten

zijn, gegeven. In de hoofdstukken 3 tot en met 9 volgt een beschrijving van het

beleid in de genoemde landen. Bij elk land wordt ingegaan op het asielbeleid en de

asielprocedure in het algemeen en de specifiek voor ama's geldende regels. Boven-

dien wordt ingegaan op de opvang en de wettelijke vertegenwoordiging van de ama

in het land van opvang. De indeling van de hoofdstukken 3 tot en met 9 gebeurt

steeds op identieke wijze. Hoofdstuk 10 ten slotte bevat enige concluderende op-

merkingen.



2

Asielbeleid in internationaal

perspectief

Alvorens in te gaan op de situatie per land willen we in dit hoofdstuk de problema-

tiek van de ama's in internationaal perspectief behandelen aangezien zich dit niet

beperkt tot het nationale niveau. Veel landen hebben zich immers door internatio-

nale verdragen en afspraken gebonden aan een aantal normen waar ze zich bij de

uitvoering van het beleid aan moeten houden. Er zal een aantal verdragen en inter-

nationale afspraken die van belang zijn op dit gebied, aan de orde komen om een

overzicht te krijgen van wat er op internationaal terrein speelt en wat er feitelijk

geregeld is.

Door het buiten gebruik raken van de Europese binnengrenzen en door het vrije

verkeer van personen wordt het voor de lidstaten noodzakelijk om binnen de Euro-

pese Unie (EU) afspraken te maken over wie welke verantwoordelijkheden draagt bij

asielverzoeken. Hiertoe is een aantal verdragen opgesteld die hieronder behandeld

zullen worden.

In de uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van Schengen (uit 1985) en in de

Europese asielovereenkomst (Verdrag van Dublin, 1990) zijn criteria neergelegd op

grond waarvan bepaald wordt welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling

van een asielverzoek. De vraag welk land verantwoordelijk is voor de behandeling

van een verzoek kan echter nog niet eenduidig beantwoord worden aangezien het

Akkoord van Schengen uitgaat van een Europa zonder interne grenscontroles; het

Verdrag van Dublin daarentegen gaat uit van het bestaan van binnengrenzen. Dit

laatste zal dan ook in de toekomst aangepast moeten worden aangezien sinds 1993

de interne binnengrenzen buiten gebruik zijn geraakt.

Deze verdragen verzekeren dat wanneer iemand asiel aanvraagt in een van de lid-

staten, dit verzoek ook door een van hen behandeld zal worden.3 Dit voorkomt dat

asielzoekers van het ene naar het andere land gestuurd kunnen worden zonder dat

iemand zich verantwoordelijk verklaart voor de aanvraag.

Doordat de aanvraag ook door slechts één land behandeld zal worden, wordt het

verschijnsel van meervoudige asielaanvragen (het zogenaamde asylum shoppen)

ondervangen. Voorheen kon de asielzoeker, wanneer hij in het ene land afgewezen

was, naar een andere lidstaat gaan en daar opnieuw een asielprocedure starten

(d'Oliveira, 1991, p. 78; Weidenfeld en Wessels, 1992, pp. 242-245).

In zowel het Akkoord van Schengen als het Verdrag van Dublin zijn verplichtingen

uit het Verdrag van Genève (1951) overgenomen. Volgens de Commissie over asiel-

recht van de EG zou men naast de procedurele afspraken ook moeten streven naar

3 Overigens geldt de uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van Schengen voor slechts negen landen.
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een inhoudelijke afstemming van het asielrecht en -beleid. Dit staat onder andere

ook in een uitvoerige mededeling van deze EG-Commissie van oktober 1991

(Weidenfeld en Wessels, 1992, p. 245).

Het opstellen van eensluidende inschattingen van de situatie in een land waar de

asielzoeker vandaan komt, zou een voorbeeld van harmonisatie van beleid kunnen

zijn. Er bestaan wel VN-lijsten met zogenoemde veilige landen, maar dit wil nog niet

zeggen dat ieder land deze ook hanteert. Op dit moment leiden inschattingen nogal

eens tot verschillende oordelen over de asielaanvraag.

In veel Europese landen kunnen asielzoekers, als zij niet de vluchtelingenstatus

krijgen, toch een de facto status krijgen. Dit betekent dat een persoon weliswaar niet

voldoet aan de condities om als vluchteling erkend te worden, zoals die in het

Verdrag van Genève worden gedefinieerd, maar dat door het land waar de aanvraag

gedaan is, erkend wordt dat hij bescherming nodig heeft en om humanitaire redenen

in het territorium van de lidstaat mag blijven (Raad van Europa, 1988, p. 3).

Hoewel er nog weinig concrete maatregelen van de grond zijn gekomen, is in het

Verdrag van Maastricht van 1992 wel de asielpolitiek als een van de centrale velden

voor samenwerking genoemd. Deze politiek zou prioriteitspunt worden en in 1993

zou een gemeenschappelijke actie begonnen moeten worden om tot harmonisatie

van verschillende beleidsaspecten te komen (Children's Legal Centre, 1992, pp. 5-9;

Weidenfeld en Wessels, 1992, p. 332).

2.1 Internationale overeenkomsten

Er is een aantal verdragen op internationaal niveau die van belang zijn voor ama's.

- Universele verklaring van de rechten van de mens (1948).

- Europees verdrag van de rechten van de mens (1950). In artikel 8 staat dat ieder-

een recht heeft op een privé- en familieleven. Op basis hiervan zouden ook min-

derjarigen met de vluchtelingenstatus om familiehereniging mogen vragen. Het

verdrag geeft echter niet het recht op asiel. Wel worden er bepaalde rechten aan

buitenlanders verleend en worden de mogelijkheden tot uitzetting door de

staten beperkt (Raad van Europa, 1993, p. 30).

- VN-verdrag met betrekking tot vluchtelingen (Verdrag van Genève, 1951) en de

daarbij horende protocollen uit 1967. Het Verdrag van Genève geeft richtlijnen

voor de behandeling van vluchtelingen in het algemeen en geeft aan wie als

vluchteling moet worden aangemerkt. Het verdrag stelt daartoe criteria op: een

vluchteling is iemand die `gegronde redenen heeft te vrezen voor vervolging op

grond van zijn ras, godsdienst, politieke overtuiging, nationaliteit of het behoren

tot een bepaalde sociale groep. Bovendien bevat het verdrag een verbod op

refoulement, hetgeen wil zeggen dat een vluchteling niet mag worden uitgewe-

zen naar een land waar hij vervolgd zal worden of vervolging te vrezen heeft. Het

Vluchtelingenverdrag bevat echter geen bepaling over de toelating van vluchte-

lingen. Er worden nergens leeftijdsgrenzen gesteld aan het al of niet toekennen

van de vluchtelingenstatus. In het handboek met betrekking tot procedures en

criteria voor de bepaling van de vluchtelingenstatus in de zin van het verdrag
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van 1951 en het protocol van 1967 handelen de paragrafen 213-219 wel specifiek

over de aanvragen van minderjarigen.

Haagse verdrag voor de bescherming van kinderen (1961). Deze is geratificeerd

door Portugal, Zwitserland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Spanje,

Turkije en Nederland. De bedoeling van het verdrag is om minderjarigen die

zonder ouders of voogd buiten hun geboorteland zijn, bescherming te bieden.

Handleiding-voor vluchtelingenkinderen van de United Nations High Commis-

sioners for Refugees (UNHCR) (1988).4 Het wordt in deze handleiding van groot

belang gevonden dat het kind een wettelijke vertegenwoordiger heeft. Verder

worden er aanbevelingen gedaan om de beoordeling van de aanvraag van een

minderjarige op een andere manier te bekijken dan die van volwassenen die

zeggen vervolgd te worden.

VN-verdrag over de rechten van het kind (UNCRC) (1989). Hierin wordt iedereen

onder de 18 jaar als kind gedefinieerd. Deze richtlijnen houden in dat alle hande-

lingen ten behoeve van minderjarige vluchtelingen in het belang van het kind

moeten zijn, dat het verhoor moet worden verricht door een deskundige met vol-

doende kennis van de psychologische, emotionele en fysieke ontwikkeling en het

gedrag van kinderen, en bij voorkeur door iemand die de taal van de minder-

jarige spreekt en dezelfde culturele achtergrond heeft. Artikel 22 maakt ook apart

melding van ama's: staten moeten hen beschermen en humanitaire begeleiding

geven. Verder staat er in artikel 12 dat er in het algemeen gevolg moet worden

gegeven aan de wensen van het kind.

Ontwerpverdrag met betrekking tot internationale samenwerking en bescher-

ming van kinderen met betrekking tot adoptie tussen landen (1991). Het gaat

hierin niet specifiek om ama's, maar er worden voorwaarden aangegeven aan

welke voldaan moet worden voordat er adoptie kan plaatsvinden. Meer specifie-

ke informatie over het Ontwerpverdrag hebben wij in ons materiaal niet kunnen

vinden (Children's Legal Centre, 1992, pp. 10-30).

2.2 Verdragen in Europa met betrekking tot asielpolitiek

Onder andere in het Verdrag van Maastricht zijn harmonisatievoorstellen voor de

Europese asielprocedures gedaan. Deze zijn echter nog niet nader uitgewerkt of

toegepast.

Ook vóór 1992 zijn er al enkele Europese initiatieven geweest zoals het Akkoord van

Schengen en de daarbij behorende uitvoeringsovereenkomst. Het akkoord is in eer-

ste instantie ondertekend door de Beneluxlanden, Frankrijk en Duitsland en behan-

delt de afbouw van de controle aan de gemeenschappelijke binnengrenzen. Intussen

zijn alle EU-landen tot het akkoord bijgetreden met uitzondering van Denemarken,

Groot-Brittannië en Ierland.

Het Verdrag van Dublin uit 1990 sluit hierop aan. In dit verdrag wordt bepaald welke

4 Zie paragraaf 2.7 voor een bespreking van de nieuwe richtlijnen van mei 1994.
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staat verantwoordelijk is voor de afhandeling van de asielaanvraag van een asiel-

zoeker die in een van de Europese staten een aanvraag doet. Het verdrag is door alle

EU-staten ondertekend, maar niet door allemaal geratificeerd. In artikel 6 wordt

genoemd dat aanvragen van asielzoekers zonder paspoort of visum alleen in behan-

deling genomen zullen worden door het land waar ze binnenkomen (d'Oliveira,

1991, p. 80).

De Draft Parallel Convention van 1991 is een aanvulling dit verdrag. Hierin is gere-

geld dat voor landen buiten de EU, zoals Zweden, Canada en de VS, deze bepaling

ook geldt. Als vluchtelingen via een ander land (een zogenaamd first host country)

reizen, waar ze de mogelijkheid hadden asiel aan te vragen, lopen ze de kans terug-

gestuurd te worden naar het land van herkomst of naar het first host country.

Daarnaast bestaat er nog het Ontwerpverdrag met betrekking tot de overschrijding

van externe grenzen uit 1991. Deze is door alle EU-landen ondertekend. Het verdrag

is eigenlijk een voortzetting van het Akkoord van Schengen. Het doel is om ook met

betrekking tot de buitengrenzen van de EU een gemeenschappelijke politiek te

voeren. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het gezamenlijk bestrijden van illegale

immigratie (Children's Legal Centre 1992, pp. 5-9; Weidenfeld en Wessels, 1992,

pp. 241-245, 383; UNHCR, 1993a, p. 166).

De EU voert een gemeenschappelijke visumlijst (opgesteld door de ministers van de

Europese landen die verantwoordelijk zijn voor migratie) waarop een groot aantal

landen staat. Asielzoekers uit deze landen hebben in alle landen van de EU een

visum nodig. Aangezien minderjarigen hierin niet specifiek genoemd worden, mag

ervan uitgegaan worden dat deze lijst ook voor minderjarigen geldt. Wanneer er in

een bepaald land een crisis is die resulteert in grote vluchtelingenstromen, dan kan

dat land aan de lijst worden toegevoegd (d'Oliveira, 1991, p. 80).

Bovendien bestaat er in verschillende landen carrier liability-wetgeving. Dit houdt

in dat een aantal Europese landen waaronder Groot-Brittannië, Denemarken en de

ondertekenaars van het Schengenakkoord hoge boetes kunnen opleggen aan vlieg-

tuigmaatschappijen en andere vervoerders die reizigers zonder geldige documenten

het land in brengen. Deze regel dwingt bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen ertoe

om visa of paspoorten te controleren. Hierbij bestaat het gevaar dat vliegtuigmaat-

schappijen asielzoekers terugbrengen naar het land van herkomst zonder dat er reke-

ning mee gehouden wordt of dat land ook werkelijk veilig is. Het principe van het
verbod op refoulement komt hiermee in gevaar.

Voor ama's is er binnen de EU geen speciale aandacht. In Recommendation 1163 van

de Raad van Europa (1991) worden de ministers van de verschillende lidstaten ech-

ter wel gevraagd om vóór januari 1993 tot een overeenkomst te komen over harmoni-

satie van het beleid en de praktijk ten aanzien van de opvang van asielzoekers.5

Eveneens wordt gevraagd een Europees informatienetwerk op te zetten (Raad van

Europa, 1991b).

5 Dit is overigens tot op heden niet gelukt.
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Vanwege de toenemende aantallen vluchtelingen zou het Verdrag van Genève vol-

gens een aantal auteurs steeds meer restrictief worden gehanteerd. In de Europese

akte van 1987 staat een artikel dat zegt dat de gemeenschap maatregelen moet

treffen om een interne markt te creëren met vrij verkeer van personen, maar in een

bijgevoegde declaratie werd verklaard dat `niets het recht van de lidstaten wegneemt

om maatregelen te treffen die zij nodig achten voor het controleren van de immigra-

tie uit derde landen' (d'Oliveira, 1991, p. 77). De harmonisatie of unificatie van het

vluchtelingenbeleid is daarmee een zaak van overkoepelende gemeenschappelijke

activiteit geworden. Deze samenwerking kan zowel positief als negatief beoordeeld

worden (d'Oliveira, 1991, p. 77). De asielaanvrager kan bij dit alles op verschillende

problemen stuiten. Zo kan hij niet direct invloed uitoefenen op het besluit welk land

zijn aanvraag zal behandelen. Verder zal iedere lidstaat de aanvraag bestuderen in

het licht van de nationale wetgeving en op basis van het Verdrag van Genève. Er zijn

echter zeer verschillende werkwijzen met betrekking tot de afhandeling van de asiel-

aanvraag (d'Oliveira, 1991, p. 79).

D'Oliveira is van mening dat zowel het Europees Parlement als belangengroepen bij

de onderhandelingen over het Verdrag van Dublin betrokken hadden moeten wor-

den. Bovendien zou er juridische controle op supranationaal niveau moeten komen.

De echte harmonisatie van de twaalf EU-staten moet, volgens d'Oliveira, dan ook

nog beginnen. Allereerst zullen zij hun procedures op elkaar moeten aanpassen, pas

dan kan ook de asielwetgeving daarop aansluiten (d'Oliveira, 1991, p. 81).

2.4 Samenwerking binnen de Raad van Europa

Het intergouvernementele orgaan binnen de Raad van Europa, dat verantwoordelijk

is voor migratie is de Europese Commissie van Migratie (meestal wordt deze com-

missie met de Franse afkorting CDMG aangeduid). Deze wil de Europese samenwer-

king op het terrein van de migratie bevorderen en de situatie en sociale integratie

van de verschillende migranten en gemeenschappen verbeteren. Verder organiseert

zij conferenties voor de ministers van de verschillende Europese landen, die migra-

tie in hun portefeuille hebben (Raad van Europa, 1993, p. 6).

Datgene wat er door de Europese landen ondernomen wordt op het terrein van

migratie, richt zich voornamelijk op integratie van reeds erkende vluchtelingen in de

ontvangende samenleving. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de arbeidsmigranten

die in Europa zijn.

Er is wel juridische samenwerking in het ad hoc comité van experts met betrekking
tot de juridische aspecten van territoriaal asiel, vluchtelingen en staatloze personen

(CAHAR). Zij volgt ontwikkelingen op het gebied van migratie, vluchtelingen en per-

sonen zonder verblijfplaats, in het bijzonder in de staten van de Raad van Europa. Ze

probeert een standaardregelgeving binnen Europa te bewerkstelligen en doet voor-

stellen voor de oplossing van juridische en praktische problemen waarmee de staten

in Europa geconfronteerd worden. De CAHAR probeert verder concrete oplossingen
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te zoeken voor de harmonisatie van regels en praktijken in Europa. Zij werkt daar-

voor samen met bijvoorbeeld de CDMG en de European Standing Committee on

URC's6 (ESCURC). De Commissie van de EU en 26 staten nemen hieraan deel. De

UNHCR en tien regeringen zijn waarnemers bij de zittingen (Raad van Europa, 1993,
pp. 26-27).

2.5 Europees en internationaal beleid ten aanzien van aura's

Er zijn geen verdragen die specifiek gaan over ama's. Regels voor hun behandeling

zijn echter wel te vinden in de internationale verdragen, de internationale documen-

ten en intentieverklaringen en de wetten met betrekking tot familie en minderjari-

gen van het land waar de minderjarigen vandaan komen of heen gaan.

Bij problemen met deze minderjarigen gaat het voornamelijk om juridische aspec-

ten, waaronder hun vertegenwoordiging. Sommige landen hebben hun procedures

aangepast aan minderjarigen of voor hen andere procedures in gebruik; in een aan-

tal gevallen is er echter helemaal niets op dit terrein gebeurd en wordt er geen spe-

ciale aandacht aan de minderjarigen besteed. Er bestaat geen consensus over het feit

hoe deze minderjarigen behandeld moeten worden en door wie dit moet gebeuren

(Pask, 1989, pp. 199-201).

In toenemende mate worden internationale afspraken gemaakt over de behandeling

van ama's (Pask, 1989, p. 206). Er zou een onafhankelijke, soevereine autoriteit

moeten komen die het recht heeft namens de minderjarigen te handelen. Dit zou

bescherming en welzijn van de ama, inclusief plaatsing en adoptie moeten omvatten
(Pask, 1989, p. 207).

De rechtspositie van een ama is nog gecompliceerder dan die van een volwassen

vluchteling. De ama onder de 16 jaar wordt in veel rechtsstelsels als handelings-

onbekwaam beschouwd en de verblijfplaats van deze minderjarige dient juridisch

overeen te komen met die van de wettelijke vertegenwoordiger. In een aantal landen

kan een minderjarige dan ook niet zelf kiezen waar hij zich vestigt.

De rechten van het kind worden ook erkend in het Haagse Verdrag met betrekking tot

internationaal privaatrecht (1961) het verdrag met betrekking tot de bescherming

van kinderen onderdeel van uitmaakt. Onder dit verdrag zouden de autoriteiten van

het land waar de minderjarige normaliter verblijft primair de wetgeving van hun

eigen land toe moeten passen inzake de bescherming van het kind (Pask, 1989,

pp. 208-211).

In het nationale rechtsstelsel kunnen de functies van juridische vertegenwoordiging

en sociale begeleiding door één instantie, maar ook door verschillende instanties

vervuld worden. Dit leidt vaak tot onduidelijkheid en gebrek aan overeenstemming.

De UNHCR heeft er bij regeringen in West-Europa op aangedrongen dat er voor

minderjarigen speciale procedures ontwikkeld moeten worden, zeker omdat het aan-

6 URC is een veel gebruikte afkorting in de internationale literatuur en staat voor unaccompanied refugee

child.
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tal ama's zo sterk toeneemt (United Nations, 1989, p. 8). Wanneer de aura's dezelfde

procedure doorlopen als andere asielzoekers kunnen zij eveneens in een aantal

landen in bewaring gesteld worden. De UNHCR meent echter dat minderjarigen niet

in bewaring gesteld mogen worden (United Nations, 1987 en 1989)

2.6 Activiteiten van de UNHCR voor de ama's

In een aantal internationale verklaringen wordt erkend dat minderjarigen bijzondere

aandacht en zorg nodig hebben. Zo wordt de situatie van minderjarige vluchtelingen

specifiek genoemd in de UNCRC (1989). Het gaat daarbij alleen om de erkenning dat

minderjarige vluchtelingen extra bescherming en hulp nodig hebben.

De UNHCR heeft een Working Group on Refugee Children at Risk opgericht, die zich

bezighoudt met onderzoek naar de psychische gevolgen van het vluchten. De UNHCR

houdt zich sinds 1987 specifiek bezig met minderjarigen. De twee leidende principes

bij het beleid van de UNHCR zijn dat alles wat er voor en tijdens de asielaanvraag met

de ama gebeurt het belang van de minderjarige moet dienen, en dat eenheid van de

familie van groot belang is. Volgens de UNHCR zou bij de behandeling en toekenning

van de vluchtelingenstatus van de ama de mate van volwassenheid in de beoordeling

betrokken moeten worden. Bovendien moeten de eventuele problemen die de

minderjarige heeft om zich te uiten in de overweging meegenomen worden (United

Nations, 1987, p. 6; United Nations, 1989, pp. 8-9).

De UNHCR is van mening dat er zoveel mogelijk ondernomen moet worden om de

ouders van de ama's op te sporen en met hen te herenigen. Dit opsporen gebeurt

vooral door het internationale comité van het Rode Kruis (United Nations, 1987,

p. 9). Het is volgens de UNHCR essentieel dat kinderen zo opgevangen en geplaatst

worden dat familie bij elkaar kan blijven. Het type plaatsing zou gekozen moeten

worden op basis van de individuele behoefte van de minderjarige, de mate van vol-

wassenheid en de situatie. De visie van de ouders of voogden zou in dezen van grote

betekenis zijn.

De UNHCR heeft een aantal richtlijnen opgesteld over de vervolgopvang van ama's.

De UNHCR is van mening dat adoptie niet bevorderd moet worden zolang de familie-

situatie van de ama onvoldoende bestudeerd is. (United Nations, 1987, pp. 10-11;

United Nations, 1989, p. 7).

2.7 De `Guidelines on protection and care'

In het voorjaar van 1994 heeft de UNHCR nieuwe richtlijnen met betrekking tot

bescherming en opvang van minderjarige vluchtelingen opgesteld, de Guidelines on

protection and care. Zoals zoveel materiaal dat betrekking heeft op ama's, is ook hier

sprake van twee invalshoeken: dat van de rechten van het kind en dat van minder-

jarige vluchtelingen.
Aan de minderjarige vluchtelingen is één hoofdstuk gewijd. Hierin wordt aangege-

ven waar bij het identificeren van vluchtelingen als minderjarige vluchtelingen zon-

der wettelijke vertegenwoordiger en bij de vervolgopvang van minderjarige vluchte-
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lingen speciaal op moet worden gelet. Naast dit hoofdstuk wordt de specifieke

positie van minderjarige vluchtelingen behandeld in de overige hoofdstukken, die

ieder een apart thema aansnijden.

De aanbevelingen die over minderjarige vluchtelingen en amas worden gedaan,

komen overeen met richtlijnen die reeds eerder door de UNHCR zijn gedaan. Minder-

jarige vluchtelingen moeten actief worden opgespoord, enerzijds omdat zij waar-

schijnlijk speciale assistentie nodig hebben, anderzijds omdat dan zo spoedig

mogelijk kan worden begonnen met het opsporen van en eventueel herenigen met

de ouders of andere verwanten.

In het land van opvang moet een speciale organisatie worden belast met de opvang

van en zorg voor minderjarige vluchtelingen. Daarnaast moet een voogd worden aan-

gesteld, die de minderjarige in juridische en andere zaken kan vertegenwoordigen.

Hoewel gezinshereniging in de regel het doel is waarnaar moet worden gestreefd als

een kind als alleenstaande, minderjarige vluchteling is gedefinieerd, is dit niet in alle

gevallen de bedoeling, aldus de UNHCR. Als een kind binnen het gezin is misbruikt

en (mede) daarom is gevlucht, zal gezinshereniging geen logische stap zijn. Ook als
een kind gedurende lange tijd is opgevangen in een pleeggezin hoeft gezinshereni-

ging niet een logische stap te zijn als de ouders worden getraceerd. Een zorgvuldige

afweging van de belangen van het kind moet ook in dat geval worden gemaakt

(UNHCR, 1994, p. 129).

2.7.1 Statusbepaling van ama's

De asielprocedure dient voor ama's nog zorgvuldiger te zijn dan voor volwassenen,

aldus de UNHCR. Centraal staat hierbij de mate van geestelijke ontwikkeling en

volwassenheid van de ama. Indien een ama volwassen genoeg geacht wordt om een

gegronde vrees voor vervolging in het land van herkomst te hebben en deze te uiten,

kan deze zaak op dezelfde wijze als die van volwassenen worden behandeld. In ande-

re gevallen dient de procedure zeer zorgvuldig plaats te vinden, waarbij de minder-

jarige zoveel mogelijk het voordeel van de twijfel hoort te krijgen. Ook moet in deze

gevallen een voogd worden aangesteld, die de belangen van de ama kan verdedigen

(UNHCR, 1994, p. 101). Indien een minderjarige echter niet de vluchtelingenstatus

krijgt, dan mag volgens de richtlijnen van deUNHCR alleen tot het terugzenden naar

het land van herkomst worden overgegaan indien voorafgaande aan het terugsturen:

- een ouder in het land van herkomst is gevonden, die de zorg voor de minder-

jarige op zich kan nemen en volledig op de hoogte is van de terugkomst van de

minderjarige;

- een verwant, volwassen verzorger, overheidsinstantie of andere instantie, belast

met de zorg voor minderjarigen, zich bereid heeft verklaard en in staat is om

opvang en verzorging te bieden bij de terugkomst (UNHCR, 1994, p. 134).

Hoewel de opvang hierna primair een zorg is van de regering van het land van her-

komst, wordt het volgen van deze minderjarigen ook dan aanbevolen. Dit zou

bijvoorbeeld mogelijk zijn in het kader van UNHCR-activiteiten in het land van

herkomst.
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Indien er geen documenten zijn die de leeftijd van de minderjarige aangeven of als

de geldigheid van documenten in twijfel wordt getrokken, kan het nodig zijn om op

een andere wijze de leeftijd van de asielzoeker te bepalen. Meestal wordt daarbij ge-

keken naar het `uiterlijk' als zodanig, maar soms worden wetenschappelijke metho-

den gebruikt, zoals gebitsonderzoek of rëntgenfoto's van polsgewrichten. De UNHCR

wijst deze methoden niet af, maar plaatst wel een aantal kanttekeningen.

- Met deze methoden kunnen leeftijden slechts geschat worden, absolute leeftijds-

bepaling is niet mogelijk.

- Gebruik van deze methoden moet veilig en met respect voor menselijke waardig-

heid gebeuren.

- Speciale programma's voor de opvang van minderjarigen zijn meestal ontworpen

omdat deze minderjarigen een speciale behandeling nodig hebben. Voorkomen

moet worden dat minderjarigen ten onrechte buiten speciale programma's

blijven. Ook hier geldt daarom dat bij twijfel de minderjarigen het voordeel van

de twijfel dienen te krijgen.

2.8 Kritiek op het internationale beleid

Volgens het Children's Legal Centre (1992) is de harmonisatie van sociale en welzijns-

voorzieningen voor asielzoekers een van de prioriteiten. Omdat ama's vaak niet als

speciale groep erkend worden, lopen zij het gevaar om voorzieningen mis te lopen in

verschillende landen. Overheden moeten afspraken maken over de beschikbare hulp

aan ama's en de financiële verantwoordelijkheid voor hen. Volgens het Centre is de

genoemde first host country-definitie onvoldoende voor ama's. Als deze uitgezet

worden naar een derde land dan zou daar de garantie moeten zijn dat er iemand is

die zorg draagt voor de ama.

Er vindt steeds meer een ontwikkeling naar versnelde procedures plaats. Het wordt

namelijk in het belang van de asielzoeker geacht als de procedure niet te lang duurt.

Bij het Children's Legal Centre (1992) vreest men dat de versnelde procedures niet

meer de mogelijkheid bieden om de tijd te nemen, die ama's nodig hebben om een

volledig en juiste weergave van hun vluchtmotieven te kunnen geven. Tenslotte moet

men volgens het Centre de regels niet alleen harmoniseren, maar moeten er ook

speciale procedures en criteria bestaan voor minderjarigen om hen een eerlijke kans

te geven. De meeste landen zouden de richtlijnen van de UNHCR niet naleven.

Volgens het Children's Legal Centre (1992) leiden alle maatregelen met betrekking tot

de eenwording van de grenspolitiek en controle ertoe dat het voor ama's moeilijker

wordt om de EU binnen te komen.
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Nederland

3.1 Asielbeleid in het algemeen

Het aantal asielzoekers dat in Nederland asiel aanvraagt, is de laatste tien jaar enorm

gestegen. In 1983 vroegen 2.015 mensen in ons land asiel aan, vijf jaar later waren dit

er 7.486 en in 1993 35.399 (Ministerie van Justitie, 1994b). In principe moet iedereen

die asiel wil vragen daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Men kan op een

aantal plaatsen een asielaanvraag indienen. Meestal gebeurt dit bij de plaatselijke

vreemdelingendienst of bij de marechaussee. Voor indieners van een asielverzoek

geldt de visumplicht, evenals voor alle inwoners van een aantal landen.? Als een

visumplichtige geen of een vals visum heeft, wordt hem de toegang tot Nederland

geweigerd. Dit geldt ook voor een ieder die geen of een vals paspoort bezit. In 1992

werd op Schiphol aan 5.861 mensen om een van deze redenen de toegang geweigerd.

Asielzoekers zonder geldig paspoort of visum hebben echter wel toegang tot de

asielprocedure (Ministerie van Justitie, 1993b, p. 30). Een deel van deze asielzoekers

wordt verdere toegang tot Nederland geweigerd, omdat hun verzoek om asiel in

Nederland als kennelijk ongegrond wordt aangemerkt (Aalberts en Doornhein, 1992,

p. 63). Zij worden in het Grenshospitium geplaatst, waar zij de uitkomst van de

asielprocedure moeten afwachten. Van alle asielaanvragen wordt een deel op de

luchthaven Schiphol ingediend; de meeste asielzoekers komen echter over land in

ons land aan (Ministeries van Justitie en van WVC, 1992, p. 9).

Lang niet alle asielverzoeken worden gehonoreerd. De praktijk van de laatste jaren

leert dat circa 80% van het totale aantal verzoeken wordt afgewezen (Ministerie van

Justitie, 1993d, p. 23). De asielzoeker dient echter niet alleen een verzoek in om te

worden erkend als vluchteling, maar vraagt ook om een verblijfsvergunning. Over

beide aanvragen wordt door het ministerie van Justitie afzonderlijk een beslissing

genomen. De aanvraag van de asielzoeker kan op een aantal manieren afgehandeld

worden. Verreweg de sterkste rechtspositie heeft de asielzoeker die wordt erkend als

vluchteling en de vluchtelingenstatus krijgt. Deze status wordt voor onbepaalde tijd
en zonder beperkingen afgegeven en kan nauwelijks ingetrokken worden. Degenen

die niet in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus kunnen eventueel een

vergunning tot verblijf (VTV) krijgen. Deze vergunning wordt door het ministerie van

Justitie in het algemeen verstrekt als met de aanwezigheid van de aanvrager een

Nederlands belang wordt gediend of op grond van humanitaire redenen. De VTV's

worden aan asielzoekers meestal verleend op grond van de laatste redenen. Zij

vallen dan formeel niet onder de criteria van het Verdrag van Genève, maar op grond

7 In 1992 geldt de visumplicht voor onderdanen van 133 landen, voor Palestijnen en staatlozen (Ministerie

van justitie, 1993c, p. 28.
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van humanitaire overwegingen wordt besloten dat deze asielzoekers niet naar hun

land teruggestuurd kunnen worden. De asielzoeker met een VTV verblijft legaal in

Nederland maar zijn rechtspositie is zwakker dan die van iemand met een vluchte-

lingenstatus. De VTV kan volgens de gangbare regels in de vreemdelingenwetgeving
worden ingetrokken.8

Als men niet als vluchteling erkend wordt en ook niet in aanmerking komt voor een

verblijfsvergunning, betekent dit nog niet dat de asielzoeker Nederland moet verla-

ten. Als het asielverzoek is afgewezen, wordt de asielzoeker niet altijd teruggestuurd

naar het land van herkomst. Het kan zijn dat het ministerie van Justitie dit onverant-

woord acht (Heroverwegingswerkgroep asielzoekersbeleid, 1994, bijlage 11.1, p. 12):

'In het geval de individuele situatie van de asielzoeker verwijdering naar zijn

land van herkomst niet toestaat, komt hij in aanmerking voor een verblijfsver-

gunning vanwege klemmende redenen van humanitaire aard. Staat de algemene

situatie in het land van herkomst de verwijdering van een betrokkene niet toe,

dan kan hem een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV) worden ver-

leend. Deze vergunning wordt voor maximaal drie jaar verleend en kan onder

andere worden ingetrokken in het geval de situatie in het land van herkomst zich

verbetert. De VVTV maakt het mogelijk dat een niet-ingewilligde asielaanvraag

na drie jaar VVTV wordt omgezet in een verblijfsvergunning zonder beperkingen

of te wel een vergunning tot verblijf vanwege klemmende redenen van huma-

nitaire aard'.

Sinds 1 januari 1992 is de asielprocedure drastisch ingekort door het invoeren van

een `nieuw toelatings- en opvangmodel' (NTOM); voor die tijd kon deze in sommige

gevallen zes à zeven jaar kon duren (Ministerie van Justitie, 1993c, p. 30). Belangrijke

punten van dit model zijn een snelle, maar zorgvuldige beslissingsperiode, een nieu-

we regeling voor betere opvang en huisvesting, actieve uitzetting van afgewezen

asielzoekers en nauwere samenwerking met andere Westeuropese landen (Ministe-

ries van Justitie en van WVC, 1992). Vanaf dit moment moet over elk verzoek in princi-

pe binnen een maand worden beslist (beslissing in eerste instantie). De totale behan-

delingstermijn moet bekort worden tot een jaar. Duidelijk ongegronde verzoeken

kunnen op deze manier sneller van andere gescheiden worden. Ook wordt de proce-

dure in strikte termijnen opgedeeld: na de indiening van het asielverzoek vindt na

een à twee weken het nader gehoor plaats en op z'n laatst ontvangt men de beslis-

sing na 24 dagen (Heroverwegingswerkgroep asielzoekersbeleid, 1994, bijlage 11.2,

subbijlage 3).

Door de vele veranderingen in het vreemdelingenbeleid werd het noodzakelijk

8 Kortweg komen deze erop neer dat de VTV meestal alleen kan worden ingetrokken als de vreemdeling:

onjuiste gegevens heeft verstrekt die hebben geleid tot het verlenen of verlengen van de geldigheidsduur

van de VTv; niet meer beschikt over voldoende middelen van bestaan; inbreuk heeft gemaakt op de open-

bare rust of orde of een gevaar vormt voor de nationale veiligheid; arbeid verricht voor een werkgever

zonder dat aan de voorschriften van de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers is voldaan. Ook kan de VTV

worden ingetrokken als gevolg van een beperking waaronder de vergunning is verleend of het overtreden

van een daaraan verbonden voorschrift.
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geacht de Vreemdelingenwet te wijzigen. Op 28 augustus 1992 dienden de staats-

secretaris en de minister van Justitie bij de Tweede Kamer een voorstel in tot wijzi-

ging van de Vreemdelingenwet. Hierbij werd voorgesteld het NTOM voor asielzoekers

wettelijk te regelen (Ministerie van justitie, 1993b, p. 36). Op 23 september 1993 werd

het voorstel door de Kamer aangenomen. In het Vreemdelingenbesluit (gebaseerd op

de gewijzigde Vreemdelingenwet) krijgt het toelatings- en opvangmodel voor asiel-

zoekers een wettelijke basis. Verder bewerkstelligt de gewijzigde Vreemdelingenwet

dat vervoersmaatschappijen en vervoerders die mensen vanuit het buitenland

vervoeren strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden als zij vreemdelingen

naar Nederland brengen die niet in het bezit van grensoverschrijdende documenten

zijn: carrier liability-wetgeving (Ministerie van justitie, 1993a).9

Zoals het ministerie van Justitie verantwoordelijk is voor het beleid met betrekking

tot de toelating van asielzoekers, is het ministerie van WVC verantwoordelijk voor de

opvang en de huisvesting van asielzoekers. Dit is geregeld in de Regeling Opvang

Asielzoekers (ROA) (Ministeries van Justitie en van WVC, 1992, p. 7). Alle asielzoekers

worden in eerste instantie opgevangen in een onderzoeks- en opvangcentrum

(OC).10 Medewerkers van het Centrum Gezondheidszorg Vluchtelingen zorgen voor

de medische begeleiding van de asielzoekers in de verschillende centra. Tijdens het

eerste medische onderzoek wordt vooral op besmettelijke ziekten zoals tbc gelet

(Ministeries van justitie en van WVC, 1992, p. 9). Gedurende de eerste maand worden

het kort en nader gehoor afgenomen. Op basis hiervan wordt bepaald wie van hen

in het OC zullen blijven. Asielzoekers die goede kans maken op de vluchtelingen-

status of een VTV worden daarna ondergebracht in een asielzoekerscentrum (AZC).

Degenen die hoogst waarschijnlijk zullen worden uitgewezen, blijven in het OC.

Door de splitsing in asielzoekerscentra en opvangcentra kan ook een gedifferen-

tieerd aanbod van voorzieningen en faciliteiten worden geboden.ll In een AZC wordt

de asielzoeker zo goed mogelijk voorbereid op de Nederlandse samenleving. Er

wordt lesgegeven in de Nederlandse taal en praktische informatie gegeven over

Nederland. Er is ook ruimte voor psychosociale begeleiding van de asielzoeker. In

overleg met de gemeenten volgen leerplichtige minderjarigen onderwijs. Volwasse-

nen hebben geen recht op scholing en mogen niet werken zolang zij nog in de proce-

dure zitten (Ministeries van Justitie en van WVC, 1992). In een'OC zijn de activiteiten

gericht op de terugkeer van de asielzoeker naar het land van herkomst. Er worden

geen activiteiten geboden die zijn gericht op introductie in de Nederlandse samen-

leving. Voor asielzoekers met een VVTV is een speciaal programma ontwikkeld: gedu-

rende het eerste jaar leren zij Nederlands, tijdens het tweede jaar mogen zij een

9 Sinds februari 1994 is het beleid aangescherpt. Vreemdelingen uit een groot aantal landen moeten in het

land van herkomst eerst een machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen bij de Nederlandse ambassade.

10 Door een zeer grote stijging van het aantal asielzoekers in 1993 en 1994 is het niet altijd mogelijk gebleken

alle asielzoekers in opvangcentra op te vangen. Door gebruik te maken van'noodopvang' (waarbij con-

tracten met commerciële verhuurders werden afgesloten) en pre-opvangcentra werd voor noodopvang

gezorgd.

11 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 19 673, nr. 86.
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beroepsopleiding volgen en vanaf het derde jaar mogen zij werken.

Het streven is dat asielzoekers maximaal zes maanden in een AZC verblijven. Daarna

moet er voor hen zelfstandige huisvesting geregeld zijn in een gemeente: de zoge-

naamde decentrale opvang. De huizen waar asielzoekers in gehuisvest worden,

heten ROA-woningen. Vanuit de ROA-woningen kunnen asielzoekers doorstromen

naar de reguliere huisvesting. Bij de decentrale opvang in de gemeenten kan de

asielzoeker taallessen en een beroepsopleiding volgen. Ook kan de asielzoeker werk

zoeken. (Ministeries van Justitie en van WVC, 1992, pp. 8 en 13).

3.2 Procedure van de asielaanvraag

De meest gebruikelijke aanvang van een asielprocedure is de indiening van een

asielverzoek bij daartoe aangewezen korpschefs.12 Zij zijn korpschefs van de politie-

regio's waaronder een aantal gemeenten ressorteert waar een oc is gevestigd. Na

tussenkomst door het Landelijk Aanmeldingspunt Asielzoekers (LAMP) wordt de

asielzoeker doorverwezen naar een OC.13 Als de asielzoeker in het OC is aangeko-

men, wordt hij door de betrokken korpschef in de gelegenheid gesteld een formele

asielaanvraag in te dienen. Deze asielaanvraag heeft een tweeledig karakter: ener-

zijds wordt gevraagd om een toelating als vluchteling, anderzijds om verlening van

een vergunning tot verblijf om klemmende redenen van humanitaire aard. Ook

draagt de korpschef zorg voor overige formaliteiten, zoals het maken van een dacty-

loscopisch signalement, identificatiefoto's, enzovoorts.

Vervolgens neemt de korpschef de eerste gegevens van de asielzoeker op: de intake.

Hierbij wordt uitsluitend naar persoonlijke gegevens van de asielzoeker gevraagd,

het vluchtverhaal komt nog niet aan de orde. De asielzoeker krijgt een wekelijkse

meldingsplicht opgelegd en de verplichting zich beschikbaar te houden voor het

onderzoek naar de aanvraag om toelating.

Indien de asielzoeker zich meldt op Schiphol, is de procedure iets anders. Een intake

vindt hier plaats door een grensbewakingsambtenaar. De asielzoeker krijgt een

beschikking, waarin staat dat deze de verdere toegang tot Nederland wordt

geweigerd.14 Op Schiphol bevindt zich een vooruitgeschoven post van de IND, wat

het voor justitie mogelijk maakt daar een `plaatsingsbeslissing' te nemen. Op basis

van onmiddellijk herkenbare gegevens, zoals de nationaliteit van de betrokkene, de

aanwezigheid van (reis) documenten, het land van herkomst en het land waarheen

de asielzoeker verwijderd zou worden, indien de aanvraag wordt afgewezen, wordt

12 De asielprocedure is regelmatig aan verandering onderhevig. Deze paragraaf is gebaseerd op de procedu-

re, zoals die op 1 april 1994 gold en is beschreven in bijlage II bij het eindrapport van de Heroverwegings-

werkgroep asielzoekersbeleid (Commissie-Geelhoed). Overigens is ook deze procedure waarschijnlijk

geen lang leven beschoren. Eind 1994 zal naar verwachting het'AC-model' in werking treden, waarbij

asielverzoeken moeten worden ingediend bij daartoe op te richten 'aanmeldcentra'(AC's).

13 Door het toenemende aantal asielzoekers is het niet altijd mogelijk om asielzoekers in een oc te plaatsen.

Vaak worden zij in noodvoorzieningen opgevangen.

14 De weigering van de verdere toegang is van belang om een 'claim' op de aanvoerende luchtvaartmaat-

schappij te kunnen effectueren.
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bepaald of de asielzoeker naar het `Grenshospitium', dan wel naar een OC wordt ver-

wezen (zie paragraaf 3.2.1 voor de zogenaamd `kansloze' asielaanvragen).

In het OC krijgt de asielzoeker een kamer toegewezen, ontvangt hij een toegangs-

pasje en ondergaat hij een tbc-keuring. In de eerste dagen na indiening van de asiel-

aanvraag wordt de asielzoeker voorbereid op de verdere procedure.

Een à twee weken na de asielaanvraag houdt een medewerker van het ministerie van

Justitie een uitvoerig gesprek met de asielzoeker: het nader gehoor. Een contact-

ambtenaar van het ministerie probeert, aan de hand van een formulier, een beeld te

krijgen van de achtergronden en motieven van de vlucht, de gevolgde reisroute en

het gevaar voor vervolging bij terugkeer. Meestal gebeurt dit met behulp van een

tolk. De asielzoeker heeft recht op juridische hulp, die vaak wordt geboden vanuit de

Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland. Er mag bij het nader gehoor één hulp-

verlener aanwezig zijn. Deze hulpverlener mag gedurende het gesprek niets zeggen.

Wel mag hij aan het eind van het gesprek opmerkingen maken, informatie toevoegen

over de asielzoeker of kritiek leveren op het gedrag van de contactambtenaar. Deze

laatste is verplicht de opmerkingen in het verslag op te nemen. Daarna wordt het

verslag opgestuurd naar het ministerie van justitie, waar het wordt beoordeeld door

een ambtenaar die de beslissing neemt (Heroverwegingswerkgroep asielzoekers-

beleid, 1994, bijlage 11.2, p. 11).

Indien een positieve beslissing wordt genomen, wordt door de korpschef een

verblijfsdocument uitgereikt. Indien de aanvraag wordt afgewezen, dan wordt een

beschikking met deze strekking uitgereikt aan de asielzoeker, vergezeld van infor-

matie over de beschikbare rechtsmiddelen tegen de beslissing.

De beslissing wordt in principe binnen 24 dagen na indiening van de asielaanvraag

genomen. De volgende beslissingen zijn mogelijk.

- De asielzoeker wordt erkend als vluchteling; hij voldoet aan de criteria van het

Vluchtelingenverdrag van Genève en van de Vreemdelingenwet; hij wordt als

vluchteling toegelaten in Nederland.

- De vluchteling valt niet onder de genoemde criteria en zijn asielverzoek wordt

afgewezen. Wel wordt op grond van klemmende humanitaire redenen een ver-

gunning tot verblijf (VTV) afgegeven.
- De asielzoeker wordt niet erkend als vluchteling en wordt ook niet op grond van

humanitaire redenen tot Nederland toegelaten. Als de situatie in het land van

herkomst echter bijzonder slecht is, kan het ministerie van Justitie de asiel-

zoeker een VVTV aanbieden.
- De aanvraag om erkenning als vluchteling en de aanvraag om toelating worden

beide afgewezen; de aanvrager dient het land te verlaten.

Tegen de laatste beslissing kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de IND.

Binnen vier weken na de beslissing moet deze worden ingediend. Alleen indien er in

redelijkheid geen twijfel kan bestaan over het feit dat er geen gevaar voor vervolging

is, kan de vreemdeling worden uitgezet. In andere gevallen mag de vreemdeling de

beslissing op het bezwaarschrift in Nederland afwachten. In dat geval wordt de

vreemdeling door een ambtelijke commissie gehoord. Meestal wordt hij daarbij ver-

gezeld door een raadsman en een tolk. Op het bezwaarschrift moet in principe bin-



Hoofdstuk 3 28

nen zes weken worden beslist, maar de termijn kan met vier weken worden verlengd.

Als de vreemdeling tot op zekere hoogte aannemelijk kan maken dat hij te vrezen

heeft voor vervolging, dient de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACV)

om advies te worden gevraagd, terwijl de ACV in andere gevallen om advies gevraagd

kán worden. Indien de ACV om advies wordt gevraagd, moet binnen tien weken

een beslissing worden genomen. Ook deze termijn kan met vier weken worden

verlengd.

Als ook in deze fase de aanvraag om toelating wordt afgewezen, kan de vreemdeling

bij de Vreemdelingenkamer van de Haagse rechtbank in beroep gaan. Hij mag de

beslissing van de Vreemdelingenkamer niet in Nederland afwachten, maar kan door

indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bij de president van de

Vreemdelingenkamer proberen uitzetting te voorkomen.

In het kader van de rechtsbescherming dient verder te worden gemeld dat de procu-

reur-generaal bij de Hoge Raad dit college bij belangrijke rechtsvragen om een
uitspraak kan vragen: cassatie in het belang der wet. Voor de betrokken vreemdeling

heeft deze uitspraak echter geen consequenties; een uitspraak kan wel leiden tot

aanpassingen van de wet- of regelgeving.

3.2.1 Kennelijk ongegronde en niet-ontvankelijke asielaanvragen

De hierboven beschreven procedure geldt niet voor asielaanvragen die kennelijk

ongegrond zijn of niet-ontvankelijk worden verklaard: de `kansloze' asielaanvragen

(Heroverwegingswerkgroep asielzoekersbeleid, 1994, bijlage 11.2, p. 12). Een asiel-

verzoek is volgens artikel 15b van de Vreemdelingenwet niet-ontvankelijk indien:

- een ander land verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag, tenzij

deze berust op relevante feiten die bij de beslissing door de autoriteiten van dat

land geen rol hebben kunnen spelen;

- de vreemdeling reeds eerder in Nederland op gelijke gronden om toelating heeft

gevraagd terwijl daarop onherroepelijk tot niet-inwilliging is besloten;

- de vreemdeling reeds eerder, onder een andere naam, een aanvraag om toelating

in Nederland heeft ingediend;

- de vreemdeling zich niet heeft gehouden aan de verplichting zich beschikbaar te

houden in verband met het onderzoek naar zijn aanvraag om toelating;

- de vreemdeling reeds op andere gronden toelating in Nederland geniet;

- de vreemdeling geen reisdocumenten heeft (tenzij hij zich reeds bij aankomst in

Nederland onmiddellijk als asielzoeker meldt).

Een aanvraag is blijkens artikel 15c kennelijk ongegrond als:

- er in redelijkheid geen enkel vermoeden is van een rechtsgrond voor toelating;

- de vreemdeling de nationaliteit van een ander land bezit, terwijl is gebleken dat

hij daar voldoende bescherming kan krijgen;

- gebleken is dat een ander land van eerder verblijf de vreemdeling zal toelaten

totdat hij elders duurzame bescherming zal hebben gevonden;

- de vreemdeling valse of vervalste documenten gebruikt en de echtheid daarvan

tegen beter weten in blijft volhouden;
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- de vreemdeling reis- of identiteitspapieren overlegt die niet op hem betrekking

hebben.

Als de aanvraag inderdaad als niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is beoor-

deeld en de asielzoeker een vrijheidsbenemende of -belemmerende maatregel is

opgelegd (hij is bv in het Grenshospitium geplaatst), vervalt de mogelijkheid van

een bezwaarprocedure. Wel kan een beroepsprocedure bij de Vreemdelingenkamer

van de rechtbank in Den Haag worden begonnen. Om onmiddellijke uitzetting te

voorkomen kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de

president van de Vreemdelingenkamer.

3.3 Asielbeleid ten aanzien van ama's

Tot 15 september 1992 was er geen speciaal beleid met betrekking tot de afhandeling

van de asielaanvraag van ama's: met behulp van een voogd dienden zij hun asiel-

verzoek in en startte de reguliere procedure. In Nederland kwam men tot op zekere

hoogte tegemoet aan de richtlijnen van de UNHCR inzake het horen van minderjarige

asielzoekers en werd bij de beoordeling van het asielverzoek rekening gehouden met

de omstandigheden van de ama.15

Met ingang van 15 september 1992 is het `toelatingsbeleid alleenstaande minder-

jarige asielzoekers' in werking getreden waardoor de procedure voor ama's iets is ver-

anderd. In een brief van 15 september 1992 stelde de staatssecretaris van Justitie de

Tweede Kamer op de hoogte van deze wijziging in het toelatingsbeleid.16 De voor-

naamste wijziging houdt in dat tegelijk met de asielaanvraag een onderzoek wordt

gestart naar de mogelijkheden voor opvang van de minderjarige in het land van her-

komst. Vóór september 1992 werd met zo'n herenigingsonderzoek gewacht totdat er

een beslissing was genomen over het asielverzoek. Onder het huidige beleid krijgt de

ama een zogenaamde VTV-ama indien hij niet de vluchtelingenstatus en geen ver-

blijfsvergunning op humanitaire gronden krijgt, maar als tegelijkertijd vaststaat dat

adequate opvang in het land van herkomst niet mogelijk is. Indien binnen zes maan-

`den niet vastgesteld kan worden of er opvang mogelijk is, krijgt de betreffende ama

ook een VTV. Als tijdens de drie jaar dat de ama in het bezit is van deze verblijfsver-

gunning is, alsnog blijkt dat opvang in het herkomstland gerealiseerd kan worden,

kan de vergunning ingetrokken of niet verlengd worden. Als dit niet het geval is

wordt de vergunning na drie jaar omgezet in een verblijfsvergunning zonder beper-

kingen (Vluchtelingenwerk Nederland, 1993, pp. 21-22). Deze beleidswijziging hield

in dat de ama tegelijk met de indiening van zijn asielverzoek een gesprek met een

contactambtenaar van het ministerie van Justitie had om informatie te verschaffen

over eventuele opvangmogelijkheden in het land van herkomst. Vooral van de kant

van het vluchtelingenwerk kwam hier veel kritiek op: de ama werd in de eerste week

te zwaar belast en was daar totaal niet op voorbereid. Ook zou het vrijwel onmogelijk

15 Dit stemt overeen met de Guidelines on refugee children (UNHCR, 1988).

16 Brief van de staatssecretaris van Justitie aande voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

vergaderjaar 1992-1993, 19 637, nr. 85.
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zijn om op zo'n korte termijn een tolk en een rechtshulpverlener te vinden. Boven-

dien zou de aard van de intake onduidelijk zijn geworden en schuilt er het gevaar in

dat de asielprocedure ondergeschikt wordt gemaakt aan de vraag of er opvangmoge-

lijkheden in het land van herkomst zijn (Vluchtelingenwerk Nederland, 1993, p. 22).

Op 26 april 1993 werd door middel van een circulaire van de directie Vreemdelingen-

zaken een aanpassing in het beleid bekend gemaakt, waardoor deze kritiek kwam te

vervallen (Ministerie van justitie, 1993e). Het `toelatingsbeleid minderjarige alleen-

komende asielzoekers' mag pas dan in werking treden als eerst is vastgesteld dat de

ama niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt. Het verzwaarde gehoor

vervalt en wordt weer een gewoon kort gehoor. Informatie omtrent eventuele opvang

van de ama in het land van herkomst wordt pas besproken tijdens het nader gehoor.

Het nader gehoor zal vier weken na het kort gehoor plaatsvinden, zodat de ama eerst

op verhaal kan komen en voorbereid kan worden. Op basis van de gegevens van het

nader gehoor kan worden besloten tot een nader onderzoek naar de ouders of ver-

wanten van de ama in het land van herkomst. Een dergelijk onderzoek zal worden

uitgevoerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als opvang in het land van
herkomst niet gewaarborgd kan worden, blijft de ama op humanitaire gronden

(voorlopig) in Nederland.

Ama's worden veel minder vaak uitgewezen dan volwassen asielzoekers, hoewel

slechts een zeer klein deel de vluchtelingenstatus krijgt. Zij krijgen wel vaker dan

meerderjarige asielzoekers een VTV op grond van humanitaire redenen. Volgens een

regioco^rdinator van de stichting De Opbouw worden ama's in minder dan 1% van

de gevallen uitgewezen, een paar gevallen per jaar (Van Beek, 1992, p. 17). Verwij-

dering vindt alleen plaats als er in het land van herkomst opvang voor de jongere

gegarandeerd is. Meestal gaat het in geval van uitwijzing om weggelopen jongeren

uit Oost-Europa. Als er sprake is van uitzetting, wordt de gehele uitzetting voor de

ama geregeld (Sprenkels, 1992, p. 63).

Op 1 januari 1994 is de directie Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie

omgevormd tot de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook voor de verant-

woordelijkheden ten aanzien van de ama's leverde dit een aantal veranderingen op.

Het hoofd van de unit Onderzoek van het district Zuid-Oost werd aangewezen als

verantwoordelijke voor alle zaken die met de ama-problematiek te maken hebben.

Uit hetzelfde district werden twee contactambtenaren aangewezen die hun werk-

zaamheden uitsluitend dienen te richten op IND-zaken die uit de ama-problematiek

voortvloeien. In april 1994 waren inmiddels per IND-district een of meer contact-

ambtenaren en beslissingsmedewerkers aangewezen die zich, afhankelijk van het

aantal binnenkomende aura's in hun district, in meer of mindere mate bezighouden

met de aanpak en afhandeling van ama-zaken. Er vindt regelmatig overleg plaats

tussen de diverse onderdelen van de IND die met ama's te maken krijgen.

Door het toenemend aantal ama's ontstaan ook nieuwe beleidsproblemen. Recente-

lijk spelen twee knelpunten een belangrijke rol in het beleid ten aanzien van ama's:

- een kennelijk misbruik van de speciale asielprocedure die geldt voor aura's;

- stagnatie in de aanpak en afhandeling van ama-zaken.

Bij de IND bestaat het vermoeden dat sinds 1993 steeds meer asielzoekers die ouder
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zijn dan 18 jaar, stellen minderjarig te zijn, omdat zij dan volgens de speciale proce-

dure voor ama's behandeld zouden worden en een grotere kans maken om in Neder-

land te verblijven. Mede hierdoor zouden de speciale opvangmogelijkheden voor

ama's overbezet zijn. De 'kleine' ama's zouden hiervan de dupe kunnen worden (in-

terne informatie IND). Door het terugdringen van de toestroom van 'oudere' ama's en

van het veronderstelde misbruik van de regeling kan de doorstroom versneld worden

en kunnen de 'echte' ama's op de voor hen geëigende wijze worden opgevangen.

Het vaststellen van iemands leeftijd is echter bijzonder moeilijk (zie ook paragraaf

2.6.2). Wetenschappelijke methoden, zoals gebitsonderzoek of rdntgenfoto's zijn

weliswaar mogelijk, maar bieden ook niet meer dan een schatting van de leeftijd.

Een wijziging van het beleid op dit punt wordt momenteel voorbereid. Het lijkt erop

dat vooral de procedure voor de oudere ama's (vanaf 16 jaar) zal worden aange-

scherpt. Op welke wijze dit zal gebeuren en wat de effecten hiervan zullen zijn, valt

momenteel nog niet vast te stellen.

3.3.1 Aantallen ama's in Nederland

In Nederland arriveren jaarlijks enkele honderden ama's. Door het hanteren van

verschillende definities is het moeilijk om het exacte aantal ama's vast te stellen. Zo

worden minderjarige asielzoekers die niet met hun wettelijke vertegenwoordigers

'(meestal de ouders), maar wel met andere volwassen verwanten komen (broers, zus-

sen, tantes, ooms enz.), door het ministerie van justitie niet als ama geregistreerd,

maar wordt de behandeling van het asielverzoek gekoppeld aan dat van de verwant.

Daarnaast worden de ama's momenteel op vier verschillende plaatsen geregistreerd:

- de IND van het ministerie van Justitie;

- de directie Jeugdbescherming en Reclassering (J&R) van het ministerie van

Justitie;

- de Centrale Opvang Asielzoekers (COA) vanhet ministerie van WVC;17

- de voogdijstichting De Opbouw

Stichting De Opbouw heeft cijfers over een aantal jaren met betrekking tot de ama's

waarover zij voogdij heeft. Niet alle ama's worden echter onder voogdij van De

Opbouw geplaatst: enkelen van hen worden bij andere voogdij-instellingen onder-

gebracht, terwijl degenen die bijna 18 jaar zijn niet meer onder voogdij worden ge-

plaatst. Daarnaast heeft De Opbouw soms de voogdij over minderjarige asielzoekers

die wel met hun wettelijke vertegenwoordigers gekomen zijn, en in een enkel geval

behoudt zij de voogdij over ama's die meerderjarig worden maar die vanwege psychi-

sche problemen nog steeds een voogd nodig hebben. Zij zijn eigenlijk dus geen

ama's (Vluchtelingenwerk Nederland, 1993, p. 2). Tabel 1 geeft de aantallen ama's die

De Opbouw onder haar hoede heeft.18 De ama's die meerderjarig worden of een

andere voogd krijgen toegewezen en daardoor niet meer onder de voogdij van De

17 Per 1 juli 1994 zal de COA de status van zelfstandig bestuursorgaan (zBO) krijgen.

18 Deze cijfers zijn afkomstig van de IND van het ministerie van Justitie.
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Tabel 1: Aantal ama's onder voogdij bij De Opbouw, per jaar

jaar aantal

1989 227

1990 455

1991 625

1992 800

1993 1.450

Opbouw vallen, worden uit het bestand verwijderd. Uit de tabel valt dus niet af te

lezen hoeveel ama's er in dat jaar naar Nederland zijn gekomen.

Begin 1994 is, omdat er nogal verwarring over de cijfers bestond, een schatting ge-

maakt van het aantal ama's dat in 1993 asiel vroeg in Nederland. Na een vergelijking

van de vier hierboven genoemde registratiesystemen bleken dat er 850 te zijn.19 In

het eerste kwartaal van 1994 vroegen 375 ama's asiel in Nederland. Overigens han-

teert de hoofdafdeling Opvang Asielzoekers van het ministerie van WVC bij het bepa-

len van aantallen ama's een andere definitie. Deze afdeling beschouwt iedere asiel-

zoeker, jonger dan 18 jaar, die zonder ouders in Nederland aankomt, als ama. Op

basis van deze definitie zijn 1.755 ama's in 1993 in Nederland aangemeld (Ministerie

van WVC, 1994, p. 10). Ook uit deze gegevens blijkt dus dat het, aantal ama's dat asiel

vraagt in Nederland, recentelijk sterk toeneemt.

De groep ama's die de stichting De Opbouw in 1992 onder haar voogdij had, bestond

voor het grootste gedeelte uit Somaliërs (41 % in de centrale opvang en 46% in de

decentrale opvang). De herkomstlanden die op de tweede en derde plaats staan, zijn

Ethiopië en Zaïre. Ook de populatie van het speciale opvangcentrum voor ama's

`Valentijn' werd voor een groot deel gevormd door jongeren uit Somalië. Meer dan de

helft van de ama's die De Opbouw in 1991 in haar pupillenbestand had, was 17 of 18

jaar oud (Vluchtelingenwerk Nederland, 1993, pp. 2-5).20

Vanwege de toename van het aantal ama's is er voor hen sinds een aantal jaren

groeiende belangstelling. Dat heeft geresulteerd in specifiek op deze groep gericht

beleid. Vóór 1990 werden zij bij aankomst automatisch in reguliere asielzoekerscen-

tra opgevangen. Echter, hulpverleners in deze centra drongen aan op aandacht voor

de ama's omdat zij naar hun mening niet goed konden worden opgevangen in de '

reguliere centra. In 1990 maakte de regering in haar halfjaarlijkse rapport inzake het

vluchtelingenbeleid specifiek melding van de groep ama's. In dit rapport worden de

zij erkend als een speciale groep die een specifieke aanpak vereist (Sprenkels, 1992,

p. 5). In datzelfde jaar werd speciaal voor de Ama's het opvangcentrum `Valentijn' op-

gericht. In het opvangcentrum kunnen 80 minderjarigen terecht. Aanvankelijk werd

de verblijfsduur in Valentijn op drie maanden gesteld, waarna het de bedoeling was

19 Deze informatie is afkomstig uit een interne notitie vande IND d.d. 1 april 1994.

20 De leeftijdsopbouw was als volgt: tot 10 jaar: 11 %; 11 t/m 14 jaar: 17%; 15 t/m 16 jaar: 18%; 17 t/m 18 jaar:

54%.
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dat de ama naar een pleeggezin ging. Vrij snel bleek echter dat de uitplaatsing stag-

neerde: er waren onvoldoende pleeggezinnen beschikbaar en ook bleek volgens De

Opbouw dat vooral de oudere minderjarigen niet geschikt zijn om in een pleeggezin

te worden opgevangen. In overleg met De Opbouw werd vervolgens een specifieke

vorm van opvang gecreëerd. Er werd bewust voor gekozen om de minderjarige vluch-

teling niet in een reguliere jeugdhulpverleningsvoorziening te plaatsen. In maart

1991 kreeg De Opbouw van het ministerie van Justitie toestemming om huisvesting

met extra begeleiding te realiseren voor haar voogdijpupillen (Brons, 1992).

3.4 Asielprocedure van ama's

Een minderjarige is volgens het Burgerlijk Wetboek (Boek 1, art. 234) handelings-

onbekwaam en kan daarom niet zonder meer een zelfstandig asielverzoek indienen.

Deze mogelijkheid wordt op grond van artikel 28 lid 2 van het Vreemdelingen Voor-

schrift wel geboden aan minderjarigen die ouder zijn dan 12 jaar. In zijn brief van 15

september 1992 schrijft de staatssecretaris van Justitie uitdrukkelijk dat minderjarige

asielzoekers die jonger zijn dan twaalf jaar niet zelfstandig een ontvankelijk asiel-

verzoek in kunnen dienen.21 Als wettelijke vertegenwoordiger van de ama moet de

betreffende voogdij-instelling namens de minderjarige het asielverzoek indienen

(Vluchtelingenwerk Nederland, 1993, p. 17). De asielprocedure verloopt voor ama's

vrijwel hetzelfde als voor meerderjarige asielzoekers. Bij het verzoek om de status

van vluchteling worden minderjarigen en volwassenen aan dezelfde criteria getoetst.

Hierbij gaat het erom dat de asielzoeker aan kan tonen of aannemelijk kan maken

dat hij `gegronde vrees heeft voor vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit,

politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde groep'.22 De ambtenaren die

met ama's werken, zijn hier echter speciaal voor getraind. Daarnaast wordt de ama

de mogelijkheid geboden om op adem te komen voordat hij wordt gehoord: bij een

ama hoeft het nader gehoor niet binnen zeven dagen na aankomst plaats te vinden

maar na vier weken. Hierdoor duurt de hele asielprocedure van de ama vaak langer

dan bij meerderjarige asielzoekers.

3.5 Verblijf van ama's in het land van opvang

3.5.1 Opvang

Gezien de huidige aantallen asielzoekers en ama's, is het niet altijd mogelijk om de

opvang zo te doen verlopen als is gepland; soms moeten noodmaatregelen worden

getroffen. In deze paragraaf wordt het opvangbeleid beschreven, waarbij aangete-

kend dient te worden dat in de praktijk afwijkingen van dit beleid mogelijk zijn ten

gevolge van capaciteitsproblemen.

21 Brief van de staatssecretaris aan de Kamer, NAV, 1992, nr. 5, p. 495.

22 Artikel lA van het Verdrag van Genève.
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Voor minderjarige asielzoekers zonder begeleiding of minderjarigen waarvan de

begeleider niet meer te vinden is, is de opvang afhankelijk van de leeftijd van de

minderjarige. 23

Er wordt naar gestreefd ama's, jonger dan 12 jaar door het Landelijk Aanmeldings-

punt (LAMP, een onderdeel van de COA) direct door te verwijzen naar het speciale

centrum Valentijn in Nunspeet of naar het onlangs geopende centrum in Lochem,

ook wel Valentijn 2 genoemd. Daarnaast is begin 1994 een onderzoek- en opvang-

centrum gepland in Haarlem, dat ook zal kunnen voorzien in de opvang van ama's

(interne informatie van de IND).

Sinds augustus 1990 worden ama's, in verband met de specifieke behoeften van min-

derjarigen, apart opgevangen in Valentijn. Valentijn heeft plaats voor 80 jongeren. Zij

wonen in groepen van 20 personen, die gemengd zijn qua sekse, nationaliteit en

godsdienstige achtergrond. De jongeren slapen op twee- of driepersoonskamers. In

1993 waren er ama's van 21 nationaliteiten, maar in principe wordt gepoogd land-

genoten bij elkaar op de kamer te plaatsen. Elke groep heeft een groepshoofd. Er is

een dagprogramma met vaste tijden voor opstaan, eten, corvee, school en vrije tijd.

Er zijn vaste huisregels en op overtreding hiervan staan sancties. De meest gebruike-
lijke sanctie is het inhouden van zakgeld.

In de praktijk komt het door ruimtegebrek echter voor, dat ama's jonger dan twaalf

jaar eerst worden opgevangen in het Onderzoek- en opvangcentrum Eindhoven en

pas daarna worden doorverwezen naar Valentijn 1 of 2. Deze periode zou zes tot

zeven weken kunnen duren. Vanaf het moment dat een ama onder voogdij van De

Opbouw staat, kan worden overgegaan tot het zoeken naar vervolgopvang. De bedoe-

ling is dat voor deze groep ama's al vóór de voogdij-uitspraak wordt overgegaan tot

vervolgopvang, bijvoorbeeld in een pleeggezin. De toekenning van de voogdij duurt

in de regel ongeveer drie maanden. Vervolgopvang wordt door De Opbouw verzorgd

en bestaat meestal uit logeer- of pleeggezinnen. In mei 1994 zijn daarnaast leefgroe-

pen gecreëerd als mogelijke vorm van opvang.

Ama's tussen 12 en 16 jaar worden in principe opgevangen in het Onderzoek- en

opvangcentrum Eindhoven. Bij een tekort aan plaatsen nemen andere OC's de ama's

op. De jongeren blijven minstens zes weken in een OC. Deze tijd wordt nodig geacht

voor de intake en het gehoor van de ama. Na een verblijf van maximaal twee maan-

den, wordt een ama overgeplaatst naar Valentijn, familie of een AZC. Plaatsing in een

pleeggezin of in een instelling voor jeugdhulpverlening vindt in dit stadium slechts

bij uitzondering plaats. Overplaatsing naar vervolgopvang (pleeggezin of woonvoor-

ziening), vindt, afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden, na gemiddeld zes à

zeven maanden plaats.

Ook ama's van 16 en 17 jaar oud worden in eerste instantie in Eindhoven opgevan-

gen. Hier blijft men tussen de zes weken en twee maanden, waarna de ama in prin-

cipe wordt overgeplaatst naar een AZC. In een aantal AZC's zijn speciaal voor deze

23 Deze tekst is voor een groot deel gebaseerd op het rapport Onderzoek vervolgopvang minderjarige

asielzoekers (KPMG, 1994). Dit rapport biedt de meest recente beschrijving van de opvang van aura's.
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groep zogenaamde 'jeugdunits' geopend. Na een verblijf van maximaal zes maanden

wordt vervolgopvang, meestal in de vorm van woonvoorzieningen, gezocht.

Voor asielzoekers die ouder zijn dan 17 jaar is de asielprocedure dezelfde als die voor

volwassenen; ook wordt er geen voogdij meer geregeld.

3.5.2 Voorzieningen

Valentijn heeft een eigen school, waar vijf docenten en een coordinator werkzaam

zijn.24 Het onderwijs sluit aan op het onderwijs van internationale schakelklassen.

Er zijn vier klassen met ieder twintig jongeren. Alle ama's zijn verplicht hier negen

dagdelen in de week lessen te volgen. Het onderwijs bestaat uit vakken die de ama

een kijk geven op Nederland en hem bekend maken met situaties uit de praktijk

(zogenaamde 'integratievakken'). Het grootste gedeelte van het onderwijs bestaat uit

het leren van de Nederlandse taal. In Valentijn zijn een verpleegster en een arts van

de Medische Opvang Asielzoekers werkzaam.

3.5.3 Vertegenwoordiging

Minderjarige asielzoekers hebben een voogd nodig, omdat zij niet handelings-

bekwaam zijn. Voor de alleenkomenden onder hen geldt dat de voogdij in de meeste

gevallen verzorgd wordt door de stichting De Opbouw. De stichting was voor de

komst van grote aantallen individuele ama's al met de voogdij van de minderjarige

Vietnamese vluchtelingen belast. Toen de eerste minderjarige asielzoekers Neder-

land binnenkwamen, werd De Opbouw ook als voogdij-instelling voor de ama's

aangewezen (Brons, 1992).

Na een eerste gesprek met de betreffende ama dient De Opbouw een verzoek in bij

de kantonrechter om voogdes te worden. De kantonrechter vraagt vervolgens advies

aan de Raad voor de kinderbescherming. Deze geeft vervolgens een 'geen bezwaar'-

verklaring af. Er moet ook een verklaring zijn van de ama of diens familie dat zij

akkoord gaan met De Opbouw als voogd. Deze gang van zaken is slechts een formali-

teit. In de praktijk komt het weinig voor dat De Opbouw als voogdes wordt geweigerd

(Vluchtelingenwerk Nederland, 1993, p. 4).
De toekenning van de voogdij vindt meestal na ongeveer drie maanden plaats

(KPMG, 1994, p. 10).

3.6 Verder verloop van het verblijf

Na de eerste opvang in Valentijn worden de jongeren uitgeplaatst. Dit gebeurt onder

leiding van De Opbouw: zij zoekt een ander onderkomen voor de minderjarige asiel-

zoeker. Ongeveer een derde van hen betrekt zelfstandig een woning in het kader van

24 De beschrijving is gebaseerd op het beleid vanhet reeds langer functionerende centrum Valentijn. Het

beleid in het centrum te Lochem (Valentijn 2) dat op 1 maart 1994 is geopend, en in het geplande centrum

in Haarlem, komen echter overeen met het voor Valentijn beschreven beleid.
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de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA). Zestien procent gaat naar een Nederlands

opvanggezin en een even zo grote groep vindt onderdak bij land-, familie- of dorps-

genoten. Dit kan ook in een ROA-woning zijn bij asielzoekers die nog midden in de

procedure zitten. Enkele ama's komen terecht in een internaat of een `kamertrai-

ningscentrum' van het Bijzonder Jeugdwerk. In het uitzonderlijke geval van gedrags-

of psychiatrische problemen neemt de jeugdhulpverlening de ama onder haar hoe-

de. Soms wordt gebruik gemaakt van pleeggezinnen. De rest van de aura's wordt

gehuisvest in door De Opbouw opgezette woonprojecten, de zogenaamde 'Opbouw-

huizen'. Sinds maart 1991 krijgt De Opbouw subsidie van de ministeries van WVC en

van Justitie voor dit project. De Opbouw heeft hiervoor contracten afgesloten met

plaatselijke hulpverleningsinstellingen. Deze verzorgen het beheer van de woningen

en de dagelijkse begeleiding van de jongeren. De organisatie is van gedecentraliseer-

de aard, wat wil zeggen dat de tehuizen zelf de aanpak van de begeleiding bepalen.

De Opbouw is echter verantwoordelijk voor de plaatsing en uitplaatsing en is als

voogdes eindverantwoordelijk voor de jongere. In zo'n project wonen vier jongeren

tussen de 14 en 17 jaar met dezelfde sekse, godsdienst en nationaliteit samen in een

huis.

Op het moment zijn er 18 van deze woningen. De woningen liggen verspreid over

Nederland in kleinere steden waar een afdeling van Vluchtelingenwerk Nederland en

onderwijsmogelijkheden zijn (bijvoorbeeld een internationale schakelklas). Verder

liggen de huizen in niet-problematische wijken en in de buurt van reguliere hulp-

verlening. Net zoals in Valentijn is de ama verplicht om naar school te gaan zolang

hij in het woonproject woont. De Opbouwwil in de toekomst 250 jongeren op deze

wijze onderbrengen (Vluchtelingenwerk Nederland, 1993, pp. 12-13). Een probleem

bij deze vorm van opvang is echter dat de jongeren maar tijdelijk in een Opbouwhuis

kunnen blijven: als zij meerderjarig worden, moet andere huisvesting worden

gezocht. In principe is het mogelijk dat zij op hun achttiende jaar overgeplaatst

worden naar een reguliere ROA-woning in een andere gemeente.

Er zijn plannen voor een nieuwe vorm van opvang. De Opbouw is bezig om zoge-

naamde `gezinshuizen' op te zetten. Hierbij worden ongeveer vier jongeren bij een

gezin geplaatst (Vluchtelingenwerk Nederland, 1993, p. 14).

Naast woonruimte houden de maatschappelijk werkers van De Opbouw zich bezig

met scholing en proberen zij contact te zoeken met de ouders of andere familie-

leden. Dit gebeurt met behulp van het Rode Kruis en de International Social Service

(ISS).

3.7 Kritiek op het beleid

De stichting Vluchtelingenwerk Nederland heeft vooral kritiek op de onzekere ver-

blijfsstatus van de ama. De voorlopige verblijfstitel biedt de minderjarige bijzonder

weinig zekerheid omtrent zijn recht op verblijf. Deze periode van onzekerheid is

naar de mening van het vluchtelingenwerk bijzonder lang aangezien de VVTV voor

een jaar geldig is; deze kan tweemaal met een jaar worden verlengd. Daarnaast is

door de toekenning van een voorlopige vergunning de status van de ama onzeker.
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Dit geldt vooral voor zijn recht op een inkomen: het is niet duidelijk waarop hij recht

heeft (Vluchtelingenwerk Nederland, 1993, p. 23 en 27).

Een ander veel gehoord punt van kritiek is dat de overgang naar de meerderjarigheid

allerlei problemen met zich meebrengt, vooral op het vlak van de huisvesting en de

schoolgang. Als de ama 18 wordt, stopt de voogdij van De Opbouw. De stichting

betaalt nog wel schoolgeld voor het lopende schooljaar, maar daarna niet meer. Dit

werkt demotiverend en een flink aantal jongeren stopt daarna dan ook met het

volgen van onderwijs. De stichting Valentijn betreurt het dat er te weinig financiële

middelen worden verstrekt om naast opvang ook hulpverlening te kunnen realiseren.
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België

In België bestaat nauwelijks literatuur over het onderwerp ama's. De hieronder weer-

gegeven informatie is dan ook voornamelijk gebaseerd op gesprekken met medewer-

kers van organisaties die met ama's te maken hebben. Over het Franstalige deel van

België hebben wij geen informatie kunnen vinden: het onderstaande verslag is

slechts een weergave van de situatie in Vlaams België. Volgens hulpverleners aldaar

is er in Wallonië bijna geen hulp voor ama's.

4.1 Asielbeleid in het algemeen

Het aantal ingediende asielverzoeken in België groeit. In 1988 werd door 4.988

mensen asiel aangevraagd, een jaar later door 8.166 mensen. In 1990 werden 12.845

aanvragen gedaan. In 1991 en 1992 waren dit er respectievelijk 15.298 en 17.754.

De asielaanvragers van 1992 zijn afkomstig uit 113 landen. Ongeveer de helft van

hen komt uit Zaïre (21%), Roemenië (19%) en het voormalige Joegoslavië (10%).

Verder wordt vooral asiel aangevraagd door burgers uit India, Ghana, Turkije,

Pakistan, Nigeria en Bulgarije (Commissariaat-generaal, 1992, pp. 7-8). Het is ons

.niet bekend welk deel van de asielaanvragen uiteindelijk resulteert in de vluchte-

lingenstatus.

Zoals in alle landen vindt de uitvoering van het asielbeleid in België op een aantal

politieke niveaus plaats. Het feit dat België uit drie administratieve eenheden

bestaat, maakt het hier echter nog gecompliceerder dan in veel andere landen. Het

asielbeleid en de juridische aspecten worden op nationaal niveau behandeld door

het ministerie van Binnenlandse Zaken. De kosten van het asielbeleid worden ook

door dit ministerie gedragen. Het regelen van de opvang van asielzoekers valt echter

onder het ministerie van Volksgezondheid. Alle andere zaken worden vervolgens

afzonderlijk door Brussel, de Vlaamse of de Waalse overheid behandeld. Dit zorgt

voor complicaties. Er is weinig samenwerking tussen de betrokken instanties in de

verschillende delen van België.

België heeft het Verdrag van Genève op 28 juli 1951 geratificeerd, en voor het bepa-

len van de erkenning als vluchteling worden de definities uit dit verdrag aangehou-

den. De meest recente vreemdelingenwet in België is die van 6 mei 1993. Volgens

artikel 2 van deze wet heeft een vreemdeling een geldig paspoort en eventueel een

visum nodig om België binnengelaten te worden. Vervoerders die personen zonder

de benodigde documenten helpen België binnen te komen, kunnen op grond van de

Vreemdelingenwet worden gestraft. Ook heeft België carrier liability-wetgeving;

vliegtuigmaatschappijen zijn verplicht de benodigde reisdocumenten te controleren

voordat ze mensen aan boord laten. Dit heeft tot gevolg dat personen zonder de

geldige visa in principe toegang tot het land geweigerd kan worden. De vliegtuig-

maatschappij is verplicht een persoon zonder geldige papieren weer terug te bren-
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gen naar het land waar deze aan boord is gekomen. Degenen die op het vliegveld in

Brussel aankomen en asiel willen aanvragen, worden door de grenspolitie naar het

`vluchtelingenstroomcentrum Transit 127' op het vliegveld verwezen.

Na de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet wordt tegenwoordig zo snel moge-

lijk bekeken welke asielzoekers waarschijnlijk de vluchtelingenstatus kunnen verkrij-

gen en welke hier vrijwel geen kans op hebben. Daartoe wordt de asielzoeker onder-

vraagd door een ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Na dit

gesprek wordt besloten of de asielaanvraag ontvankelijk is of niet. De asielaanvraag

kan niet-ontvankelijk worden verklaard op een aantal gronden: de aanvraag steunt

op motieven die niet overeenkomen met de criteria voor het vluchtelingenschap (zo-

als die zijn gesteld in het Verdrag van Genève); de asielzoeker geeft niet aan dat hij

gegronde vrees voor vervolging heeft; de aanvraag is kennelijk ongegrond (in België:

frauduleus) of de aanvrager vormt een gevaar voor de openbare orde en nationale

veiligheid (Commissariaat-generaal, 1994). Bij een negatieve beslissing kan hij daar-

tegen in beroep gaan bij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlo-

zen. Dit beroep heeft schorsende werking. Als de commissaris-generaal besluit dat
de weigering gegrond is, dient de asielzoeker het grondgebied te verlaten.

Tussen 1 februari 1988 en 30 september 1991 werden 37.375 asielaanvragen gedaan.

Hiervan werden 13.320 ontvankelijk verklaard en 16.658 niet-ontvankelijk. Over de

overige aanvragen werd nog geen beslissing genomen, of er werd afstand gedaan van

de asielaanvraag (Commissariaat-generaal, 1992, p. 12). Als de aanvraag ontvankelijk

wordt verklaard, komt de asielzoeker in de asielprocedure terecht. Asielzoekers met

een positieve beschikking worden overgebracht naar het `Onthaalcentrum voor

Vluchtelingen Klein Kasteeltje'. Dit is een opvangcentrum waar ongeveer 400 asiel-

zoekers en hun kinderen kunnen worden opgevangen. Ook Klein Kasteeltje is een

doorstroomcentrum: de meeste asielzoekers blijven hier ongeveer een maand totdat

een andere vorm van huisvesting is gevonden. Vanwege de onmiddellijke scheiding

tussen kanshebbers en kanslozen loopt het aantal asielzoekers dat in Klein Kasteeltje

wordt opgevangen, terug. Van de 500 bedden zijn er op dit moment zo'n 200 leeg,

aldus de directeur van Klein Kasteeltje.25

Erkende vluchtelingen worden in principe ondergebracht in de particuliere woon-

sector. Zij kunnen financiële ondersteuning krijgen van de lokale sociale voorzie-

ning, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), en hebben recht

op een reguliere werkloosheidsuitkering als zij geen werk kunnen vinden. In eerste

instantie krijgen zij een arbeidskaart van het type B; dit is een vergunning van

beperkte duur en voor een beperkt aantal sectoren. Na drie jaar heeft de vluchteling

recht op een arbeidskaart van het type A. Deze is onbeperkt geldig en geldt voor alle

beroepen in loondienst. Voor het uitoefenen van zelfstandige beroepen dient de

vluchteling een aparte aanvraag in te dienen (Commissariaat-generaal, 1994). Erken-

de vluchtelingen hebben op de gangbare wijze toegang tot de gezondheidszorg. In

ieder geval worden zij na zes maanden ook opgenomen in het reguliere systeem als

25 Gesprek met de directeur van Klein Kasteeltje, 21 januari 1994.
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ze zich bij een gemeente inschrijven. Tot 1 september 1993 was het voor asielzoekers

mogelijk om een arbeidsvergunning aan te vragen als de asielaanvraag gegrond ver-

klaard was: de asielzoeker kon met deze vergunning werken vóórdat de asielprocedu-

re afgehandeld was. Op dit moment is dit niet meer mogelijk en mogen asielzoekers

niet werken tijdens de procedure. Omdat België wil voorkomen dat er op bepaalde

plaatsen te grote concentraties vluchtelingen en asielzoekers ontstaan, kunnen zij

zich niet overal onbeperkt vestigen.

Zowel vluchtelingen als asielzoekers hebben toegang tot volwasseneneducatie (Brink

e.a., 1993, p. iv).

4.2 Procedure van de asielaanvraag

Asielzoekers kunnen aan de Belgische grens of elders in België asiel aanvragen. Dit

kan bij de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel, de met grenscontroles belaste over-

heden en bij gevangenisdirecteuren. Een vreemdeling die illegaal in België verblijft,

moet zijn asielaanvraag binnen acht dagen na binnenkomst doen, een legaal in

België verblijvende vreemdeling moet dit doen voordat zijn verblijf ophoudt legaal te

zijn (Commissariaat-generaal, 1994). -De asielzoeker wordt geïnterviewd door een

medewerker van de dienst Vreemdelingenzaken van het ministerie van Binnenlandse

Zaken. Deze beslist of de asielaanvraag ontvankelijk is of niet. Als de aanvraag

ontvankelijk wordt verklaard, wordt de aanvraag behandeld door het Commissariaat-

generaal, voor de vluchtelingen en staatlozen. Als de asielaanvraag niet-ontvankelijk

wordt verklaard, ontvangt de asielzoeker bevel om het grondgebied te verlaten.

Tegen een niet-ontvankelijkheidsbesluit kan de asielzoeker beroep aantekenen bij

de commissaris-generaal. Dit moet binnen één werkdag na de kennisgeving worden

gedaan indien het een asielzoeker betreft die aan de grens een asielaanvraag indient,

en binnen drie werkdagen als de asielzoeker zich reeds in België bevindt. De com-

missaris-generaal moet het beroep binnen vijf respectievelijk dertig dagen behande-

len. Indien de commissaris-generaal de beslissing van de dienst Vreemdelingen-

zaken bevestigt, kan de asielzoeker daartegen in beroep gaan bij de Raad van State,

het hoogste administratieve rechtscollege in België. Als de commissaris-generaal van

mening is dat verder onderzoek nodig is, wordt alsnog besloten de asielaanvraag

nader te bekijken.
Nadat de asielaanvraag ontvankelijk is verklaard, kan de procedure van start gaan.

De asielzoeker wordt door de commissaris-generaal uitgenodigd voor een gehoor.

Tijdens dit gehoor krijgt hij de kans uit te leggen waarom hij de status van vluchte-

ling wenst te krijgen. Als de asielzoeker niet op de uitnodiging voor het gehoor

ingaat, wordt hem een aangetekende brief gestuurd met een nieuwe uitnodiging.

Gaat hij ook hier niet op in, dan wordt na één maand na het verzenden van de twee-

de uitnodiging een negatieve beslissing genomen. Na het gehoor neemt de commis-

saris-generaal een beslissing over de asielaanvraag. Als deze positief is wordt de
asielzoeker erkend als vluchteling. Is de beschikking negatief, dan krijgt de asiel-

aanvrager een bevel om het grondgebied te verlaten. De betrokkene moet het grond-

gebied binnen vijf dagen verlaten. Tegen de negatieve beslissing van de commissaris-
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generaal kan de asielzoeker beroep aantekenen bij de Vaste Beroepscommissie.

Indien de Vaste Beroepscommissie de beslissing van de commissaris-generaal niet

bevestigt, zal de asielzoeker alsnog als vluchteling worden erkend. Indien zij de

beslissing bevestigt, moet de asielzoeker het land verlaten. Tegen de uitspraak van de

Vaste Beroepscommissie kan weer ingegaan worden door beroep aan te tekenen bij

de Raad van State.

Als de afgewezen asielzoeker het grondgebied vrijwillig wil verlaten, wordt het

vertrek geregeld en het OCMW op de hoogte gesteld van de uiteindelijke datum van

vertrek. Tot die datum heeft de asielzoeker nog recht op maatschappelijke dienst-

verlening. Weigert de asielzoeker echter te vertrekken, dan zal het OCMW dat aan de

dienst Vreemdelingenzaken melden; deze regelt dan het gedwongen vertrek. Het

recht op hulp vervalt op de datum waarop de termijn van het bevel om Belgisch

grondgebied te verlaten is verstreken (Commissariaat-generaal, 1994).

4.3 Asielbeleid ten aanzien van ama's

België heeft pas sinds kort de binnenkomst van ama's onder ogen gezien. Om hoe-

veel aura's het exact gaat is niet bekend, omdat zij niet apart van volwassen asiel-

zoekers worden geregistreerd. Bovendien is de ama niet verplicht gebruik te maken

van opvang of hulpverlening, zodat ook de betrokken instanties geen beeld van de

omvang van de groep hebben. De Belgische afdeling van de UNHCR schat dat meer

dan de helft van de amás van het toneel verdwijnt en niet traceerbaar meer is.26 Vol-

gens het Children's Legal Centre (1992) zouden er in 1991 ongeveer 100 ama's naar

België gekomen zijn. Deze ama's zouden voornamelijk uit Angola, Nigeria, Somalië

en Iran komen. Bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen

weet men dat in 1988 door 44 ama's asiel is aangevraagd. In 1992 betreft het 262

asielaanvragen van ama's en 493 in 1993. In 1993 heeft Klein Kasteeltje 224 ama's

opgevangen (Pleysier, 1994).

Specifiek beleid met betrekking tot ama's is er niet in België. In principe worden

ama's op dezelfde wijze benaderd als meerderjarige asielzoekers. België heeft wel het

UNCRC-verdrag geratificeerd, maar feitelijk verandert daarmee niets in de positie

van de ama. Voor de ama geldt dezelfde procedure als voor de volwassen asielzoeker

(Children's Legal Centre, 1992). Er is een aantal kleinschalige initiatieven van parti-

culieren die zich voor de ama's inzetten, maar vanuit de overheid is niets structureel

geregeld: niet met betrekking tot de juridische problematiek en ook niet inzake de

opvang. Als een ama zich aandient, wordt ad hoc een oplossing gezocht. De jeugd-

rechter beslist in voorkomende gevallen wat er met de ama moet gebeuren. Ook met

betrekking tot de problematiek rond de ama's zijn er geen contacten tussen de ver-

schillende Belgische delen.

Hoewel jongeren onder de 18 jaar minderjarig en daardoor handelingsonbekwaam

zijn, kunnen zij toch zelfstandig een asielverzoek indienen; dit is namelijk niet aan

26 Gesprek met een medewerker van de UNHCR, 21 oktober 1994.
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leeftijd gebonden. De ama dient net als iedere andere asielzoeker zijn asielaanvraag

in en moet vervolgens zijn vluchtmotieven aannemelijk maken. Zoals bij alle asiel-

aanvragen kan het lang duren voordat er een beslissing genomen wordt. De UNHCR

en maatschappelijk werkers proberen de aandacht op de aanvraag van de ama te ves-

tigen, zodat hieraan eventueel prioriteit gegeven kan worden. Het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft zeven juristen aangesteld die

zich alleen met de aanvragen van minderjarigen bezig houden. Er zijn echter geen

speciale mensen aangesteld om minderjarigen te begeleiden en hulpverlening te

bieden. Ook bestaat er geen voogdijregeling voor ama's.

Aan een minderjarige mag geen bevel om het grondgebied te verlaten worden

betekend (KB van 8 oktober 1981, art. 118). Echter, als er een negatieve beslissing om-

trent de asielaanvraag van de ama wordt genomen door de dienst Vreemdelingen-

zaken wordt hij als een volwassene behandeld, hetgeen een bevel om het grond-

gebied te verlaten betekent. Tegen een dergelijke beslissing is wel een aantal malen

in beroep gegaan, maar er is nog geen rechtspraak over.

Als de asielaanvraag niet gehonoreerd wordt, kunnen er in principe twee dingen met

de ama gebeuren: ofwel hij wordt meteen uitgezet, ofwel hij mag tot zijn achttiende

jaar blijven en wordt daarna alsnog uitgezet. De meeste ama's worden niet terug-

gestuurd totdat ze 18 jaar zijn. Zij kunnen tot die tijd op grond van humanitaire

redenen blijven. Zodra ze echter de 18-jarige leeftijd bereiken, worden ze uitgezet.

Ze kunnen dan niet weer proberen asiel aan te vragen, omdat hun verzoek immers

afgewezen is. In het geval dat een ama meteen teruggestuurd wordt naar het land

van herkomst, worden de Belgische ambassade en het Rode Kruis aldaar op de

hoogte gesteld. Het is echter niet verplicht dat de Belgische autoriteiten van opvang

voor de ama in dat land verzekerd zijn voordat de ama teruggestuurd mag worden.

Toch komt onmiddellijke uitwijzing nauwelijks voor. Zo het al voorkomt, betreft het

vrijwel altijd Roemeense jongeren die van huis zijn weggelopen.

Wat er met de afgewezen ama gebeurt, hangt dus veelal af van de goodwill van de

betrokken ambtenaren. Er is geen onmiddellijk uitwijsbeleid, maar de ama heeft niet

vanzelfsprekend recht op tijdelijk verblijf. In het licht hiervan is het volgens de

Belgische afdeling van de UNHCR niet zo verwonderlijk dat een groot aantal ama's uit

het zicht verdwijnt.

Het is niet duidelijk welk percentage van de ama's een volledige vluchtelingenstatus

krijgt, omdat er in de registratie van de beslissingen geen onderscheidt wordt

gemaakt tussen volwassenen en minderjarigen. Aangenomen wordt echter dat het er

slechts weinigen zijn.27

Tot 1990 werd de problematiek van de aura's in België niet als een serieus probleem

ervaren. Sinds de toename van de aura's wordt men zich echter meer en meer bewust

van de gebreken in de bestaande wetgeving en de noodzaak van een meer

systematische aanpak. Sindsdien is men in België bezig met het vormen van beleid

27 Deze informatie is verkregen in een gesprek met een medewerkster vande Belgische afdeling vande

UNHCR op 21 januari 1994.
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ten aanzien van deze groep vluchtelingen. Een medewerker van het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en staatlozen vertelt in een interview dat er een

commissie bezig is met een aanzet tot een wetsvoorstel met betrekking tot ama's.28

Voor de vorm van dit beleid oriënteert men zich vooral op Nederland; ook wil men

de opvang van ama's realiseren naar Nederlands idee. Tevens wordt momenteel door

het ministerie van Volksgezondheid gewerkt aan een aparte regeling voor ama's die

hun verblijf in België moet legaliseren tot aan hun meerderjarigheid (Pleysier, 1994).

4.4 Asielprocedure van aura's

Ook ama's hebben een visum nodig wanneer zij uit een land komen waarvan de bur-

gers een visumplicht hebben voor België. Als de ama met het vliegtuig op de lucht-

haven Zaventem of Brussel Nationaal arriveert, moet hij eerst door de vreemdelin-

gendienst in het land worden toegelaten. Er is echter geen enkele instantie die er

zicht op heeft of alle arriverende ama's wel tot het land worden toegelaten. Ook in

België zijn er gevallen bekend van ama's die onmiddellijk op een vliegtuig terug

werden gezet zonder dat hen de mogelijkheid geboden werd om asiel aan te vragen

en zonder dat gecontroleerd werd of er wel opvang voor de ama in het land van

herkomst was.

Zodra de minderjarige toegelaten is, moet hij bij de grenspolitie zijn wens asiel te

willen aanvragen, kenbaar maken en zich laten registreren. De UNHCR wordt inge-

licht over de komst van de ama en deze zal de verdere gang van zaken in de gaten

houden (Children's Legal Centre, 1992). De ama wordt dan vervoerd naar `Transit

127'. Hier vindt het eerste gehoor plaats. Dit gehoor wordt gehouden door iemand

van de vreemdelingenpolitie. De ambtenaar probeert alleen basisinformatie te ver-

krijgen zoals etnische afkomst, familieachtergronden en voormalige verblijfplaats.

Er is geen juridische of sociale hulp voor de ama, maar zoals elke asielzoeker kan een

ama wel vragen om een advocaat. Op verzoek is er een tolk aanwezig. Na de eerste

opvang wordt de ama doorverwezen naar het vluchtelingenopvangcentrum Klein

Kasteeltje. Als een minderjarige asielzoeker bij de grens of elders in het land aange-

troffen wordt, zal hij hier direct naar doorverwezen worden. Hier wordt hij geholpen

met zijn asielaanvraag.

De ama heeft recht op onderdak in Klein Kasteeltje. Hij is echter vrij om weer te ver-

trekken en elders onderdak te zoeken. Veel minderjarigen raken dan ook uit het zicht

van de vluchtelingenorganisaties. De Belgische afdeling van de UNHCR noemt dit

verschijnsel `zeer delicaat' en ziet liever dat de ama onderdak toegewezen wordt.29

Klein Kasteeltje probeert aura's uit te plaatsen naar de opvangmogelijkheden die

particuliere initiatieven bieden. Hier ontvangt de ama de schriftelijke uitslag van de

asielaanvraag. Asielverzoeken van ama's worden niet sneller behandeld dan die van

volwassenen.

28 Gesprek met een medewerker van het Commissariaat-generaal voorde vluchtelingen en de staatlozen, 21

januari 1994.

29 Telefoongesprek met een medewerker van de UNHCR, 21 januari 1994.
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4.5 Verblijf van ama's in het land van opvang

4.5.1 Opvang

45

Net zoals volwassen vluchtelingen worden ama's via Transit 127 doorgestuurd naar

het opvangcentrum Klein Kasteeltje. De capaciteit van dit centrum laat toe dat de

ama's hier worden opgevangen, maar `het karakter vanhet instituut is niet geschikt

voor langdurige opvang', aldus de directeur. `Het is er onpersoonlijk en groot. Boven-

dien is het een doorstroomcentrum. De ama's worden tegelijkertijd op een school

ingeschreven, maar het is moeilijk voor hen om zich hier mee bezig te houden.'30

Op Klein Kasteeltje is wel iemand aangewezen die speciaal met de ama's werkt

(Children's Legal Centre, 1992).

In januari 1994 verbleven er 40 jongeren in Klein Kasteeltje. Meestal zijn dit er onge-

veer 30, met als hoge uitzonderingen 60 of 70. Er zijn maar een paar andere opvang-

mogelijkheden voor ama's en als deze vol zitten worden de amás op Klein Kasteeltje

gehouden, tenzij zij prefereren zelf onderdak te zoeken. Zodra er bij een van de par-

ticuliere initiatieven een plaats vrij komt, wordt dit gemeld aan Klein Kasteeltje. In

principe probeert men op Klein Kasteeltje alleen Franstalige ama's te houden, zodat

deze zonder extra moeilijkheden naar een gewone Franstalige school kunnen.

Voor ama's bestaan er naast Klein Kasteeltje drie alternatieven, waar ook de niet-

Franstalige ama's kunnen worden opgevangen: het opvangcentrum van het Rode

Kruis `Goed te Wallebeke' in Deinze en de twee particuliere initiatieven `San

Damiano' in Ronse en `Escale' in Brussel. Het Rode Kruis in Deinze houdt zich sinds

drie jaar bezig met de opvang van ama's. Zij kunnen 25 jongeren plaatsen. Het Rode

Kruis plaatst de ama's in kleine centra. San Damiano is recentelijk opgezet en bestaat

pas sinds 23 september 1993. Het is een initiatief vanuit de rooms-katholieke kerk.

Ten tijde van het gesprek werden hier 21 ama's opgevangen, hetgeen ook het

maximum is. Sinds de oprichting is het aantal geleidelijk gestegen, maar de maxi-

mumbezetting is al een tijdje geleden bereikt. Als er een ama weggaat, komt er een

nieuwe bij vanuit Klein Kasteeltje. Normaliter is de opvang alleen voor jongens,

omdat de leiding geen gemengde groep wil. Op dit moment verblijven er echter ook

twee meisjes van 10 en 7 jaar oud omdat die met hun broer zijn meegekomen. De

ama's in San Damiano komen op twee Roemeense ama's na allemaal uit Afrika. Zes

van hen komen uit Angola en zes anderen uit Guinee; de rest komt uit Nigeria,

Kameroen, Ethiopië, Zaïre en Liberia. De enige voorwaarden die San Damiano aan

opname stelt, is dat de ama onder de 18 jaar is en dat hij naar school moet willen

gaan. De ama's mogen hier tot hun achttiende jaar blijven. Daarna moet een andere

oplossing worden gezocht. In de korte tijd dat het initiatief bestaat, is het nog niet

voorgekomen dat een ama 18 jaar is geworden: men weet dan ook nog niet goed wat

er met een ama die meerderjarig wordt, moet gebeuren als hij niet wordt uitge-

wezen. Wel is er één geval bekend van een jongen die bij een Belgische familie is

30 Gesprek met de directeur van Klein Kasteeltje op 21 januari 1994.
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gaan wonen. Het merendeel in San Damiano kan naar een Franse school. De anders-

taligen gaan naar een Vlaamse school, waar het onderwijs uitsluitend in de Neder-

landse taal is. Er is geen financiële ruimte binnen San Damiano om de aura's van

speciaal onderwijs te voorzien. In het centrum is echter wel een aantal vrijwilligers

die de aura's taalles geven. De stichters van San Damiano zijn katholiek maar de

instelling staat open voor iedereen. Het vaste personeel bestaat uit twee sociaal-

assistenten (maatschappelijk werkers) die al ervaring hebben in het vluchtelingen-

werk en een pater die langdurig in Zaïre en Haïti heeft gewerkt. Ook werken er drie

volwassen vluchtelingen op vrijwillige basis.31

Naast het bovenstaande initiatief is er ook het particuliere initiatief Escale in

Brussel. Over dit initiatief is ons niets bekend, behalve dat deze privé-organisatie

acht jongeren opvangt.

De opvang van aura's gebeurt voornamelijk in de hierboven genoemde centra. Een

adoptie heeft volgens de UNHCR nog nooit plaatsgevonden. Wel weet een mede-

werker van deze organisatie dat er een paar `onthaalgezinnen' zijn die bereid zijn

ama's een tijdje op te vangen.

4.5.2 Voorzieningen

In België is er geen speciale wetgeving voor de ama's van kracht. Er moet echter

verschil gemaakt worden tussen de rechten van een aura die nog in de procedure

verkeert en een amawiens asielverzoek is afgewezen. De ama die nog met de asiel-

procedure bezig is, kan zich laten inschrijven in de gemeente waar hij woont.

Gemeenten zijn namelijk verplicht nog procederende asielzoekers te registreren als

zij daar om vragen. De ama heeft na inschrijving alle rechten die een minderjarige

heeft. Zo heeft hij recht op onderwijs en kan hij zich laten inschrijven bij het zieken-

fonds. De minderjarige wiens asielaanvraag is afgewezen, kan zich niet bij een

gemeente inschrijven en heeft daardoor bijna geen rechten. In de meeste gevallen

worden deze ama's opgevangen in centra of door pleeggezinnen, zonder dat hier een

wettelijk kader voor is.

In België geldt een leerplicht tot het achttiende levensjaar. Er wordt echter door

niemand gecontroleerd of alle ama's wel naar school gaan. Bovendien worden aura's

soms door scholen geweigerd omdat het schooljaar bij aanmelding van de ama al te

ver gevorderd is of omdat er geen schoolattest van de vorige school overlegd kan

worden (Pleysier, 1994).

4.5.3 Vertegenwoordiging

Er is, zoals gesteld, geen specifieke wetgeving inzake ama's. Ook bestaat er geen

oplossing voor het probleem van de wettelijke vertegenwoordiging. Er worden tot nu

toe geen voogden aan ama's toegewezen. In voorkomende gevallen beslist de jeugd-

31 Deze gegevens zijn verkregen in een gesprek met een medewerkster van San Damiano op 21 januari 1994.
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rechter wat er moet gebeuren. Wettelijke bepalingen met betrekking tot de rechten

van het kind treden in België vaak pas in werking voor de ama wanneer hij de vluch-

telingenstatus heeft gekregen (Children's Legal Centre, 1992).

4.6 Verder verloop van het verblijf

Bijna alle asielverzoeken van ama's worden afgewezen. Ze mogen op grond van

humanitaire redenen in België blijven totdat zij meerderjarig zijn: zodra ze de 18-

jarige leeftijd bereiken, worden ze echter over de grens gezet. Tot die tijd mogen ze

wel integreren. Ama's die een uitwijzingsbevel ontvangen en niet in de georgani-

seerde opvangstructuur zitten, verdwijnen nog al eens in de illegaliteit.

4.7 Kritiek op het beleid

Hoewel België diverse verdragen geratificeerd heeft met de intentie de situatie van

minderjarige vluchtelingen te verbeteren, is er nog steeds geen beleid met betrek-

king tot deze groep. Diverse partijen, waaronder de Belgische afdeling van de UNHCR

geeft dan ook te kennen hier moeite mee te hebben.32 Zij zijn van mening dat de

Belgische autoriteiten hun intenties niet concreet omzetten in beleidsplannen. Er

zijn diverse initiatieven gaande, maar alles gaat erg traag. Een medewerker van het

Rode Kruis: `Ik ben bezig het een en ander op te zetten. Dit staat echter nog in de

kinderschoenen. Er moet wat gedaan worden aan de rechten van het kind. Het VN-

verdrag is geratificeerd, maar er gebeurt niets. Er is geen humanitair beleid. Als het

kind 18 jaar wordt, lost dit niets op.'33

De Belgische afdeling van de UNHCR legt de prioriteit bij verbetering op de volgende

punten.34

- Er moet een voogdijregeling komen voor ama's, De voogd moet de ama ook

maatschappelijk begeleiden.

- Terugsturen van de ama moet mogelijk blijven, maar dan alleen indien er opvang

verzekerd is in het land van herkomst. Ook moet het terugsturen snel gebeuren

en niet na enkele jaren.

- De positie van ama's moet geregeld worden en mag niet afhankelijk zijn van de

willekeur van de betreffende ambtenaren. Het beleid moet worden dat ama's

ofwel worden uitgewezen ofwel mogen blijven en dan ook bepaalde rechten

hebben.
- Meer dan de helft van de aura's verdwijnt uit zicht. Hier moet een oplossing voor

gevonden worden, bijvoorbeeld door aan de Ama opvang toe te wijzen.

32 Gesprek met een medewerkster van de UNHCR, 21 januari 1994.

33 Gesprek met een medewerker van het Rode Kruis, 21 januari 1994.

34 Gesprek met een medewerkster van de UNHCR, 21 januari 1994.
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Bondsrepubliek Duitsland

5.1 Asielbeleid in het algemeen

Tot voor kort was er sprake van een sterke toename van het aantal asielaanvragen in

de BRD. Zo was het totale aantal asielzoekers 103.100 in 1988 en 121.000 in 1989. In

1991 steeg dit aantal tot 256.000 en in 1992 kwamen er 438.191 asielzoekers naar de

BRD (Jockenhiivel-Schiecke e.a., 1990; Children's Legal Centre, 1993b, p. 4).

Men probeerde deze aantallen enigszins te beperken door maatregelen voor een

snellere doorstroming in te voeren. Dit gebeurde onder andere door invoering van

de visumplicht voor een aantal landen.

Volgens artikel 16 lid 2 van de Grondwet is asiel `een subjectief recht voor mensen

die politiek vervolgd worden'. Hierop is de gehele vluchtelingenwet gebaseerd. Dit

wordt verder uitgewerkt in de asielwet en in een aantal andere wettelijke en admi-

nistratieve maatregelen (European consultation on refugees and exiles, 1983, p. 153;

Frowein en Stein, 1987). Op basis van artikel 16a van de Grondwet kan hij die aan de

definitie van vluchteling uit het Verdrag van Genève voldoet in de BRD asiel krijgen.

In het Asylverfahrensgesetz (Asielwet) is de positie van asielzoekers weergegeven

(Barwig e.a., 1989, pp. 36-38; Jockenhtivel-Schiecke e.a., 1990).

Artikel 51 van de Vreemdelingenwet geeft bescherming tegen mogelijke uitzetting.

En op basis van artikel 53 van de Vreemdelingenwet kan men een tijdelijke verblijfs-

vergunning om humanitaire redenen krijgen (UNHCR, 1993b, p. 5).

Het Verdrag van Genève dat geratificeerd is, heeft in dé BRD dezelfde status als iedere

andere wet.

In het verdrag met betrekking tot de eenwording van Duitsland (1989) is besloten dat

20% van alle asielzoekers die zich in de westelijke staten melden, overgeplaatst

zullen worden naar de vijf nieuwe deelstaten. Asielzoekers kunnen echter ook direct

naar de nieuwe deelstaten komen. De bescherming en zorg is daar gelijkgesteld aan

die in de oude deelstaten. De infrastructuur in de nieuwe deelstaten is echter niet

altijd goed voorbereid op het opnemen van asielzoekers. Dit kan tot grote proble-

men leiden.

Volgens de nieuwe Duitse immigratiewetgeving (1993) worden aanvragers die uit de

zogenoemde veilige landen komen of eerder in andere staten van de EU dan wel in

een first host country asiel hadden kunnen vragen direct teruggezonden. In zulke

gevallen kan een beroep tegen een negatieve beslissing slechts in het land van her-

komst worden ingediend (bron: NRC Handelsblad 6 januari 1994).

5.2 Procedure van de asielaanvraag

Wanneer een asielzoeker naar de BRD komt, moet hij de asielaanvraag persoonlijk

doen•bij de Ausldnderbehórde (vreemdelingenpolitie) in het district waar hij verblijft,
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of bij binnenkomst aan de grens waar de grenspolitie beslist of de aanvraag gegrond

is. Wanneer de asielzoeker geen gegronde vrees voor vervolging in het land van

her-komst uitdrukt, moet deze direct het land verlaten of wordt de binnenkomst in

de BRD meteen geweigerd.

Als de asielzoeker in een West-Europees buurland geweest is, kan de asielaanvraag

ook geweigerd worden aangezien hij daar al de mogelijkheid gehad heeft om asiel

aan te vragen. De asielzoeker hoeft in deze landen geen gegronde vrees voor vervol-

ging te hebben en had daar kunnen blijven (en asiel kunnen aanvragen). Geen enke-

le asielzoeker die over land de BRD binnenkomt, maakt veel kans om er asiel aan te

vragen.

Asielzoekers zonder visum die met het vliegtuig de BRD binnen proberen te komen,

mogen vaak niet het vliegtuig uit en worden direct teruggestuurd naar de landen

waar ze vandaan komen; dit geldt ook voor ama's. De BRD hanteert carrier liability-
wetgeving.

Vanaf het moment dat de asielaanvraag gedaan is, heeft de asielzoeker recht op

bescherming. Waar de asielzoeker tot de uitkomst van de procedure verblijft, kan hij

niet zelf bepalen. Op basis van quota worden de asielzoekers over de verschillende

federale staten verdeeld. Alleen wanneer het bij de aanvraag vrouwen of kinderen

onder de 18 jaar betreft, wordt er rekening gehouden met eventuele familiebanden

(Frowein en Stein, 1987).

Na de eerste opvang in een Erstaufnahmeeinrichtungwordt de asielaanvrager door-

gestuurd naar een Gemeinschaftsunterkunft. In deze laatste vinden meestal zo'n 200

tot 300 mensen onderdak. Volgens het nieuwe Asylbewerberleistungsgesetz dat op 1

november 1993 van kracht is geworden, krijgen de asielzoekers in de twee soorten

opvangcentra hulp in de vorm van diensten en niet in de vorm van geld (UNHCR,

1993b, p. 4).

Het is de asielzoekers in het algemeen verboden om te sparen en ook mogen ze niet

werken. Twee jaar nadat de asielaanvraag is ingediend, mag er een arbeidsvergun-

ning aangevraagd worden (Frowein en Stein, 1987).

Het Bundesamt fc r die Anerkennung ausldndischer Fliichtlinge (kantoor voor de

erkenning van vluchtelingen) neemt de beslissing over de asielaanvraag (UNHCR,

1993b, p. 5). De hooggerechtshoven van de verschillende deelstaten hebben allemaal

hun eigen beleid inzake de asielaanvragen. Hierdoor kan een asielzoeker met dezelf-

de reden voor asielaanvraag in de ene staat wel en in de andere niet erkend worden

(Jockenh8vel-Schiecke e.a., 1990).

5.3 Asielbeleid ten aanzien van aura's

De situatie van aura's in de BRD is erg complex en verschilt tussen de federale staten

(Ldnder). Er zijn geen federale regels met betrekking tot de ama's (UNHCR, 1993b,

p. 1). Zaken met betrekking tot asiel- en vluchtelingenstatus vallen wel binnen de

competentie van de federale overheid. Het welzijn van de asielzoekers en bepaalde

aspecten van de Vreemdelingenwet vallen echter in ieder geval onder de verantwoor-

delijkheid van de federale staten (European consultation on refugees and exiles,
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1983, p. 153). Evenals voor volwassen asielzoekers geldt voor ama's dat zij gelijkelijk

over de verschillende deelstaten verdeeld worden. Alleen voor ama's met familie in

de buurt van de plaats waar ze binnengekomen zijn, wordt hierop soms een uitzon-

dering gemaakt (Children's Legal Centre, 1992, p. 44).

Er is vanaf 1991 een aantal veranderingen opgetreden ten aanzien van de situatie

van ama's door het van kracht worden van zowel een nieuwe vreemdelingenwet als

een nieuwe kinder- en jeugdwelzijnswet. De aura's zijn gebonden aan de voorzie-

ningen die zijn vastgelegd in de Vreemdelingenwet en ze zijn afhankelijk van allerlei

welzijnswerk. Er is in de BRD, evenals in Groot-Brittannië, nog steeds een discussie

gaande over de vraag of de ama's nu onder de Vreemdelingenwet of onder de Jeugd-

wet vallen. Uit de trends (in behandeling en wetgeving) valt echter op te maken dat

de ama's meer als asielzoekers dan als minderjarigen behandeld worden (Children's

Legal Centre, 1992, pp. 44-48).

Vanaf 1991 geldt voor het mogen werken of het mogen volgen van een taalcursus een

algemene wachtperiode van een jaar. De asielzoeker komt na dat jaar uitsluitend in

aanmerking voor banen waarvoor geen Duitser of andere EU-burger te vinden is.

Volgens de artikelen 46-49 en 53 van de Vreemdelingenwet (vanaf april 1993 van

kracht) hoeven minderjarigen onder de 16 jaar niet in een opvangcentrum te blijven

als ze een wettelijke voogd buiten dit centrum hebben. Verder is het 16- en 17-jari-

gen wel toegestaan te werken. Het blijkt echter dat veel minderjarigen toch in grote

mate afhankelijk zijn van sociale voorzieningen.

De laatste jaren komen de meeste ama's uit Ethiopië, Eritrea, Iran, Sri Lanka, Afgha-

nistan, Libanon, Turkije (Koerden), Roemenië (ongeveer 100 in 1990) en het voor-

malige Joegoslavië.
Kleinere groepen komen uit Angola, Somalië (vooral de laatste twee jaar), Nigeria,

Zaïre, Ghana, Liberia, China, Vietnam en Irak (JockenhSvel-Schiecke e.a., 1990;

Children's Legal Centre, 1992, p. 44; Children's Legal Centre, 1993b). Met name in

Berlijn is het aantal minderjarigen dat uit Oost-Europa komt, gestegen. In Hamburg

komen juist vooral ama's uit Afrikaanse landen binnen (Children's Legal Centre,

1992, p. 44).
Nadat er zich eind jaren tachtig eerst een stijging in het aantal ama's had voorge-

daan, loopt dit aantal sinds enige tijd weer terug. Dezelfde trend is te zien bij het

aantal volwassen asielzoekers dat naar de BRD komt.
Er zijn geen duidelijke cijfers over het aantal aura's in de gehele BRD. Dit komt onder

andere ook doordat er verschillende definities gehanteerd worden door de verschil-

lende deelstaten als ook door de hulporganisaties. Zo wordt de leeftijdsgrens voor

het al of niet minderjarig zijn de ene keer bij 16 en de andere keer bij 18 jaar gelegd.

Er zijn wel enige cijfers bekend uit de grote steden waar tot nu toe de meeste ama's

binnenkomen. Ama's zouden echter steeds meer via kleine plaatsen binnenkomen.

Hierdoor gaat het overzicht nog meer verloren (Jockenhëvel-Schiecke e.a., 1990;

Children's Legal Centre, 1992, p. 44); van een aantal steden kan een overzicht gege-

ven worden.
In Frankfurt kwamen er in 1988 zo'n 2.200 ama's onder de 16 jaar binnen. Zij kwa-

men voornamelijk vanuit Sri Lanka. In 1989 waren er 2.500 (Children's Legal Centre,
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1992, p. 44) onder de 16 jaar. Dit hoge aantal ama's in dat jaar kan verklaard worden

door de werving voor de militaire dienstplicht in Iran in de laatste fase van de oorlog

tussen Iran en Irak en door een groot aantal vluchtelingen uit Sri Lanka. In 1990

werd het aantal aura's minder en kwam op een totaal van 673. Het aantal nam in 1991
verder af naar 450.

In Berlijn hebben in 1990 ongeveer 1.200 ama's tot 18 jaar een'asielaanvraag inge-

diend. Het aantal ama's tot de 18 jaar dat naar Hamburg kwam in 1992 was iedere

maand ongeveer 200. In juni 1992 woonden er ongeveer 2.000 ama's tot 18 jaar in

Hamburg (Children's Legal Centre, 1992, p. 45-48). In Rheinland Pfalz zijn tot novem-

ber 1992 193 ama's aangemeld. Bij de hierboven vermelde cijfers geeft de Duitse

afdeling van de ISS consequent lagere aantallen aan dan het Children's Legal Centre

(1992).

In totaal zouden er zo'n 5.000 ama's in de BRD verblijven (UNHCR, 1993b, p. 1). In

1992 zijn er in totaal 1.500 kinderen onder de 16 jaar binnengekomen in de gehele

BRD. Hiervan zouden er zo'n 75 (5%) de vluchtelingenstatus hebben gekregen. Aan

de grens zijn 34 ama's onder de 16 jaar teruggestuurd (Children's Legal Centre, 1993b,

p. 2). Van alle aura's die op het vliegveld van Frankfurt binnenkwamen in 1992, zeg-

gen de non-gouvernementele organisaties (NGO's) dat de helft van hen ook weer uit-

gezet is. Volgens dezelfde bron is er sinds juli 1993 (tot december 1993) geen ama,

die op het vliegveld van Frankfurt binnenkwam, nog toegelaten tot de asielproce-

dure (UNHCR, 1993b, p. 7).

Ondanks het feit dat de Duitse wetgeving het terugsturen van asielzoekers verbiedt,

blijkt dit op basis van bovenstaande toch te gebeuren (Barwig e.a., 1989, p. 206). Ook

minderjarigen zouden volgens deze bronnen regelmatig uitgezet worden (Children's

Legal Centre, 1993b, p. 2).

Door de ratificering van het VN-verdrag over de rechten van het kind (UNCRC) is de

regering van de BRD verplicht de minderjarigen bijzondere bescherming en humani-

taire hulp te verlenen, als ook voor geweld, schade en mishandeling te beschermen

(Deutscher Bundestag, 1992, pp. 1-5).

Tot 31 december 1990 hadden amás geen visum en verblijfsvergunning (ook geen

uitnodigingsbrief of aanvraag voor asiel) nodig. Alle onbeschermde minderjarigen

onder de 16 jaar werden binnengelaten en zorg en bescherming gegeven volgens het

Haagse Verdrag voor de bescherming van kinderen. (Dit verdrag werd door de BRD in

1971 ondertekend.) Sinds januari 1991 hebben minderjarigen (onder de 16 jaar) ech-

ter, evenals volwassenen, een visum nodig om de BRD binnen te komen wanneer zij

uit een land komen met een visumplicht voor de BRD. De belangrijkste reden waren

de grote aantallen ama's die reeds vanaf 1988 naar de BRD komen.

De meeste aura's in de BRD zijn 14 of 15 jaar oud (Jockenhbvel-Schiecke e.a., 1990,

pp. 211-212; Children's Legal Centre, 1992, pp. 47-48).35 In de asielprocedure zelf

hebben alleen minderjarigen onder de 16 een kans op speciale bescherming en hulp.

35 Het feit, dat de meeste geregistreerde amás 14 of 15 jaar oud zijn, kan te maken hebben met de gehan-

teerde definitie. Vanaf 16 jaar kunnen minderjarige asielzoekers immers geen gebruik meer maken van

speciale voorzieningen, waardoor ze mogelijk ook niet meer als ama geregistreerd worden.
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Vanaf 17 is men gelijkgesteld met volwassenen. Om minderjarigen zelf een asielver-

zoek te kunnen laten indienen, zodat zij niet afhankelijk zijn van de aanwezigheid

van een voogd, werd de leeftijd waarop dit mogelijk is naar 16 jaar verlaagd. Daar-

mee vervalt echter op 16-jarige leeftijd al het recht op kinderbescherming, speciale

begeleiding en onderdak (Bundesminister des Innern, 1992, pp. 23-24).

Een paragraaf in de nieuwe vreemdelingenwet zegt dat ook een ama het land uit-

gezet kan worden. Het is echter de vraag in hoeverre dit ook werkelijk toegepast zal

gaan worden vanwege de verplichting uit internationale verdragen om de minder-

jarige te beschermen.

De regering van de BRD probeert bij uitwijzing er bewust aan bij te dragen dat de

ama bij de ouders terugkomt. De ISS is echter van mening dat de ama bij uitzetting

toch duidelijk gevaar loopt (Bundesminister des Innern, 1992, pp. 12-13).

Om de binnenkomst van de ama's enigszins te beperken en het risico van uitwijzing

uit te sluiten, moeten kinderen onder de 16 jaar die zonder hun ouders naar de BRD

willen komen, sinds 1991 in het land waar ze vandaan komen, bij de vertegenwoordi-

ging van de BRD een Bescheinigung (vergelijkbaar met een machtiging tot voorloopig

verblijf) afhalen. Daarmee kunnen ze ongehinderd binnenkomen (Bundesminister

des Innern, 1992, p. 15).

5.4 Asielprocedure van ama's

Volgens artikel 12 van de nieuwe asielwet die per 1 juli 1993 van kracht is geworden,

zijn minderjarigen onder de 16 jaar niet bevoegd zelf een asielaanvraag in te dienen

maar moeten zij daarvoor een voogd hebben. Dit geldt ook als zij de asielaanvraag

aan de grens indienen (UNHCR, 1993b, p. 4). Deze voogd moet toegewezen worden,

wat enige weken of maanden kan duren. Zij die 16 of 17 jaar zijn, kunnen zelf een

aanvraag doen. Omdat 16- en 17-jarigen wel zelf asiel aan kunnen vragen wordt hen

ook geen voogd toegewezen. Als minderjarigen kunnen zij echter geen gebruik

maken van de diensten van een advocaat.

Minderjarigen die een verzoek indienen nadat ze al in de BRD zijn, gaan direct naar

de vreemdelingendienst of naar de lokale kinder- en jeugdbescherming. Als de ama

geen paspoort of identiteitspapieren heeft, wordt de leeftijd van de ama geschat

door de vreemdelingenpolitie door te kijken naar het uiterlijk (UNHCR, 1993b, p. 5).

De ama moet bij de vreemdelingenpolitie een asielaanvraag indienen. Na zes tot

acht maanden wordt de ama opgeroepen voor een gehoor op het federale kantoor.

Meestal wordt na drie tot twaalf maanden door de federale autoriteiten een beslis-

sing genomen (Jockenhóvel-Schiecke e.a., 1990). Alle asielaanvragen komen binnen

bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de federatie.

Indien een ama op een vliegveld aankomt, vindt het eerste gehoor daar plaats. Naast

een ambtenaar is daar alleen een tolk bij aanwezig. Dit gehoor is uitgebreid naar

inhoud en lengte en is later in de asielprocedure van belang (er kunnen nog vragen

over de inhoud van zijn verklaringen uit dat gehoor aan de minderjarige gesteld

worden). Bij minderjarigen die over land binnenkomen, is er bij dit gehoor meestal

geen vertaler aanwezig (Jockenhdvel-Schiecke e.a., 1990, pp. 206-207). Alle amas
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worden daarna gehoord door het hoofdkantoor (van de federale staat) voor de erken-

ning van buitenlandse vluchteling in Neurenberg of in de afdelingskantoren in

Berlijn of Hamburg (UNHCR, 1993b, p. 3).

De beoordeling van de aanvraag hangt voor een groot deel af van het vluchtverhaal,

dat in de interviews met de minderjarige naar voren is gekomen. Het is voor de min-

derjarigen echter vaak moeilijk om een duidelijk consistent vluchtverhaal te vertel-

len. Vaak hebben minderjarigen een shock of weinig kennis over de situatie in hun
land.

Aanvragen van minderjarigen hebben geen prioriteit. Er zijn ook geen andere crite-

ria voor de beslissing over de aanvraag dan bij volwassenen. De ama moet aantonen

dat hij in het land van herkomst vervolgd werd om politieke redenen (of dat de rest

van de familie bedreigd is; dit laatste wordt echter minder snel als reden geaccep-

teerd). Dit is voor de meeste amas echter moeilijk of niet aan te tonen, wat in hun

nadeel kan werken.

In 1989 werd 4% van de aanvragen van ama's gehonoreerd met de vluchtelingen-

status. In de jaren daarvoor was dit beduidend hoger, namelijk 8,6% in 1988, 9,4% in

1987, en 15,9% in 1986 (Jockenhëvel-Schiecke e.a., 1990, p. 207). Als arna's niet de

vluchtelingenstatus krijgen, kunnen zij zich nog beroepen op het Verdrag van

Genève, door aan te voeren dat het onveilig is voor hen om terug te keren. Ze kun-

nen dan een Aufenthaltsbefugnis (een verblijfsvergunning die de officiële status ver-

vangt) of een de facto status krijgen die geldig is tot het moment dat de onveilige

situatie in het land van herkomst niet meer bestaat. Het al of niet veilig zijn kan be-

sloten worden op grond van Foreign office reports (Children's Legal Centre, 1993b).

Tegen een negatieve beslissing over de aanvraag kan de ama binnen een week be-

roep aantekenen. Als dit niet gebeurt, krijgt de uitspraak van het federale gerechts-

hof wettelijke geldigheid en kan er uitzetting volgen of kan de ama de gedoogden-

status krijgen in afwachting van de ontwikkelingen in het land van herkomst

(UNHCR, 1993b, pp. 5-6).

5.5 Verblijf van ama's in het land van opvang

5.5.1 Opvang

De UNHCR is van mening dat voor de meest geschikte wijze van opvang van een ama

gekeken moet worden naar diens persoonlijke situatie. Hierbij zijn aspecten van

belang als leeftijd, wensen, situatie van de familieleden, de psychologische toestand

van de ama's gebaseerd op het vluchtverhaal en -motieven en -ervaringen, sociali-

satie in de cultuur van afkomst, scholing, toekomstperspectieven van de ama en de

opinie van de ouders of andere familie van de ama. Vanwege het feit dat er de laatste

jaren zoveel ama's ondergebracht moeten worden, wordt er ook in de BRD feitelijk

alleen naar twee zaken gekeken. Ten eerste wordt bepaald of de ama familie in de

BRD heeft waar hij kan wonen. Ten tweede kijkt men waar er een kinder- of jeugdte-

huis is dat een plaats vrij heeft en er in toestemt een ama op te nemen (Jockenhëvel-

Schiecke e.a., 1990, pp. 207-208).
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Na het interview bij binnenkomst in de BRD en bij de vaststelling dat het kind onder

de 16 jaar geen bekenden in het land heeft, zal de grenspolitie contact opnemen met

het lokale kantoor van de jeugdbescherming. De kinderbescherming neemt de ver-

antwoordelijkheid voor de ama op zich (Jockenhdvel-Schiecke e.a., 1990, pp. 203-

215). Ama's van 16 en 17 jaar worden daarentegen voor maximaal drie maanden naar

opvangcentra voor volwassenen (Erstaufnahmeeinrichtungen) gestuurd (UNHCR,

1993b, p. 4). Zij krijgen daar geen onderwijs of taalcursus en hebben dezelfde behan-

deling als volwassenen.

Bij het vliegveld in Frankfurt is in september 1988 een opvangcentrum geopend waar

de ama's een paar weken kunnen verblijven. Ook worden ama's in pensions opge-

vangen.

Een aantal ama's (onder de 16 jaar) wordt opgevangen in speciale huizen. Er is daar-

bij een onderscheid te maken naar: opvang met een teamleider uit het geboorteland

van de ama, mono-etnische huizen en multi-etnische huizen.

Het is ons niet bekend welke ama's voor welke opvang in aanmerking komen. Het

maximale aantal ama's in deze huizen is 30. Slechts bij wijze van hoge uitzondering

worden er 50 geplaatst. Een andere mogelijkheid is de plaatsing in gastgezinnen.

Wel is de wijze van opvang van ama's in een aantal deelstaten bekend. In Baden-

Wurttemberg bijvoorbeeld, komen ama's regelmatig in inrichtingen van de jeughulp-

verlening terecht; ook in Beieren worden ama's niet zomaar in gemeenschappelijke

opvanghuizen opgenomen maar in daarvoor geschikte jeugdinrichtingen (Deutscher

Bundestag, 1992, p. 2).

Door de grote aantallen ama's die de laatste jaren asiel vragen, zijn capaciteiten voor

accommodatie in het jeugdwelzijnscentrum te Berlijn, Hesse en Hamburg over-

vraagd. Uit een aantal deelstaten zijn specifieke gegevens op dit punt bekend. In

Hessen zijn tot het midden van het jaar 1990 ongeveer 550 ama's in jeugdinrich-

tingen ondergebracht. In Sachsen Anhalt zijn tot november 1992 24 ama's onder-

gebracht. Deze overvraging van een aantal regio's komt door het feit dat men pro-

beert minderjarigen toch zoveel mogelijk in de buurt van familie of bekenden onder

te brengen.

5.5.2 Voorzieningen

Ama's hebben dezelfde toegang tot bescherming en zorg als Duitse minderjarigen.

Dit geldt meestal alleen als ze nog geen 16 jaar zijn wanneer ze in Duitsland arrive-

ren. Anders zullen zij als volwassenen behandeld worden (Jockenhdvel-Schiecke

e.a., 1990, p. 206).

5.5.3 Vertegenwoordiging

De verantwoordelijkheid voor de ama's ligt bij het lokale jeugdbeschermingskantoor

in de plaats waar de ama arriveert. Alle relevante procedures moeten van daaruit

starten, waarbij het belang van het kind voorop moet staan (UNHCR, 1993b, p. 1).

Hoewel het burgerrecht eist dat iedere minderjarige (onder de 18 jaar) een voogd
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heeft, wordt dit bij ama's van 16 en 17 jaar niet toegepast en worden deze minder-

jarigen in de asielprocedure als volwassenen behandeld. Er wordt hierop alleen een

uitzondering gemaakt als de ama nog erg onvolwassen is of speciale medische

behoeften heeft. In het geval dat minderjarigen van 16 of 17 jaar speciale hulp nodig

hebben, zal de kinderbescherming gedeeltelijke voogdij op zich nemen; de jongere

blijft wel zelf verantwoordelijk voor zijn asielaanvraag.

Als er geen verwanten zijn die de voogdij op zich kunnen nemen, wordt de ama in

een kindertehuis of gastgezin geplaatst totdat er een privé- of welzijnsorganisatie of

individu beschikbaar is om voogd te worden. Tot die tijd neemt de kinderbescher-

ming de voogdij op zich (UNHCR, 1993b, p. 2).

De toewijzing van de voogd moet gebeuren door het gerechtshof en duurt zes weken

tot drie maanden (in Frankfurt een maand). Er wordt geprobeerd om een individuele

voogd toe te wijzen. De voogd neemt beslissingen op alle terreinen van het leven van

de ama (verzorging, onderwijs, gezondheid, de asielprocedure enz.).

De Deutsche Kinderschutzbund in Frankfurt werft en traint privé-voogden voor

ama's. Deze organisatie probeert de toekomstige voogd bijvoorbeeld inzicht te geven

in de asielprocedure en de specifieke culturele achtergrond van de ama (Jocken-

hdvel-Schiecke e.a., 1990, p. 211).

Vanwege de vele problemen bij de voogdij zou begin 1994 een handboek met betrek-

king tot ama's worden opgesteld in samenwerking met NGO's, vrijwilligersorganisa-

ties, advocaten, rechters, en de kinderbescherming. Dit handboek zal informatie

bevatten met betrekking tot verschillende aspecten van het probleem van de ama's

(UNHCR, 1993b, p. 3).

5.6 Verder verloop van het verblijf

Schoolbezoek wordt als een belangrijk aspect gezien in het vraagstuk van de ama's.

Als zij als vluchteling erkend zijn, hebben ze volledige toegang tot het onderwijs. Tot

1987 werden bijna alle ama's als vluchteling erkend en daardoor hadden ze dus ook

recht op scholing. Als zij (nog) niet als vluchteling erkend zijn, hebben zij ook recht

op scholing maar alleen als ze zelf een schooldirecteur vinden die hen accepteert.

Vooral in de grote steden is het moeilijk een vrije plaats te vinden op scholen

(Jockenhtivel-Schiecke e.a., 1990, p. 213).

5.7 Kritiek op het beleid

Een werkgroep van de NGO's is van mening dat 16- en 17-jarigen benadeeld zijn aan-

gezien zij geen voogd hebben en ook geen bijzondere hulp krijgen in de centra en

behandeld worden als volwassenen (Jockenhóvel-Schiecke e.a., 1990, pp. 214-215).

Het aantal ama's in de BRD is sterk toegenomen. In toenemende mate worden min-

derjarigen onder de 16 jaar dan ook geplaatst in goedkope hotels, zoals in Hamburg.

Deze zouden echter onvoldoende zorg aan de minderjarigen geven.

Ook met betrekking tot de voogdij is er kritiek vanuit het veld. Gebleken zou zijn dat

veel voogden in de loop van de tijd overvraagd worden door de vele rompslomp die
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de hele asielaanvraag geeft. Deze taak zou misschien beter overgenomen kunnen

worden door een lokale welzijnsorganisatie die gespecialiseerd is in de wettelijke

bescherming van deze minderjarigen. Een andere mogelijkheid zou zijn de voogdij

over te dragen aan de lokale jeugdbescherming. Dit wordt echter veelal kritisch

benaderd door de lokale maatschappelijk werkers, daar zij vaak te weinig tijd heb-

ben om veel aandacht aan iedere ama te schenken. Zij krijgen deze taak vaak naast

hun andere taken (Jockenh^vel-Schiecke e.a., 1990, p. 211).
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Frankrijk

6.1 Asielbeleid in het algemeen

Ook Frankrijk heeft nationale en internationale verdragen met betrekking tot vluch-

telingen ondertekend, zoals het Verdrag van Genève (1951) en het Protocol van New

York (1967). Internationale verdragen hebben directe werking. Op 25 juli 1952 zijn de

criteria voor het erkennen van vluchtelingen uit het Verdrag van Genève in de Franse

wet opgenomen. Twee organisaties zorgen voor de uitvoering van deze wet: de Office

Francais de Protection des Refugiés etApatrides (OFPRA) en de Commission des

Recours. De eerste is belast met het onderzoeken van de asielaanvraag; de tweede

is een juridisch orgaan dat de beroepen onderzoekt die tegen het besluit van de

OFPRA worden aangetekend. De OFPRA valt onder de bevoegdheid van het ministerie

van Buitenlandse Zaken. De medewerkers van de OFPRA zijn allen gespecialiseerd

in een bepaalde geografische regio. De Commission des Recours is een beroepscom-

missie die wordt voorgezeten door een lid van de Raad van State en waarin een lid

van de OFPRA en een lid van de Franse UNHCR zitting hebben (LaCoste, 1991, pp. 4-5

en 10).

Aan een asielzoeker mag in principe geen toegang geweigerd worden, noch mag hij

worden teruggestuurd naar het land dat hij ontvlucht is. Toegang mag wel geweigerd

worden aan asielzoekers die op illegale wijze het land binnen willen komen. Ook kan

het zijn dat een asielzoeker naar een first host country wordt uitgewezen als zijn aan-

wezigheid op Frans grondgebied op ernstige wijze de openbare orde bedreigt (Euro-

pean consultation on refugees and exiles, 1983, p. 125 en 130).

Asielzoekers die Frankrijk binnenkomen, krijgen een séjour temporaire (voorlopige

verblijfsvergunning) van het hoofd van de betreffende préfecture (district). Dit docu-

ment zorgt ervoor dat het verblijf van de asielzoeker voorlopig gelegaliseerd is en hij

de asielprocedure in kan gaan. Nadat een asielzoeker door de OFPRA erkend is als

vluchteling krijgt hij een séjour définitif (permanente verblijfsvergunning). Erkende

vluchtelingen hebben recht op verblijf op Frans territorium, op de bescherming van

de Franse autoriteiten in het buitenland, op werk, en in het algemeen op allerlei

voorzieningen die voor ingezetenen gelden. Aan personen die niet vallen onder de

definitie van vluchteling van het Verdrag van Genève van 1951 kan toch asiel ver-

leend worden op grond van de volgende status: bénéficiaire de l'asile of asilé (ge-

doogdenstatus). De laatste status wordt door de minister van Binnenlandse Zaken

verstrekt en is voor de betrokkene minder gunstig dan de status van vluchteling. Tot-

dat Frankrijk het Protocol van 1967 ondertekende, vormden de asilées een signifi-

cante categorie. Inmiddels zijn zij een uitzondering (European consultation on

refugees and exiles, 1983, p. 122). Asielzoekers hebben tijdens de duur van hun pro-

cedure recht op juridische en financiële bijstand en krijgen een tijdelijke verblijfs-

vergunning. De eventuele werkgever is verplicht de asielzoeker wegwijs te maken bij
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alle organisaties. Als de asielzoeker geen werk vindt, heeft hij recht op een soort

werkloosheidsuitkering (allocation fortfaire) en gratis medische hulp. Ook hebben

de asielzoeker en zijn kinderen op dat moment normale toegang tot scholing

(European consultation on refugees and exiles, 1983, 131-132). Asielzoekers worden

in ongeveer 10% van de gevallen opgevangen in Centres d'Acceuil pour Demandeurs

d'Asile (CADA). Hierbij wordt prioriteit gegeven aan vrouwen, kinderen en niet-Frans-

sprekende aanvragers. De rest moet zelf onderdak vinden. In opvangcentra ontvan-

gen asielzoekers zakgeld van tien Franse frank per volwassene en vijf frank per kind

per dag. Als de asielzoeker prefereert om op zich zelf te wonen, kan hij daarvoor

via de Service Social d'Aide aux Emigrants (SSAE) een vergoeding krijgen (European

consultation on refugees and exiles, 1983, pp. 131-132). Als ze hun eigen onderdak

regelen, kunnen zij 1.300 frank per maand krijgen en een eenmalig bedrag van 2.000

frank bij aankomst. (Brink e.a., 1993, p. vii). Een asielzoeker kan voor maximaal

zes maanden worden toegelaten tot een Centre Provisoire d'Hérbergement (CPH).

Dit is een opvangcentrum waar hem onderdak, voedsel, medische hulp, aanpassings-

cursussen (cycles d'adaptation) met het oog op de latere integratie, Franse les en

wat zakgeld geboden wordt. Deze centra worden geleid door France Terre d'Asile

en vallen onder de bevoegdheid van het commissariaat van de republiek. Alle kos-

ten worden gedragen door het Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protec-

tion sociale. De SSAE is een organisatie die hulp biedt aan immigranten en asiel-

zoekers.

Ook bevinden zich vluchtelingen in Frankrijk die via een quotumregeling zijn uitge-

nodigd. Zij hoeven de asielprocedure niet te doorlopen en krijgen bij voorbaat al de

vluchtelingenstatus. Ze hebben, met uitzondering van de publieke sector, volledige

toegang tot de arbeidsmarkt en recht op een inkomen in de vorm van een uitkering

zoals Franse burgers. Zij vallen ook binnen de reguliere gezondheidszorg. Als zij in

een opvangcentrum verblijven krijgen zij alleen zakgeld. Meestal worden zij onder-

gebracht in een CPH, waar zij verplicht zijn om 520 uur Franse les en integratie-

onderwijs te volgen (Brink e.a., 1993, p. vii).

Het aantal asielaanvragen nam in de jaren tachtig met sprongen toe. In 1981 werden

er ongeveer 8.000 asielaanvragen gedaan; in 1989 waren dit er circa 60.000. De dos-

siers met aanvragen bij de OFPRA stapelden zich op en al snel ontstond een situatie

waarbij de hele procedure ongeveer twee tot vijf jaar duurde. In 1989 werd besloten

de werkwijze van de OFPRA drastisch te veranderen. Na deze veranderingen werd de

gehele procedure (asielaanvraag plus eventueel beroep) afgewerkt in vier tot zes

maanden. De nieuwe maatregelen schijnen doeltreffend te zijn: sinds 1989 daalde

het aantal asielaanvragen gestaag. Werden er in dat jaar nog 60.000 aanvragen ge-

daan, in 1991 waren dit er 46.500 en in 1992 nog maar 28.872 (zie bijlage 1).36

Op 19 november 1993 werd een wetswijziging aangenomen. Vóór deze wijziging kon

een vreemdeling wiens vluchtelingenstatus al in een first host country was erkend

36 Overigens hebben deze cijfers, in tegenstelling tot die van de overige landen, uitsluitend betrekking op

aanvragen van 'gezindshoofden' en niet op die van de van hen afhankelijke gezinsleden.
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Frankrijk binnentreden met een gewoon korte-termijnvisum. Als hij langdurig asiel

in Frankrijk wilde aanvragen, moest hij dit zo snel mogelijk bij de gemeente van

verblijf doen, in ieder geval binnen de termijn waarvoor zijn visum gold. Hij moest

dan uitleggen waarom hij het land dat zijn asielverzoek had ingewilligd, had verlaten

en waarom hij niet een visa d'établissement (vestigingsvergunning) had aangevraagd

bij het Franse consulaat aldaar (European consultation on refugees and exiles, 1983,
p. 123). Ook kon een asielzoeker wiens aanvraag in een first host country was afge-

wezen asiel aanvragen in Frankrijk. De wetswijziging werd noodzakelijk geacht in

verband met het Akkoord van Schengen. Frankrijk kan nog steeds asielaanvragen

van asielzoekers die zijn afgewezen in andere landen die het Schengenakkoord

en de daarbij behorende Uitvoeringsovereenkomst hebben ondertekend, in behan-

deling nemen, maar is daartoe niet langer meer verplicht (Volkskrant, 22 november

1993).

6.2 Procedure van de asielaanvraag

Een asielzoeker moet aan de Franse grens een asielverzoek indienen bij de douane.

Als hij visumplichtig is maar geen visum heeft, krijgt hij een sauf conduit (vrijgeleide

brief) en wordt verwezen naar de Services des étrangers (vreemdelingendienst) van

het district waar hij voorstelt te verblijven. Ook de asielzoeker die het land op clan-

destiene wijze binnenkomt, moet zich zo snel mogelijk melden bij de betreffende

burgemeester of de verantwoordelijke van het departement en asiel aanvragen

(European consultation on refugees and exiles, 1983, p. 124). Asielzoekers krijgen

van hem een autorisation provisoire de séjour (voorlopige verblijfsvergunning) en

een asielaanvraagformulier dat zij ingevuld naar de OFPRA moeten sturen. Het is

zaak dit zo snel mogelijk te doen: zolang de asielaanvraag nog niet bij de OFPRA is

ingediend, heeft de asielzoeker geen recht op overheidssteun. Bovendien kan hem

de voorlopige verblijfsvergunning geweigerd worden als hij in de tussentijd door de

politie opgepakt wordt omdat zijn verblijf niet regulier is. Hij moet het aanvraag-

formulier nauwkeurig invullen en daarnaast als bewijs overleggen: twee pasfoto's,

een kopie van zijn tijdelijke verblijfsvergunning, zijn paspoort of reisdocument of

een ander bewijs van de identiteit, alle beschikbare documenten die bewijzen

leveren van vervolging of bewijzen die de angst van de asielzoeker voor vervolging

ondersteunen. Als het formulier ingevuld en ingeleverd is, ontvangt de asielzoeker

een bewijs dat hij asiel heeft aangevraagd (LaCoste, 1991, p. 8). De OFPRA baseert het

besluit meestal op geschreven informatie en kan daartoe om aanvullende informatie

vragen. Soms wordt een asielzoeker verzocht aan een gesprek mee te werken (Euro-

pean consultation on refugees and exiles, 1983). De asielzoeker heeft, indien nodig,

tijdens het gesprek recht op een tolk (LaCoste, 1991, p. 9). De OFPRA voorziet de

asielzoekers bij ontvangst van het aanvraagformulier van een document waarmee zij

een tijdelijke verblijfsvergunning voor drie maanden kunnen verkrijgen en een voor-

lopige werkvergunning, die geldig blijft zolang de aanvraag bij de OFPRA in behande-

ling is (European consultation on refugees and exiles, 1983, pp. 131-132). Binnen vier

maanden nadat de asielaanvraag gedaan is, moet de OFPRA een beslissing genomen
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hebben en deze melden aan zowel de asielzoeker als het betrokken departement. Als
de asielzoeker door de OFPRA als vluchteling wordt erkend, krijgt hij een carte de

refugié. Een erkende vluchteling kan hiermee een verblijfsvergunning voor 10 jaar

krijgen. In principe heeft hij daarmee dezelfde rechten als een Fransman (LaCoste,

1991, p. 9). Ook de kinderen van de vluchteling, die onder de 16 jaar zijn, krijgen zo'n
certificaat. Dit kan tevens worden aangevraagd voor de echtgeno(o) t(e), tenzij deze

een andere nationaliteit heeft. (European consultation on refugees and exiles, 1983,

pp. 128-129).

In het geval van een negatieve beschikking worden zowel de aanvrager als het betrok-

ken district op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval kan de aanvrager binnen een

maand in beroep gaan bij de Commission des Recours (European consultation on

refugees and exiles, 1983, pp. 128-129). Dit is ook mogelijk indien binnen een perio-

de van vier maanden geen enkele beslissing is genomen. Het beroep heeft schorsen-

de werking. De aanvrager heeft echter geen recht op juridische bijstand, maar kan

zich wel laten begeleiden door een tolk of een andere persoon. Tegen de beslissing

van de Commission de Recours kan weer in beroep gegaan worden bij de Raad van

State. Dit beroep heeft echter géén schorsende werking en de asielzoeker heeft dan

ook niet veel baat bij een dergelijk beroep. Ten slotte is er nog de mogelijkheid om de

zaak bij de OFPRA te heropenen in het geval van nieuwe feiten. Wordt de negatieve

beschikking niet herroepen, dan moet de aanvrager het land verlaten. Zijn recht op

een werkeloosheidsuitkering en gratis medische bijstand vervallen onmiddellijk. Als

de aanvrager het land niet verlaat, kan hij door de autoriteiten uitgezet worden.

Indien hij een baan heeft, krijgt hij uitstel van uitzetting voor zes maanden, zodat hij

tijd heeft om zijn werk af te ronden en zijn salaris te innen (European consultation

on refugees and exiles, 1983, pp. 128-129).

6.3 Asielbeleid ten aanzien van aura's

Sinds enkele jaren komen er op Frans grondgebied steeds meer ama's van allerlei

origine, in Frankrijk bij voorkeur mineur sans répondant légal genoemd, binnen.

Officiële statistieken over het aantal ama's zijn er niet, aangezien zij niet apart wor-

den geregistreerd. Een indruk over de omvang van deze groep kan echter verkregen

worden op basis van gegevens van de SSAE. Deze registreerde in 1990 37.977 asiel-

zoekers, waaronder 189 ama's. In 1991 waren dit er respectievelijk 34.450 en 228

(SSAE, 1992, pp. 13-16). Tussen 15 maart 1991 en 30 september 1991 heeft de SSAE

een enquête gehouden onder alle ama's die via stichtingen en organisaties bereikt

konden worden. Zij kwamen in deze periode met 225 nieuwe ama's in contact. Onge-

veer 40% van hen kwam uit Sri Lanka, 20% uit Turkije, en bijna 12% uit Angola. De

rest was verdeeld over 18 nationaliteiten. Van deze ama's was bijna 70% 16, 17 of 18

jaar oud. De groep bestond uit 22% meisjes en 75% jongens (van 3% was de sekse

onbekend).

Frankrijk heeft het VN-verdrag over de rechten van het kind en de Haagse verdrag

voor de bescherming van kinderen geratificeerd. Er is echter geen speciaal beleid

met betrekking tot ama's. De kosten van de opvang worden gedragen door het minis-
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terie van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd vallen zij onder de verantwoording van

de Directeur Departemen tal de l'Action Sanitaire et Sociale (DDASS) (JockenhSvel-

Schiecke, 1990).

Ama's moeten net als volwassen asielzoekers vervolging in het land van origine aan-

tonen om voor de vluchtelingenstatus in aanmerking te komen. Echter, de ama kan

niet zelfstandig een asielaanvraag doen, omdat hij minderjarig is. Pas als de ama een

officiële en wettelijke vertegenwoordiger heeft, kan hij een asielaanvraag indienen.

De vertegenwoordiger kan een voogd zijn, een familielid of een vriend die de rol van

voogd op zich neemt terwijl de ama in een opvangcentrum verblijft. Zolang de ama

geen asielaanvraag kan doen, kan de OFPRA hem niet het document verschaffen

waarmee hij recht heeft op een tijdelijke verblijfsvergunning van drie maanden. Bij

wijze van uitzondering wordt soms aan een 16- of 17-jarige die asiel vraagt een

verblijfsvergunning verstrekt. Om het probleem op te lossen moet de ama bij de

rechtbank een voogd aanvragen. Op grond van de artikelen 373 en 390 van de Code

Civil heeft een minderjarige het recht om onder voogdij geplaatst te worden als

beide ouders overleden zijn of niet aanwezig kunnen zijn. (LaCoste, 1991, p. 19) Het

verzoek hiertoe wordt echter niet consequent ingewilligd. Sommige rechters weige-

ren dit omdat zij tegen een dergelijke vorm van voogdij zijn, anderen omdat de ama

op het moment van aanvraag illegaal in Frankrijk verblijft. De algemeen-secretaris

van de OFPRA heeft daarom op 16 oktober 1990 voor een Srilankaanse ama een brief

geschreven aan de president van de rechtbank. De strekking van deze brief is dat het

weigeren van voogdijschap vanwege de simpele reden dat aura's buiten de bestaande

categorieën van vreemdelingen vallen, in strijd is met het Franse recht. Het zou

onmenselijk zijn om hun voogdij slechts op grond van formeel-jurische regels te

weigeren, aangezien aura's zonder voogd geen asielaanvraag kunnen doen. De schrij-

ver bepleit dat het recht van het kind in het algemeen zwaarder moet wegen dan

andere wetten, vooral gezien de afgesloten Haagse verdrag. Deze is van universele

strekking en heeft niet alleen betrekking op Franse burgers. Deze brief wordt vaak als

voorbeeld gesteld voor andere ama's.

Als de ama een voogd toegewezen krijgt, kan hij een asielaanvraag indienen (SSAE,

1992). Als een ama 16 of 17 jaar oud is en geen officiële vertegenwoordiger heeft, zal

er géén negatieve beslissing genomen worden maar wordt er gewacht totdat de ama

18 jaar is. Als het asielverzoek van een ama wordt afgewezen en hij dus niet de status

van vluchteling krijgt, kan hij worden teruggestuurd naar het land van herkomst als

daar opvang mogelijk is. Als die er niet is, kan de ama worden gedoogd op grond van

humanitaire redenen. Na zijn achttiende verjaardag kan hij vragen om als immigrant

te worden opgenomen.

6.4 Asielprocedure van ama's

Er bestaat geen wetgeving die specifiek betrekking heeft op ama's. Net als volwassen

asielzoekers moeten zij zich aanmelden bij de OFPRA. Een ama zonder voogd kan

echter geen asielaanvraag indienen. De OFPRA raadt de ama dan ook aan om naar de

kantonrechter te gaan en voogdij aan te vragen. Vervolgens verwijst de OFPRA de ama
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naar de SSAE die hem verder helpt (Children's Legal Centre, 1992, pp. 42-44). Als de

ama een voogd heeft, kan hij zijn asielverzoek bij de OFPRA indienen. De procedure

is dan dezelfde als bij volwassenen. Er wordt geen prioriteit gegeven aan de aanvraag

van een minderjarige. Elke branche van de OFPRA heeft echter wel een aantal

personen die zich speciaal met ama's bezig houden. Vaak worden de ama's door hun

voogd of vertegenwoordiger begeleid, maar dit is niet verplicht.

6.5 Verblijf van ama's in het land van opvang

6.5.1 Opvang

Aangezien er geen centrale opvang geregeld is, vindt het eerste onderdak groten-

deels bij een familielid, landgenoot of medereiziger plaats (in 83% van de gevallen).

Deze opvang is vaak maar voor beperkte tijd mogelijk. Zo'n 5% heeft geen onderdak

en zo'n 7% verblijft elders. Nog eens 5% wordt opgevangen door Franse of inter-

nationaal gemengde families (SSAE, 1992, pp. 26-27).

6.5.2 Voorzieningen

Alle legaal in Frankrijk verblijvende kinderen, ongeacht hun nationaliteit of status,

hebben tussen hun zesde en zestiende levensjaar onderwijsplicht. Openbaar onder-

wijs is kosteloos. Op sommige scholen wordt speciaal voor buitenlandse kinderen

les in de Franse taal gegeven (European consultation on refugees and exiles, 1983,

p. 137).

Ama's kunnen financiële hulp krijgen van de SSAE. Dit is 2.000 Franse frank voor

asielzoekers boven de 16 jaar en 700 frank voor asielzoekers onder de 16. Als de ama

erkend wordt als vluchteling en ouder is dan 16 jaar en bovendien werkzoekend, kan

hij een aanvulling van 1.350 Franse frank maandelijkse werkeloosheidsuitkering

krijgen voor de maximumperiode van een jaar (Jockenh&vel-Schiecke, 1990, p. 222).

6.5.3 Vertegenwoordiging

De toewijzing van een voogd aan een ama gebeurt niet automatisch: een voogdij-

instelling voor ama's bestaat ook niet. De enige instelling die hulp verleent op dit

gebied is de SSAE. Deze instelling probeert invloed uit te oefenen bij de Services de

Protection de l'enfance. Voogdij kan door de rechter worden verleend aan een familie-

lid, landgenoot of hulpverleningsinstelling die een aanvraag doet voor het voogdij-

schap. Sommige rechters stellen zich afwerend op ten opzichte van deze zogenaam-

de open voogdij. In principe zijn twee soorten van voogdij mogelijk, namelijk de

voogdij door verwanten of andere personen zoals een sociaal werker of een land-

genoot, of voogdij door de staat als de eerste niet gerealiseerd kan worden. In de

praktijk wordt de voogdij dan gedelegeerd naar hulpverleningsinstellingen die een

geschikte plek in een pleeggezin of groepshuis zullen zoeken (Children's Legal

Centre, 1992, p. 43).
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6.6 Verder verloop van het verblijf

Over het verdere verblijf van de ama in Frankrijk is ons niets bekend.

6.7 Kritiek op het beleid
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Frankrijk heeft het VN-verdrag voor de rechten van het kind geratificeerd. Echter, de

autoriteiten overzien de gevolgen voor minderjarige asielzoekers zonder wettelijke

vertegenwoordigers niet, volgens de SSAE. De departementale diensten die belast

zijn met de juridische en sociale bescherming van minderjarigen aarzelen vaak om

minderjarige asielzoekers bescherming te bieden. De kinderrechters zijn niet compe-

tent, aldus de SSAE. Bovendien kunnen problemen van administratieve aard, bijvoor-

beeld het niet kunnen bewijzen van de identiteit, nationaliteit of de leeftijd, leiden

tot uitsluitingen van een heel scala aan voorzieningen zoals juridische hulp en

onderwijs (SSAE, 1992). Degenen die bij een gezin worden opgevangen, zouden

dezelfde rechten moeten hebben als andere kinderen. Dit is bijvoorbeeld het recht

op maandelijkse kinderbijslag, op een beurs om middelbaar onderwijs te kunnen

volgen (deze wordt meestal geweigerd bij ama's die ouder dan 16 jaar zijn) en op een

oriëntatie op beroepsmogelijkheden (deze is meestal in het Frans dat niet beheerst

wordt door de ama). De SSAE probeert betrokken diensten hiervoor gevoelig te

maken (SSAE, 1992).

Zoals het SSAE worden ook het Rode Kruis, France Terre d'Asile, Cimade en Secours

Catholique geconfronteerd met steeds meer hulpvragen zonder respons te vinden

van de kant van de departementale diensten die belast zijn met de sociale hulp aan

het kind. Zij bepleiten dan ook specifieke opvang voor minderjarigen binnen de

asielzoekersopvang en systematische juridische bescherming gedurende het proces

van asielaanvraag (SSAE, 1992, p. 7).
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Groot-Brittannië

7.1 Asielbeleid in het algemeen

De belangrijkste wetgeving met betrekking tot asielaanvragen en asielbeleid zijn de

Immigration Act van 1971 en de Immigration Rules (Frowein en Stein, 1987). De asiel-

aanvraag wordt in het kader van deze twee wetten bekeken. Daarnaast heeft Groot-

Brittannië het Verdrag van Genève geratificeerd. Internationale verdragen en over-

eenkomsten worden niet vanzelf van kracht in Groot-Brittannië. Ze moeten in de

nationale wetgeving ingevoerd worden om effectief te worden.

De competente autoriteit op het gebied van asielbeleid is het Home Office (Immigra-

tion and Nationality Department). Met betrekking tot de vluchtelingenstatus en

bescherming is het Home Office samen met de Britse afdeling van UNHCR verant-

woordelijk.

In 1991 kwamen er 67.000 asielzoekers binnen in Groot-Brittannië. Dit aantal daalde

in 1992 24.610 (zie bijlage 1).

In de Asylum and Immigration Appeals Act 1993 zijn de criteria voor de behandeling

van asielaanvragen in de Groot-Brittannië neergelegd. Vanaf dat moment worden

trouwens ook van alle asielzoekers vingerafdrukken gemaakt. De minister heeft ge-

zegd dat van jonge aura's (onder de 16 jaar) geen vingerafdrukken worden gemaakt,

tenzij zij onder begeleiding van een volwassene zijn, die ouder of voogd is of op

dit moment verantwoordelijk is voor de ama (Children's Legal Centre, 1993d, p. 1).

Er is geen bijzondere wetgeving voor een asielzoeker die wacht op de uitkomst van

zijn aanvraag. Hij mag blijven tot er duidelijkheid over zijn aanvraag is en er een

beslissing is genomen (European consultation on refugees and exiles, 1983, pp.

363-370).

Asielzoekers die gegronde redenen hebben om niet naar hun land terug te keren,

maar niet de vluchtelingenstatus krijgen, kunnen worden gedoogd. Alleen aan een

asielzoeker die erkend is als vluchteling wordt op verzoek een internationaal reis-

document, een convention travel document (CTD), gegeven.

Men kan niet de vluchtelingenstatus krijgen wanneer men gewetensbezwaren tegen

de militaire dienstplicht heeft (en dit de enige reden voor de asielaanvraag is).

Een asielzoeker heeft alleen het recht om bezwaar te maken tegen afwijzing als hij

dit verzoek indient voordat de officiële verblijfsduur verstreken is. Bovendien moet

een dergelijk verzoek uiterlijk tien dagen na de afwijzing ingediend worden.

7.2 Procedure van de asielaanvraag

De asielaanvraag moet direct bij binnenkomst in Groot-Brittannië gedaan worden.

Als de asielzoeker al in Groot-Brittannië is, kan hij alleen asiel aanvragen als hij niet

terug kan vanwege gegronde angst voor vervolging wegens ras, religie, nationaliteit,
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lidmaatschap van een bepaalde sociale groep, of politieke mening. Dit komt overeen
met de definitie van het Verdrag van Genève.

Op de plaats waar de asielzoeker Groot-Brittannië binnenkomt, is de immigratie-

dienst (immigration office) verantwoordelijk voor het afnemen van een interview.

Alle aanvragen voor asiel, waar dan ook gedaan, worden doorverwezen naar het

Home Office die ook de beslissing over de aanvraag neemt (European consultation

on refugees and exiles, 1983, pp. 363-370).

Als bij de eerste beoordeling de aanvraag ongegrond bevonden wordt, zal de aan-

vraag in een versnelde procedure behandeld worden. Ook asielzoekers die via een

first host country naar Groot-Brittannië komen, zullen volgens deze snelle procedure

behandeld worden. Als de asielaanvraag geweigerd wordt, kan de aanvrager binnen

twee dagen in beroep gaan. Binnen twee weken wordt de hele aanvraag beoordeeld

zonder verdere mogelijkheden van hoger beroep. Ook aanvragen van minderjarigen
zouden op deze manier bekeken worden.37

Alle asielaanvragers hebben volgens de Asylum and Immigration Appeals Act 1993

het recht tegen een negatieve beslissing in beroep te gaan. Bij de afwijzing van de

asielaanvraag zal de reden voor deze beslissing gegeven worden. Het beroep moet

binnen tien werkdagen door de aanvrager aangetekend worden bij een speciale ver-

antwoordelijke op dit gebied. Deze moet binnen vijf dagen een hoorzitting organi-

seren. Binnen 42 dagen moet er dan een nieuw oordeel over de aanvraag komen.

Hiertegen kan dan nog in beroep worden gegaan bij het Immigration Appeals

Tribunal (Children's Legal Centre, 1993d, pp. 3-4).

Groot-Brittannië heeft carrier liability-wetgeving. Onder artikel 12 van de nieuwe

wet is de Immigration Carriers LiabilityAct 1987 gewijzigd zodat sommige doorrei-

zende passagiers uit bepaalde landen een visum nodig hebben om door Groot-Brit-

tannië te mogen reizen. Hiermee probeert men te verhinderen dat asielzoekers ille-

gaal het vliegtuig verlaten in Groot-Brittannië en asielzoekers er dus vanaf te houden

om met het vliegtuig binnen te komen. De vliegtuigmaatschappijen riskeren bij het

binnen brengen van asielzoekers zonder visum namelijk hoge boetes (£ 2000 per

persoon).

In de nieuwe Asylum and immigration Appeals Act 1993 zijn er ook veranderingen

met betrekking tot de opvangverplichtingen voor asielzoekers. Zo worden asielzoe-

kers die accommodatie hebben (ook al is deze tijdelijk) niet meer automatisch als

dakloos gedefinieerd onder de nieuwe wet (Children's Legal Centre, 1993d, pp. 4-7).

7.3 Asielbeleid ten aanzien van aura's

Minderjarigen hebben evenals volwassenen een visumplicht indien zij uit landen

komen wiens burgers een visum nodig hebben voor Groot-Brittannië. Ook zij kun-

nen door de immigratie-autoriteiten vastgehouden worden in de periode dat de aan-

37 In de paragrafen 180 A-R van de nieuwe immigratiewetten worden criteria gegeven voorde beoordeling

van de aanvraag. De meeste hiervan geven de factoren weer die tot een afwijzing van de asielaanvraag

leiden.
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vraag in behandeling is. Er zijn gevallen bekend van vliegtuigmaatschappijen die kin-

deren direct terugbrachten naar het land van herkomst voordat zij een asielaanvraag

hebben kunnen indienen. De carrier liability-wetgeving geldt namelijk ook voor min-

derjarigen. In Groot-Brittannië ligt de grens van minderjarigheid bij 21 jaar.

Volgens de statistieken van het Home Office zijn er in Groot-Brittannië in de ver-

schillende jaren de volgende aantallen ama's onder de 18 jaar binnengekomen: 115

in 1987, 110 in 1988, 430 in 1989, en 1.020 in 1990 (Jockenhóvel-Schiecke e.a., 1990).

Men merkt daarbij op dat de getallen voor 1989 en 1990 overschat zouden kunnen

zijn. Over het jaar 1991 kwamen er bijvoorbeeld slechts 122 ama's tot en met 16 jaar

binnen (Jockenhdvel-Schiecke e.a., 1990; Children's Legal Centre, 1992). In 1992 zijn

er 190 aanvragen gedaan door ama's, zowel bij de grens als elders in het land. Van

januari tot november 1993 zijn er in totaal 239 asielaanvragen gedaan door ama's

(Children's Legal Centre, 1993b, p. 3; Children's Legal Centre, 1993c).

Het aantal personen tussen de 16 en 21 jaar dat bekend was bij het RefugeeArrivals

Project op het internationale vliegveld Heathrow bedroeg tussen oktober 1991 en

juni 1992 ongeveer 70 (Children's Legal Centre, 1992). In 1992 waren er in totaal

329 aanvragen van ama's tussen de 17 en 21 jaar, die binnenkwamen bij het Refugee

Arrivals Project. Het aantal ama's van 17 jaar en jonger, de echte minderjarigen

(internationaal gezien), is onbekend (Refugee Arrivals Project, 1993, p. 32).

Volgens het RefugeeArrivals Project (1993, p. 32) kwamen er in 1992 in totaal 381

ama's naar Groot-Brittannië. De meesten van hen (329) waren tussen de 17 en 21

jaar. Somalië en Zaïre worden expliciet genoemd als herkomstlanden.

In 1990 kregen 35 ama's de vluchtelingenstatus, 45 kregen een de facto status en 5

werden geweigerd en uitgewezen. Het is niet bekend in welk jaar de aanvraag door

de ama's gedaan werd (Children's Legal Centre, 1993b, p. 3).

Het is moeilijk om een exact cijfer te geven van het aantal ama's dat momenteel in

Groot-Brittannië verblijft, omdat de registratie van ama's niet consequent gebeurt.

De ama's komen voornamelijk uit Sri Lanka, Somalië, Ethiopië, Eritrea, Turkije,

Afghanistan en Angola. De laatste tijd komt er ook een grote stroom uit het voor-

malige Joegoslavië.

Sinds oktober 1991 is de nieuwe Children's Act van kracht. Deze heeft betrekking op

alle kinderen in Groot-Brittannië ongeacht de juridische status die zij hebben. Het

legt de lokale autoriteiten op om in de etnische, religieuze, culturele en taalkundige

behoeften van een kind te voorzien wanneer zij voor het kind zorg dragen. Boven-

dien moeten zij voor accommodatie zorgen voor kinderen tussen de 16 en 21 jaar

wanneer het welzijn van deze kinderen op het spel staat.

Als een lokale autoriteit ingeschakeld wordt ter verzorging van de ama zijn er drie

regelingen van toepassing. Ten eerste is dat de vrijwillige verzorging van de ama

(door de lokale autoriteit) op basis van het feit dat de minderjarige verlaten is

(Children'sAct, section 2). Hiermee kan de lokale autoriteit als de verantwoordelijke

voor de ama optreden. De verantwoordelijkheid kan evenwel gedelegeerd worden.

De lokale autoriteiten overwegen ten tweede of de immigratiewetgeving boven de

kinder- en jeugdwetgeving gaat. Dit is namelijk niet altijd duidelijk (wanneer de ama

mogelijkerwijze uitgezet wordt, laat men de immigratie-autoriteiten optreden in de
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rechtszaal). Ten derde worden sommige minderjarigen niet opgenomen in de verzor-
ging door de lokale autoriteiten. Zij kunnen wel geld van hen krijgen op grond van

de Children's Act (section 1) om te voorkomen dat de ama's zonder verzorging komen

te staan. Geen van deze drie regelingen verlenen echter volledige juridische ouder-

lijke rechten aan de verzorger (Jockenhóvel-Schiecke e.a., 1990). Groot-Brittannië

heeft de VN-Verdrag over de rechten van het kind (UNCRC) ondertekend maar heeft

daarbij een voorbehoud gemaakt met betrekking tot immigratie en nationaliteit.

Hierdoor kan gezinshereniging en het welzijn van de ama's buiten beschouwing

gelaten worden, hoewel dat eigenlijk het wezen van het verdrag is (Children's Legal

Centre, 1992, pp. 58-60).

In de nieuwe Asylum and Immigration Appeals Act 1993 wordt met betrekking tot

aanvragen van ama's meer de nadruk gelegd op objectieve criteria dan op het ont-

wikkelingsniveau van het kind. Er wordt expliciet gezegd dat een minderjarige niet

de vluchtelingenstatus ontzegd mag worden alleen omdat deze nog te jong is om zijn

situatie te begrijpen en nog geen gefundeerde angst voor vervolging heeft (Children's

Legal Centre, 1993a, p. 3).

Hoewel het Hogerhuis instemde met een speciale dienst voor de verdediging van

aura's is dit door de regering niet overgenomen. In plaats daarvan is er aan de vluch-

telingenraad (Refugee Council) voor één jaar toestemming gegeven om een advise-

rende commissie samen te stellen. Zij zullen aan iedere ama die bij hen komt een

adviseur toewijzen. De adviseurs moeten de ama adviseren, informeren en begelei-

den bij interviews en het algeheel welbevinden van de ama bevorderen. De adviseur

heeft geen juridische bevoegdheden en de regering heeft ook geen verplichting om

de financiering van het project na dit jaar voort te zetten. Eind februari 1994 zijn de

adviseurs hun werk begonnen (Children's Legal Centre, 1993d, pp. 6-7; Children's

Legal Centre, 1994; House of Commons, 1993, p. 30).

7.4 Asielprocedure van ama's

Een asielaanvraag kan worden ingediend bij binnenkomst in Groot-Brittannië.

Indien de ama reeds over een visum beschikt, kan de asielaanvraag na binnenkomst

geschieden. Het kind kan zelf op iedere leeftijd asiel aanvragen.

Zowel bij het onderzoek naar de juridische positie als bij het aanvragen van asiel

krijgt de ama bij binnenkomst geen hulp. Als het kind, op de plaats waar hij het land

binnenkomt, als ama erkend wordt, dan zal hij, zoals iedere asielzoeker, gehoord

worden door een immigration officer. Hierbij heeft de ama wel recht op hulp. Het

interview wordt zelfs alleen gehouden wanneer de ama onder begeleiding van een

bekende, een vertegenwoordiger of adviseur is (Children's Legal Centre, 1993a, p. 2).

Indien nodig zal hierbij een vertaler en een representant van WELCARE (een onafhan-

kelijk welzijnsbureau, die geen specifieke kennis van ama's hebben en geen mandaat

hebben om hen te representeren) aanwezig zijn. Een ama zal volgens de Asylum and

Immigration Appeals Act 1993 niet meer gehoord worden als er voldoende schrifte-

lijke informatie is. Als er toch een gehoor nodig is, moet dit onder begeleiding van

een voogd of vertegenwoordiger plaatsvinden. Er worden algemene instructies
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gegeven over de wijze waarop dit interview gehouden moet worden. Verder wordt er

door de Asylum Division of the Home Office een interviewtraining gegeven voor het

interviewen van kinderen en jongeren. Men hoopt dat in de toekomst alle ama's door

deze speciaal opgeleide ambtenaren van de immigratiedienst geïnterviewd zullen

worden (Children's Legal Centre, 1994).

De inhoud van het interview kan verschillende zaken omvatten zoals het analyseren

van het vluchtmotief van de minderjarige, het achterhalen van de identiteit, reis-

details en het zoeken naar reeds aanwezige bekenden of familie in Groot-Brittannië.

Als er niemand is om de ama op te vangen, zal contact opgenomen worden met de

local authority social services. Zij nemen echter alleen ama's onder de 16 jaar op. Zij

die 16 of 17 jaar zijn en op Heathrow aankomen, zullen doorverwezen worden naar

het Refugee Arrivals Project waar ze verder advies kunnen krijgen. Er zijn echter vaak

onduidelijkheden over de leeftijd van een ama (Children's Legal Centre, 1992). Dit

probleem is echter niet specifiek voor Groot-Brittannië, maar doet zich ook voor in

andere Europese landen waar ama's binnenkomen voor.

Tijdens de verdere procedure wordt de aanvraag van een minderjarige op dezelfde

manier behandeld als die van een volwassene. Ook bij de behandelingstijd hebben

de aanvragen van ama's geen prioriteit. De speciale aanbevelingen, zoals deze in het

UNHCR-handboek geformuleerd zijn, worden niet nageleefd. Evenals volwassenen

vragen ama's een volledig erkende vluchtelingenstatus aan. De meeste ama's krijgen

een bijzondere vergunning om te blijven (niet de vluchtelingenstatus) en zullen niet

teruggestuurd worden. Deze verblijfsvergunning is geldig voor een jaar en daarna

moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Ook al krijgt de ama de vluchtelingenstatus, hij blijft toch gebonden aan bepaalde

beperkingen. Zo kan hij zich niet vrij bewegen binnen andere landen van de EU

(JockenhSvel-Schiecke e.a., 1990).

Volgens de Asylum and ImmigrationAppealsAct 1993 mogen minderjarigen alleen

uitgewezen worden naar landen die een vergelijkbare sociale infrastructuur hebben

als Groot-Brittannië en wanneer er contact gelegd is met de autoriteiten van dat

land. Het beleid ten aanzien van terugzending naar het herkomstland is dat dit niet

kan gebeuren voordat de ouders gevonden zijn of voordat er een geschikte voogd is.

Deze dienen in staat te zijn voor de ama te zorgen (Children's Legal Centre, 1993d,

p. 3; Children's Legal Centre, 1994).
In de paragrafen 180P, 180Q, 180R van deze wet wordt beschreven hoe de asiel-

aanvraag van ama's bekeken moet worden en welke criteria gehanteerd moeten wor-

den. Het welzijn van de ama's zou daarbij op de eerste plaats moeten komen. Aan-

vragen van jonge kinderen mogen volgens deze wet ook niet uitsluitend afgewezen

worden op het feit dat de ama geen gegronde vrees voor vervolging heeft vanwege

zijn leeftijd (Children's Legal Centre, 1993d, p. 3; House of Commons, 1993b, p. 8).

Volgens de overheid duurt het zo'n zestien maanden voordat een aanvraag afge-

handeld is. Er zijn echter verschillende gevallen bekend die al langer dan twee jaar

lopen.
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7.5 Verblijf van ama's in het land van opvang

7.5.1 Opvang
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In Groot-Brittannië zijn geen speciale opvangmogelijkheden. Er is geen organisatie

die zich bezighoudt met de plaatsing en de verzorging van ama's. Al de regelingen

zijn dan ook ad hoc regelingen.

Wanneer een ama zich meldt bij de immigratiedienst of de UNHCR, neemt de UNHCR

contact op met Save the children of Ockenden Venture. Zij zijn beide NGO's. De eerste

organisatie neemt jongere ama's op, de tweede de oudere. Save the children is een

hulporganisatie die opkomt voor kinderen in noodsituaties. Zij hebben een eigen

(eerste) opvanghuis, het Hampton CourtHouse. Er wordt daar ook meteen gezorgd

dat de ama tot een school wordt toegelaten. De ama wordt daarna geplaatst bij een

familie, in een kinderhuis of unit. De beide organisaties erkennen dat iedere ama na

aankomst een herstelperiode nodig heeft. De meeste kinderen die bij Save the child-

ren komen, zijn Vietnamezen en een aantal uit Laos en Cambodja. Het grootste deel

van hen zijn waarschijnlijk uitgenodigde vluchtelingen; uit de gebruikte bronnen

komt dit echter niet duidelijk naar voren. Ockenden Venture heeft verschillende

centra die allemaal tien tot vijftien kinderen huisvesten.

Andere mogelijkheden met betrekking tot plaatsing van ama's zijn vluchtelingen-

hotels, opvangcentra, groepsverzorging, kindertehuizen, pleegzorg (door mensen

met al of niet dezelfde etnische achtergrond) en doorstroomcentra. Geïntegreerde

plaatsing in nationale kinder- en jeugdverblijven is eigenlijk nog onbekend.

7.5.2 Voorzieningen

Een centraal opvangcentrum met goede begeleiding van de amás bestaat dus nog

niet. Er zijn wel plannen hiervoor maar deze lopen spaak op de vraag wie verant-

woordelijk is voor de ama's en daarmee dus op wie alles moet financieren. Verzor-

gers die met ama's werken, zouden geen begeleiding of vaardigheidstraining krijgen

(Jockenhdvel-Schiecke e.a., 1990).

Lokale autoriteiten van de social service-afdeling. Zij worden echter alleen bij min-

derjarigen betrokken als er zich een crisissituatie voordoet.

7.5.3 Vertegenwoordiging

De meeste minderjarige asielzoekers worden door de lokale sociale dienst slechts

gehuisvest. Zij hebben echter geen ouderlijke verantwoordelijkheid en autoriteit

over de minderjarigen. Minderjarigen die asiel aanvragen, worden meestal vertegen-

woordigd door een vluchtelingenbureau of The Refugee Unit of the United Kingdom

Immigration Advisory Service (Jockenhóvel-Schiecke e.a., 1990).

In de wetgeving van Groot-Brittannië is niets opgenomen over een voogd voor de

ama. Dit betekent dat uiteindelijk niemand volledig wettelijk verantwoordelijk is

(voor ontvangst, toegang, verzorging en bescherming). Als de ama door de lokale
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autoriteiten wordt gehuisvest, verwacht men van de lokale maatschappelijk werkers

dat zij hem begeleiden bij de asielprocedure. Zij worden daarvoor echter niet spe-

ciaal opgeleid. Het zou daarom mogelijk kunnen zijn dat zij onvoldoende kennis met

betrekking tot ama's hebben. Daar komt nog bij dat zij ook andere werkzaamheden

hebben wat ertoe kan leiden dat zij onvoldoende tijd voor de ama hebben (Child-

ren's Legal Centre, 1992; 37).

Het Refugee Legal Centre is een nieuwe door de overheid gefinancierde dienst die

advies en begeleiding moet bieden; zij zijn van plan om speciale diensten te ontwik-

kelen voor amás (Children's Legal Centre, 1992). Ook het British Refugee Council

probeert zich in te zetten voor ama's. Dit is een NGO waarin eigenlijk zo'n 30 orga-

nisaties bij elkaar gebracht worden. Hoofdtaken zijn de ontvangst van en hulp aan

nieuw gearriveerde asielzoekers, onderzoek en informatie met betrekking tot vluch-

telingenproblemen en beleidszaken in Groot-Brittannië en andere delen van de

wereld (European consultation on refugees and exiles, 1983).

7.6 Verder verloop van het verblijf

De enige informatie die hierover bij ons bekend is, is dat minderjarige asielzoekers

en vluchtelingen gewoon naar lokale scholen en colleges gaan.

7.7 Kritiek op het beleid

De vluchtelingenorganisaties hebben geen kennis van en toegang tot de bronnen die

er bestaan in nationale en lokale welfare services (sociale diensten). Deze zouden

hen van dienst kunnen zijn om hun zorg voort te zetten. Omgekeerd is dit ook het

geval (Children's Legal Centre, 1992).

Er is geen specifieke wetgeving voor ama's (niet in de National Childcare Law en niet

in de Immigration Law). Er is in de wetgeving geen verschil tussen minderjarigen en

meerderjarigen. Bovendien wordt er niet op de specifieke behoeften van een ama

ingespeeld (Children's Legal Centre, 1992).

Een nadeel van het feit dat veel ama's een verblijfsvergunning (en geen vluchtelin-

genstatus) krijgen, is dat zij daarmee niet het recht hebben om een verzoek tot

gezinshereniging in te dienen. Dit gaat in tegen het recht dat de kinderen volgens de

UNHCR en de UNCRC hebben. Als zij wel een volledige vluchtelingenstatus hebben,

kunnen zij een verzoek tot gezinshereniging indienen. Van de 80 aanvragen van

ama's met een vluchtelingenstatus heeft het Save the Children'Fund er slechts vijf

teruggekregen met een afwijzing. Het gaat hier vooral over de situatie van Vietna-

mezen (Jockenhëvel-Schiecke e.a., 1990; Children's Legal Centre, 1993a, p. 3).

Hoewel het officieel niet is toegestaan, zouden ama's door de immigratiedienst (the

immigration officials) worden teruggestuurd. Zij krijgen geen tijdelijke toelating;

normaliter wordt deze afgegeven als mensen binnen mogen komen om de behande-

ling van hun asielaanvraag af te wachten; hoewel dit twee jaar kan duren (Jocken-

hSvel-Schiecke e.a., 1990).

Volgens het British Refugee Council is de wetgeving die er bestaat min of meer
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adequaat, ondanks het feit dat de jeugdwetgeving niet herzien is met de andere

veranderingen die er in 1993 doorgevoerd zijn (JockenhSvel-Schiecke e.a., 1990).



8

Zweden

8.1 Asielbeleid in het algemeen

In Zweden krijgen weinig asielzoekers de vluchtelingenstatus. Dit heeft tot gevolg

dat er in Zweden een groot aantal de facto vluchtelingen zijn. Dit zijn mensen die

om humanitaire redenen opgenomen worden omdat het te gevaarlijk is om hen

terug te sturen naar het land van herkomst. Wanneer de situatie daar weer veilig is,

zullen de de facto vluchtelingen weer teruggestuurd worden.

Het principe van eerste toevluchtsland wordt strikt gehanteerd in Zweden. Vluchte-

lingen mogen dus niet via een first host country naar Zweden komen. Als de afgewe-

zen asielzoeker naar het land van herkomst of een ander land teruggestuurd kan

worden, dan gebeurt dat. Dit wordt gedaan zonder rekening te houden met de con-

sequenties voor de vluchteling (Barwig e.a., 1989, p. 207).

Sinds 1 juli 1989 is er een nieuwe asielwet van kracht. Deze heeft tot doel de wacht-

periode te verkorten tot een maximum van zes maanden. Verder wordt de verant-

woordelijkheid over de asielaanvraag verschoven van de lokale politie naar het

Statens Invandrarverk (SIV; de nationale immigratiedienst). De SIV wordt daarmee

zowel verantwoordelijk voor het onderzoeken van de asielaanvraag als ook voor het

maken van de uiteindelijke beslissing (Swedish Ministry of Culture, 1993, p. 33). De

structuur van de SIV is met de nieuwe wet ook veranderd, zij heeft een decentraal

karakter gekregen. Verder worden medewerkers verplicht om in geval van afwijzing

van de asielaanvraag ook de redenen daarvoor te geven. Dit zou in de praktijk echter

niet altijd gebeuren (Jockenh6vel-Schiecke e.a., 1990, pp. 185-186).

Op 2 november 1989 besloot de regering dat het niet in bezit zijn van reis- of identi-

teitspapieren als een, voor de asielzoeker, negatief criterium bij de asielaanvraag zou

gaan fungeren. Op 13 december 1989 werd besloten dat vluchtelingen en personen

wiens enige vluchtmotief het hebben van gewetensbezwaren tegen de militaire

dienst is, door een uitsluitingsclausule in de vreemdelingenwet, niet geaccepteerd

worden in Zweden. Slechts wanneer zij zeer dringend bescherming nodig hebben,

kunnen zij in Zweden blijven. De regering heeft niet vermeld hoe lang deze uitslui-

tingsclausule van kracht zou blijven. Ons is niet bekend of deze clausule ook nu nog

van toepassing is. In de periode 1976-1982 is deze maatregel ook al eens toegepast.

Het probleem in Zweden is dat de wetgeving niet geschreven of gepubliceerd wordt

maar dat deze uit beslissingen van het gerechtshof moet blijken. De eerste beslissing

wordt genomen door de SIV. Deze maakt haar beleid of regels niet openbaar (Jocken-

hSvel-Schiecke e.a., 1990, p. 52).
Asielzoekers in Zweden hebben alleen recht op acute medische hulp. Het is hierbij

natuurlijk discutabel wat acuut is.

In 1992 waren er in totaal 84.018 asielaanvragen van zowel minderjarigen als meer-

derjarigen in Zweden. Dit was aanzienlijk meer dan in 1991 toen dit aantal nog
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27.300 was. De sterke stijging van het aantal asielaanvragen is waarschijnlijk te

wijten aan de situatie in het voormalige Joegoslavië (Children's Legal Centre, 1993b,

p. 4). Zo waren er in 1991 namelijk 12.560 aanvragen van burgers uit het voormalige

Joegoslavië en 69.396 (83% van het totaal) in 1992.

Tot en met juli 1993 zijn er in Zweden ongeveer 37.581 asielaanvragen gedaan

(Swedish Ministry of Culture, 1993, pp. 16-17 en 32).

In januari 1993 is er een parlementaire commissie ingesteld om het immigratie-,

immigranten- en vluchtelingenbeleid in Zweden te evalueren en zo mogelijk te ver-

beteren. In maart 1995 wordt hierover verslag gedaan (Swedish Ministry of Culture,

1993).

Zweden heeft de meeste internationale overeenkomsten ondertekend. Het parle-

ment moet deze vervolgens, evenals in andere landen, ratificeren. De overeenkom-

sten worden effectief als ze in de nationale wetgeving worden ingevoerd door middel

van een nieuwe wet of door middel van decreet. Wanneer het internationale verdrag

in strijd is met de nationale wetgeving heeft de laatstgenoemde voorrang (European

consultation on refugees and exiles, 1983, p. 311-312).

8.2 Procedure van de asielaanvraag

De aanvraag wordt direct gericht aan SIV. Bij afwijzing van de aanvraag bestaat de

mogelijkheid een bezwaarprocedure aanhangig te maken. Dit dient binnen drie

weken nadat de aanvraag is afgewezen te gebeuren. De zaak wordt dan opnieuw

bekeken door het Department ofAdministration and Marketing. De regering heeft

uiteindelijk het laatste woord. Deze procedure duurt zo'n zes tot twaalf maanden.

Als de aanvraag ook hier afgewezen wordt, wordt dit begeleid met een opdracht om

het land te verlaten of een bevel tot uitzetting. Als de aanvrager dan nog nieuwe

omstandigheden aan kan voeren, kan een hele nieuwe procedure gestart worden. Als

ook hier de beslissing weer negatief is heeft de asielzoeker geen recht meer om bij de

regering in beroep te gaan (Jockenh6vel-Schiecke e.a., 1990, pp. 52-56; European

consultation on refugees and exiles, 1983, pp. 311-317).

8.3 Asielbeleid ten aanzien van ama's

Het VN-verdrag over de rechten van het kind is door Zweden geratificeerd. Het aantal

ama's dat naar Zweden komt, stijgt de laatste jaren sterk. Dit stijgende aantal zorgt

voor veel aandacht voor de ama's, want de Zweedse regering houdt het voor wense-

lijk om minderjarigen en meerderjarigen verschillend te behandelen. Er wordt gepro-

beerd om de minderjarige in eerste instantie als kind te behandelen en niet als asiel-

zoeker (Hjein, p. 4).

Er is een aantal maatregelen genomen om de opvang van minderjarigen zonder

legale status te verbeteren. Hieronder valt onder andere een aantal centra met een

24-uurs zorgsysteem voor ama's tot 16 (en ouder als zij speciale hulp behoeven). Het

doel is om iedere jongere in zo'n centrum te plaatsen op basis van de individuele

behoefte en situatie.
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Volgens artikel 12 van de Social Services Act zijn de autoriteiten verplicht om te verze-

keren dat kinderen opgroeien onder veilige en positieve omstandigheden en hun per-

soonlijke, fysieke en sociale ontwikkeling te bevorderen. Kinderen in gevaar hebben

recht op speciale bescherming. Dit artikel in de wet geldt ook voor ama's. Er moet

meteen gemeld worden wanneer een kind op enige wijze in gevaar is. Er bestaat

echter vaak een slechte cotirdinatie tussen de verschillende autoriteiten.

Als uitgangspunt heeft de Zweedse regering dat in eerste instantie de gemeentelijke

en provinciale besturen verantwoordelijk zijn voor het treffen van - voornamelijk

preventieve - maatregelen ten behoeve van de verbetering van de positie waarin

kinderen van vluchtelingen en immigranten zich bevinden. Ook een aantal NGO's

houdt zich met deze kinderen bezig (Swedish Ministry of Culture, 1993).

Door een besluit van 31 mei 1989 mogen kinderen uit een asielzoekende familie nor-

maliter blijven wanneer ze meer dan een jaar gewacht hebben op het besluit over

asiel (wat er met de rest van de familie gebeurt, is bij ons niet bekend). Deze regel

geldt echter niet voor amás (JockenhSvel-Schiecke e.a., 1990, pp. 185-186).

In de publikatie Immigrant and refugee policy in Sweden (1990) is geen melding ge-

maakt van een op ama's gericht beleid. Wel wordt geconcludeerd dat ama's veel te

maken hebben met sociaal-maatschappelijke aanpassingsproblemen in vergelijking

met hun leeftijdgenootjes.

Er zijn geen officiële statistieken van de SIV met betrekking tot ama's. Volgens schat-

tingen waren er in 1988 ongeveer 400, 100 tot 150 in 1989 en zo'n 120 in 1990. Zij

kwamen voornamelijk uit Noord Afrika, Iran en Libanon (Jockenhëvel-Schiecke e.a.,

1990, pp. 181-187).

In 1991 kwamen er 435 ama's naar Zweden. Gedurende de eerste drie maanden van

1992 waren dit er 109 (Children's Legal Centre, 1992, p. 55). In totaal zouden er in

1992 zo'n 1.447 ama's naar Zweden zijn gekomen (Children's Legal Centre, 1993b, p.

3). De meesten kwamen uit Ethiopië, Eritrea, Iran, Irak, het voormalige Joegoslavië,

Libanon, Somalië, Syrië. Hiernaast worden ook nog Uganda en Sudan als herkomst-

landen van ama's uit 1992 genoemd (Children's Legal Centre, 1992, p. 55; Children's

Legal Centre, 1993b, p. 3).

In 1989 kwamen er in totaal 29.000 asielzoekers naar Zweden, waarvan aan 24.879

een verblijfsvergunning (dit getal omvat zowel quotavluchtelingen als asielzoekers)

werd verstrekt. Dit was een sterke stijging ten opzichte van 1988 (19.500).

8.4 Asielprocedure van aura's

Minderjarigen hebben evenals meerderjarigen een visum nodig om Zweden binnen

te kunnen komen, wanneer het land van herkomst een visumverplichting voor

Zweden kent. Dit werd in 1989 met de Vreemdelingenverordening ingevoerd. Zweden

kent geen carrier liability-wetgeving. Het beleid is erop gericht om aura's niet

meteen terug te sturen, maar de aanvraag in ieder geval te bekijken.

De ama kan op iedere leeftijd zelf asiel aanvragen: er zijn hieraan geen leeftijds-

beperkingen verbonden. Op de plaats waar de ama Zweden binnenkomt (meestal is

dit het Arlanda vliegveld bij Stockholm), wordt het eerste interview met de ama
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gehouden. Daarbij heeft de ama alleen ondersteuning van een vertaler.

In de praktijk blijken binnenkomende ama's in veel gevallen als asielzoeker en niet

als kind behandeld te worden (wat ingaat tegen de intentie van de overheid). De poli-

tie op het vliegveld van Stockholm doet het eerste interview binnen zes uur. Als dit

niet mogelijk is, wordt de ama naar het groepshuis voor ama's in Carlslund (vlakbij

het vliegveld) gebracht, waar het interview en het onderzoek gehouden worden.

Wanneer de politie bevestigt dat het om een niet-kansloze asielaanvraag gaat, zal de

toegang tot Zweden niet worden ontzegd. Volgens de Vreemdelingenwet moeten alle

asielaanvragen in behandeling genomen worden door de SIV.

Er is bij ons niets bekend over de manier waarop de politie bij andere plaatsen van

binnenkomst de ama's benadert of hoe de procedure is voor ama's die als toerist

Zweden binnenkomen (Jockenh5vel-Schiecke e.a., 1990, p. 181-187).

Een aantal minderjarigen (die ama bleken te zijn) is vanwege het feit dat zij via een

first host country naar Zweden kwamen, teruggestuurd naar het land van eerste aan-

vraag. De politie is verplicht de Social Service Committee in te lichten als zij een min-

derjarige als ama identificeren (Children's Legal Centre, 1992, p. 55).

Sinds juli 1992 heeft het SIV de verantwoordelijkheid overgenomen voor het intervie-

wen van asielzoekers, inclusief de ama's. Alleen een minderjarige die is geregistreerd

als asielzoeker of op andere basis een verblijfsvergunning wil aanvragen, heeft recht

op economische ondersteuning door de SIV.

Asielaanvragen van minderjarigen tot 16 jaar krijgen voorrang. Ama's tussen 16 en 18

jaar worden volgens de wet echter op dezelfde manier behandeld als volwassenen.

In de gehele procedure worden de richtlijnen van de UNHCR gevolgd.

De doelstelling is (volgens de SIV-regelgeving) om binnen twee maanden een beslis-

sing te nemen over de aanvraag. Daarna kan bij afwijzing hoger beroep volgen.

Er zijn weinig statistieken over de aard van de status die ama's krijgen. Net als bij vol-

wassenen krijgen waarschijnlijk de meeste ama's een de facto status (Children's Legal

Centre, 1993b, p. 3; Jockenh5vel-Schiecke e.a., 1990, p. 52-56).

Volgens het Zweedse vluchtelingenwerk is er echter regelmatig de dreiging van uit-

zetting voor de ama's. Wanneer asiel geweigerd wordt, vindt ook daadwerkelijk uit-

zetting plaats. Voor de beslissing tot uitzetting probeert men contact op te nemen

met familie van de ama. Hoewel de politie de afgewezen aura's begeleidt bij de uitzet-

ting, zijn er ook gevallen waarbij het onduidelijk is gebleven of de minderjarige in-

derdaad vertrokken is en of hij op de plaats van bestemming aangekomen is (Jocken-

hbvel-Schiecke e.a., 1990, pp. 181-186; Ministerie van justitie, 1990).

8.5 Verblijf van ama's in het land van opvang

8.5.1 Opvang

Tegenwoordig mogen asielzoekers onder 16 jaar (alleenkomend of niet) niet meer

vastgehouden worden, tenzij hiervoor een speciale aanleiding is. Ondanks dit ver-

bod zou dit nog regelmatig gebeuren (bv op het vliegveld van Stockholm).

Over het algemeen worden ama's ondergebracht in Carlslund (een groepshuis voor
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ama's in de buurt van het Arlanda vliegveld). Het personeel daar zou echter niet spe-

cifiek geschoold zijn en daardoor niet voldoende kennis hebben om deze ama's goed

op te vangen (Jockenhável-Schiecke e.a., 1990, pp. 181-186). Meestal verblijven de

ama's vrij kort in Carlslund; vier tot vijf maanden wordt al als lang gezien. Ama's tus-

sen de 16 en 18 jaar worden meestal in kostscholen of in jeugdherbergen geplaatst.

Enkele van hen leven zelfstandig (Children's Legal Centre, 1992, pp. 55-56).

Als de asielaanvraag erkend wordt en de ama een verblijfsvergunning krijgt, wordt

hij in een algemeen groepshuis geplaatst. Veel van deze minderjarigen wonen ook bij

familie of bij Zweedse families. Er zijn slechts 115 plaatsen in groepshuizen geleid

door de lokale autoriteiten (Jockenhtivel-Schiecke, 1990, pp. 181-186; Ministerie van

Justitie, 1990).

8.5.2 Voorzieningen

Over speciale voorzieningen voor ama's in Zweden is ons niets bekend geworden.

8.5.3 Vertegenwoordiging

Het is van belang dat minderjarigen een vertegenwoordiger hebben, daar in de

Zweedse wetgeving iedereen onder een bepaalde wettelijke leeftijd niet handelings-

bekwaam is. Een wettelijke vertegenwoordiger kan dit overnemen. Volgens de Zweed-

se wetgeving kan dit eigenlijk niet omdat de ouders van de ama's vaak nog in leven

zijn en er dus niemand anders deze wettelijke vertegenwoordiging over mag nemen

(Children's Legal Centre, 1992, pp. 55-56).

Tot maart 1991 was de ISS verantwoordelijk voor de toewijzing van een vertrouwens-

persoon (god-man) aan de ama. Dit is tegenwoordig de verantwoordelijkheid van de

SIV. Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk aan de noden van de minderjarige tege-

moet te komen. De god-man is onafhankelijk en representeert niet iemand van de

regering. Zijn verantwoordelijkheden zijn gelijk aan die van de wettelijke vertegen-

woordiger. Hij is verantwoordelijk voor het bewaren en bevorderen van het welzijn

van de ama en zijn persoonlijke situatie, het helpen bij de asielprocedure en het

aanwezig moeten zijn bij de interviews.

De SIV heeft gewezen op het belang van het toewijzen van vertrouwenspersonen. Er

werden door hen duidelijker richtlijnen en procedures opgesteld; deze lijken te wer-

ken. De toewijzing van een vertrouwenspersoon gebeurt meestal binnen een paar

dagen nadat de ama gearriveerd is. Ook wordt op korte termijn een afspraak met een

advocaat gemaakt.

8.6 Verder verloop van het verblijf

Kinderen tussen de 7 en 16 jaar hebben het recht en de verplichting om een school

te bezoeken. Voor kinderen tot 12 jaar worden er vaak ook nog. vrijetijdsprogramma's

aangeboden. Ama's hebben dezelfde rechten om een school te bezoeken als andere

kinderen (Jockenhável-Schiecke e.a., 1990, pp. 181-186). Hoewel ama's met de de
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facto status dezelfde basisrechten hebben als degenen met een volledige vluchte-

lingenstatus, kunnen eerst genoemden geen aanspraak maken op onderwijs en riske-

ren zij, bij het plegen van een ernstig delict, uitwijzing (Children's Legal Centre, 1992,

pp. 55-56).

8.7 Kritiek op het beleid

Kritiek vanuit Riidda Barnen (het Zweedse Save the Children) op het groepshuis in

Carlslund is de manier waarop ama's heen en weer gestuurd worden in het systeem

van vluchtelingenkampen en groepshuizen tijdens de wachtperiode. Hierdoor vindt

verdere separatie van de Zweedse samenleving plaats.

Ook de immigratiedienst heeft al verschillende evaluaties gehouden om verbeterin-

gen mogelijk te maken. Veel ama's krijgen bijvoorbeeld nooit een god-man toegewe-

zen. Een ander punt is het gebrek aan statistieken over de aantallen ama's.

Er zijn op het moment slechts drie god-man die ieder zo'n 50 kinderen vertegenwoor-

digen. Op initiatief van Riidda Barnen worden twee, drie of meer personen geïntro-

duceerd als ad hoc vertrouweling van de kinderen die in Carlslund verblijven. Hoe-

wel dit een verbetering is, is dit volgens het Zweedse vluchtelingenwerk nog steeds

niet genoeg (Jockenhdvel-Schiecke e.a., 1990, pp. 181-186).
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Zwitserland

9.1 Asielbeleid in het algemeen

Zwitserland is een bondsstaat. Het bestaat uit een confederatie van kantons en

Gemeinden (gemeenten). In totaal zijn er 23 kantons die alle als individuele staten

binnen de confederatie worden gezien. De kantons hebben hun eigen wetgeving; de

gemeenten vallen onder de wetgeving van het kanton waar ze gesitueerd zijn. De

kantons zijn voor een groot deel autonoom, slechts een beperkt aantal competenties

vallen onder de centrale overheid. Zo heeft ook ieder kanton zijn eigen politie. De

kantonnale vreemdelingenpolitie is evenals het Bundesamt fur Polizeiwesen (fede-

rale politie) verantwoordelijk voor asiel, vluchtelingenstatus en bescherming. De

confederatie beslist over het al of niet toekennen van asiel (European consultation

on refugee and exiles, 1983, pp. 331-333).

Zwitserland kent geen carrier liability-wetgeving. Wel worden asielzoekers die via

een first host country naar Zwitserland komen, teruggestuurd naar het land van her-

komst of dit first host country.

In 1991 werden in totaal 41.600 asielverzoeken gedaan in Zwitserland. In 1992 is dit

aantal gedaald tot 17.960 (zie bijlage 1).

9.2 Procedure van de asielaanvraag

De asielzoeker moet zijn aanvraag zo spoedig mogelijk indienen bij de vreemdelin-

gendienst van het kanton waar hij verblijft. Dit moet persoonlijk gebeuren. Hij moet

daarbij zijn identiteitspapieren achterlaten bij de vreemdelingendienst. Hij krijgt

dan een bewijs dat hij asiel aangevraagd heeft; dit bewijs dient tevens als identiteits-

bewijs. In eerste instantie beslist het Bundesamt fur Polizeiwesen over de aanvraag.

Als een asielzoeker aan de grens komt en zijn aanvraag wordt als kennelijk onge-

grond beschouwd door de grenspolitie, dan mag deze de asielzoeker niet de toegang

tot Zwitserland ontzeggen maar moet zij contact opnemen met het Bundesamt fur

Polizeiwesen.

De kantonnale politie hoort de asielzoeker. Als er een tolk nodig is, zorgt de kanton-

nale politie hiervoor. Om te voorkomen dat asielzoekers zich concentreren in de kan-

tons waar de internationale vliegvelden zijn, mogen de autoriteiten de asielzoeker

aan een ander kanton toewijzen.
In de periode dat er over de aanvraag beslist wordt, mag de asielzoeker werken in het

kanton waar de aanvraag gedaan is, mits hij zelf een baan kan vinden. Als de asiel-

zoeker niet in zijn onderhoud kan voorzien, kan hij toegewezen worden aan een

opvangcentrum waar hij voeding en onderdak krijgt. Als hij niet in een dergelijk

opvangcentrum woont, kan hij van de kantonnale sociale dienst een maandelijkse

vergoeding krijgen.
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De asielprocedure neemt meestal twee jaar in beslag. De asielzoeker kan tegen een

afwijzing in beroep gaan bij het federale ministerie van Justitie en de politie. Als ook

dan de beslissing over de asielaanvraag negatief is, kan er nog beroep aangetekend

worden bij de federale regering. Als er asiel verleend wordt, draagt de vreemdelin-

genpolitie de verantwoordelijkheid over aan de kantonnale autoriteiten. De vluch-

teling kan dan speciale hulp krijgen om zijn sociale en economische integratie te

bevorderen.

Als de asielaanvraag geweigerd is, kan de asielzoeker een de facto status krijgen. Het

is voor de facto vluchtelingen niet eenvoudig om in Zwitserland te blijven tenzij zij

zelf voldoende financiële middelen hebben (European consultation on refugees and

exiles, 1983, pp. 330-337).

9.3 Asielbeleid ten aanzien van ama's

Ama's hebben een visum nodig als ze uit een land komen waarvoor men een visum

nodig heeft om Zwitserland binnen te komen. De minderjarige kan op iedere leeftijd

asiel aanvragen. Evenals volwassenen kunnen minderjarigen teruggestuurd worden

als zij via een first host country naar Zwitserland komen (Children's Legal Centre,

1992, p. 57). Ama's uit Ethiopië worden als regel niet teruggestuurd, ook al wordt hun

asielverzoek afgewezen. Ama's uit Libanon en het voormalige Joegoslavië daaren-

tegen worden vrijwel altijd gerepatrieerd.

Omdat het Verdrag van Genève en de asielwetgeving niets zeggen over aura's, regelt

het federale kantoor voor de vluchtelingen zaken rond ama's in overeenstemming

met haar circulaire van 30 oktober 1989. In deze circulaire wordt de hulp gevraagd

van verschillende kantonnale en politiediensten en wordt het asielverzoek als een

persoonlijk recht van de minderjarige gezien. In de praktijk wordt de circulaire ech-

ter niet altijd toegepast. Zo schijnt er lang niet altijd sprake te zijn van bescherming

van de minderjarige, of komt deze pas kort voor de uitzetting. Zwitserland heeft de

UNCRC wel ondertekend maar niet geratificeerd, zodat er ook geen verplichtingen

voortvloeien uit het verdrag waarin zaken als bescherming geregeld zijn (Children's

Legal Centre, 1992, p. 58).

Officiële cijfers over ama's zijn er niet in Zwitserland omdat de autoriteiten geen

aparte statistieken over hen voeren. De aantallen moeten daarom geschat worden.: In

de periode 1989-1991 zouden er zo'n 680 minderjarigen gearriveerd zijn. Volgens

cijfers van het Children's Legal Centre (1993b, p. 2) zouden er in 1992 zo'n 1.328

ama's naar Zwitserland zijn gekomen. Het aantal ama's dat een vluchtelingenstatus

krijgt, is volgens deze bron onbekend, maar de meerderheid zou een de facto status

krijgen.

De landen waar de ama's vandaan komen zijn Ethiopië, Somalië, het voormalige

Joegoslavië, Libanon, Sri Lanka, Roemenië, Turkije, Iran en Angola (Children's Legal

Centre, 1992, p. 57).

Een groeiend probleem is het aantal Tamil-kinderen dat sinds 1988 naar Zwitserland

komt. In sommige gevallen kunnen familieleden worden opgespoord, de anderen

blijven echter zonder hulp.
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Er wordt door de autoriteiten verondersteld dat een aantal asielzoekers een onjuiste

leeftijd opgeeft en zich daarmee als ama meldt. Dit wordt gebaseerd op het uiterlijk

van de zogenaamde ama's (Jockenhdvel-Schiecke, 1990, p. 226).

9.4 Asielprocedure van aura's

Er is in Zwitserland geen centraal programma en geen organisatie of autoriteit die

zich met de ama's bezighoudt (Jockenhdvel-Schiecke, 1990, p. 223). In de asielproce-

dure zal de minderjarige dan ook op dezelfde manier worden behandeld als een vol-

wassene. Er wordt geen voorrang gegeven aan aanvragen van minderjarigen en er

worden ook geen speciale criteria gebruikt. Het federale kantoor voor vluchtelingen

gaat er namelijk vanuit dat een minderjarige in staat is een asielverzoek in te dienen.

De minderjarige krijgt in het algemeen ook niet méér bescherming. Als de ama on-

der de 16 jaar is, zal de registratie wel sneller afgehandeld worden. Er zou voor ama's

een specifieke asielprocedure moeten komen, zo meent de hulporganisatie Caritas.

Bovendien zou volgens hen de ratificatie van de UNCRC door de Zwitserse overheid,

bevorderd moeten worden (Okitundu, 1992, pp. 5-6).

Als het asielverzoek gedaan is, moet de ama eerst een aantal dagen wachten (meest-

al in een pension) op het gehoor bij het registratiebureau. De ama moet in eerste

instantie zelf naar dit bureau toe en ook tijdens het gesprek wordt de ama norma-

liter niet bijgestaan; wel is er vaak een vertaler en een vertegenwoordiger aanwezig.

Indien de ama nog geen 11 jaar is, zal er ook geen gehoor plaatsvinden. De minder-

jarige blijft meestal in het opvangcentrum (pension) totdat de beslissing over de aan-

vraag genomen is. De ama krijgt een document waarmee hij vrij is zich binnen Zwit-

serland te verplaatsen. Dit wordt door de kantonnale overheden geregeld (Children's

Legal Centre, 1992, p. 57).

Als de aanvraag van de ama niet afgewezen wordt, volgt er een tweede gesprek

(Children's Legal Centre, 1992, p. 57). Indien de ouders nog in leven zijn, zal de

minderjarige echter toch teruggestuurd worden. Welzijnsorganisaties en voogden

zijn verantwoordelijk om te beslissen of het al of niet veilig is om een minderjarige

terug te sturen.

Het federale vluchtelingenkantoor beslist over de status die de ama krijgt. Als de ama

mag blijven, kan gekozen worden voor een gedoogdenstatus of er kan gewacht wor-

den totdat het asielverzoek in behandeling wordt genomen. Het aantal minderjari-

gen dat werkelijk de vluchtelingenstatus krijgt, is erg laag. De meesten krijgen een de

facto of een gedoogdenstatus (Children's Legal Centre, 1992, p. 58).

9.5 Verblijf van aura's in het land van opvang

9.5.1 Opvang

Aangezien er negatieve ervaringen zijn met het plaatsen van ama's in gastgezinnen,

worden de meeste van hen tegenwoordig individueel of met andere aura's in een ap-

partement geplaatst. Ook met andere maatregelen ter bevordering van de integratie



Hoofdstuk 9 84

heeft men slechte ervaringen en beschouwt men deze als mislukt. Om deze reden

werd het opnemen van Vietnamese ama's die geen familie in Zwitserland hadden,

stopgezet in het voorjaar van 1987.

Toen 143 Iraanse vluchtelingen in 1988 werden toegelaten, heeft de overheid er dan

ook op toe gezien dat daar geen ama's bij waren (Jockenhtivel-Schiecke, 1990, p. 224).

9.5.2 Voorzieningen

Turkse Ama's krijgen in de regel geen speciale hulp omdat er in iedere grotere stad in

Zwitserland een Turkse gemeenschap bestaat die hen meestal opvangt (Jockenhóvel-

Schiecke, 1990, p. 226). Over andere groepen is bij ons geen informatie over specifie-

ke voorzieningen voor ama's bekend.

9.5.3 Vertegenwoordiging

De kantons zijn eigenlijk verplicht om iedere ama onder toezicht van een voogd te

stellen. In de praktijk doen ze dit echter niet of slechts gedeeltelijk waardoor het

beleid ten aanzien van het toewijzen van voogden aan de ama's verschilt per kanton.

Meestal hebben de ama's wel een vertegenwoordiger. Het is dan ook vaak zo dat

voogden hun verantwoordelijkheid en autoriteit delegeren naar een welzijnsorga-

nisatie die voor de vertegenwoordiging zorg draagt. De voogden ratificeren vaak

slechts de beslissingen die door anderen gemaakt zijn. Voogden kunnen geselecteerd

worden uit het kanton, een welzijnsorganisatie of uit individuen (Children's Legal

Centre, 1992, p. 58; Jockenhdvel-Schiecke, 1990, p. 227).

Met betrekking tot de bescherming van de ama wordt de verantwoordelijkheid toe-

gewezen aan de regionale kantoren die in overeenstemming met het Verdrag van

Genève (artt. 1 en 2) van 1961 van de Zwitserse grondwet moeten handelen

(Okitundu, 1992, pp. 2-3).

9.6 Verder verloop van het verblijf

Hierover hebben wij in onze bronnen geen informatie kunnen vinden.

9.7 Kritiek op het beleid

Zwitserland zou het UNCRC-verdrag ook moeten ratificeren. Tot nu toe is het slechts

ondertekend zodat er geen bindende verklaringen uit worden overgenomen.

De ama zou volgens verscheidene hulporganisaties onvoldoende beschermd wor-

den. Zij hebben drie punten van kritiek. Hieronder vallen zowel de afwezigheid van

adequate beschermende maatregelen voor het kind als de wijze waarop ama's wor-

den uitgezet. Bovendien zouden de autoriteiten bij uitwijzing moeten zorgen dat de

ama in het land van herkomst (waarheen hij uitgezet wordt) opgevangen wordt. De-

ze opvang moet gewaarborgd worden voordat de uitzetting plaatsvindt (Okitundu,

1992, pp. 2-3).
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Samenvatting en conclusies

10.1 Asielbeleid ten aanzien van ama's

De meeste onderzochte landen hanteren voor ama's dezelfde procedure om de vluch-

telingenstatus vast te stellen als voor meerderjarige asielzoekers. Dit vindt rechtvaar-

diging in het feit dat voor het vaststellen van de vluchtelingenstatus dezelfde criteria

van het verdrag van Genève dienen te worden toegepast.

Echter, ook andere beleidsuitgangspunten gelden voor zowel meerderjarige als min-

derjarige asielzoekers. Zo geldt de carrier liability-wetgeving in Nederland, België,

de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië ook voor ama's.

Het beleid ten aanzien van asielzoekers is in vrijwel alle onderzochte landen gericht

op het versnellen van de asielprocedure en in het geval van ama's op het opsporen

van ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers in het land van herkomst. Aan

deze versnelling kleven voor de aura zowel voor- als nadelen. Net als iedere asiel-

zoeker is hij natuurlijk gebaat bij een snelle beslissing op het asielverzoek. Aan de

andere kant is de ama - meer dan de meerderjarige asielzoeker - echter gebaat bij

een gewenningsperiode in het land van opvang alvorens te worden geconfronteerd

met het gehoor en dus het vluchtverhaal.

Op basis van internationale verdragen is de overheid verplicht zoveel mogelijk in het

werk te stellen om de minderjarige met de ouders of andere verwanten te verenigen.

Indien de vluchtelingenstatus niet wordt verkregen, maar ook de ouders niet kunnen

worden gevonden, worden de ama's vaak wel gedoogd in het land van opvang. Hier-

bij is het uitgangspunt echter dat, ingeval de ouders alsnog gevonden worden, de

gedoogdenstatus wordt opgeheven. Zowel in Nederland als in Duitsland, Frankrijk,

Groot-Brittannië, Zweden en Zwitserland worden ama's in de regel onder dit voorbe-

houd gedoogd. Binnen een periode van drie jaar kan de ama deze status worden ont-

nomen indien de ouders worden gevonden. Na deze drie jaar wordt de gedoogden-

status omgezet in een verblijfsvergunning. In België daarentegen worden ama's

gedoogd tot hun achttiende verjaardag. Daarna moeten zij het land verlaten.

Ten aanzien van het beleid in de onderzochte landen moet ten slotte nog worden

opgemerkt dat niet in alle landen sprake is van een nationaal beleid. In België, Duits-

land en Zwitserland hebben de regionale bestuurders de verantwoordelijkheid voor

het beleid en de opvang van aura's. Hierdoor zijn regionale verschillen in het gevoer-

de beleid mogelijk.

10.2 Jeugdbeleid ten aanzien van ama's

Alleen in Nederland bestaat er een landelijke organisatie, die zorgt voor een speci-

fieke opvang van ama's tot 16 jaar. Deze vorm van opvang, in Valentijn 1 en Valentijn

2, is echter permanent overbezet. Ook de opvang van oudere ama's, in speciale jeugd-
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units van asielzoekerscentra, zijn overbezet. In België bestaat een aantal particuliere

instellingen, waar de ama's zich zelf moeten melden. Bovendien is deze vorm van

opvang niet specifiek voor ama's bedoeld, waardoor de opvang van ama's in de toe-

komst niet verzekerd is. In Frankrijk worden ama's samen met volwassen asielzoe-

kers opgevangen. Datzelfde gebeurt in Duitsland bij ama's van 16 en 17 jaar. Jongere

ama's probeert men daar in kinder- of jeugdtehuizen onder te brengen. In Groot-

Brittannië bestaan wel opvangtehuizen voor ama's, maar ook deze zijn permanent

overbezet. Ama's worden in dit land ook wel bij volwassenen in opvangcentra ge-

plaatst of in pensions of kindertehuizen ondergebracht. De opvang van ama's in

pensions gebeurt ook in Duitsland en Zweden.

In een aantal landen zijn er in de afgelopen jaren wel eerste opvangcentra voor ama's

geopend. Deze zijn meestal in de buurt van een vliegveld gesitueerd. Dit is onder

andere gebeurd in Frankfurt en Stockholm. Bij deze centra is het echter de bedoeling

dat de minderjarigen alleen de eerste opvang krijgen en daarna zo spoedig mogelijk
doorstromen naar andere opvangmogelijkheden.

In Duitsland kunnen minderjarigen niet zelfstandig een asielverzoek indienen. In
Nederland geldt dat voor minderjarigen onder de twaalf jaar. In beide landen wordt

voor minderjarigen in voogdij voorzien, waarna de voogd een asielverzoek indient.

In Nederland gebeurt dat door de voogdij-instelling stichting De Opbouw, in Duits-

land wordt de voogdij door privé-organisaties verzorgd. Ook in Frankrijk heeft de

ama een vertegenwoordiger nodig om asiel aan te kunnen vragen. Hiertoe kan de

ama bij de kantonrechter een voogd aanvragen. Dit verzoek zou echter niet altijd

ingewilligd worden. Hierdoor kan de verblijfsstatus van de ama niet worden vastge-

steld, waardoor hij illegaal in het land verblijft. In België, Groot-Brittannië en Zwe-

den geldt geen leeftijdsgrens voor het indienen van een asielverzoek. Daar staat ech-

ter tegenover dat in die landen ama's vanwege hun minderjarigheid niet volwaardig

aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen. Ook in Zweden en Zwitserland krijgt de

ama een vertrouwenspersoon of voogd toegewezen. In Zwitserland zou dat, ondanks

een verplichting daartoe, echter niet altijd gebeuren. In Groot-Brittannië is over

voogdij niets geregeld. Een aantal taken die tot de voogdij gerekend zouden kunnen

worden, worden daar door maatschappelijk werkers waargenomen; er is dan echter

niemand juridisch verantwoordelijk voor de ama.

Juist ten aanzien van de voorzieningen waarvan asielzoekers gebruik kunnen maken,

lijkt er een verschil tussen ama's en meerderjarige asielzoekers. Dit hangt samen met

het eerder geconstateerde verschijnsel dat de ama enerzijds als asielzoeker, maar

anderzijds als minderjarige wordt beschouwd. Hoewel een aantal voorzieningen

speciaal voor ama's zijn gecreëerd, kunnen ama's ook de toegang tot voorzieningen

ontberen die wel voor meerderjarige asielzoekers openstaan. Dit geldt bijvoorbeeld

voor reguliere gezondheidsvoorzieningen en rechtsbijstand.

10.3 Conclusies

Het verschijnsel van alleenkomende minderjarige asielzoekers of ama's is van recen-

te aard. Daarbij lijkt niet alleen Nederland geconfronteerd te worden met een stij-
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gende aantal aura's, maar ook de meeste van de door ons onderzochte Europese

landen. De komst van de ama's lijkt overeen te komen met die van meerderjarige

asielzoekers. Zo stijgt het aantal ama's in landen waar ook het aantal meerderjarige

asielzoekers stijgt en daalt het in landen waar het aantal asielzoekers daalt, zoals in

Duitsland. Bovendien komen de ama's uit dezelfde landen als de meeste meerder-

jarige asielzoekers.

Het feit dat de verschillende landen pas sinds kort met ama's geconfronteerd wor-

den, leidt ertoe dat in veel van de onderzochte landen de beleidsontwikkeling ten

aanzien van deze categorie van asielzoekers nog van de grond moet komen. Zowel in

de afzonderlijke landen als in intergouvernementeel verband bestaat echter grote

behoefte een specifiek op deze categorie gericht beleid te formuleren. Daarbij kan

deels gebruik worden gemaakt van in internationaal verband opgestelde verdragen

met betrekking tot vluchtelingen en asielzoekers in het algemeen. Alle onderzochte

landen hebben het verdrag van Genève van 1951 ondertekend. Hierin zijn de criteria

vastgelegd voor de erkenning van vluchtelingen en aan de hand van deze criteria

wordt de vluchtelingenstatus van asielzoekers in alle onderzochte landen getoetst.

Het gaat erom dat een asielzoeker kan aantonen of aannemelijk maken dat hij of zij

`gegronde vrees heeft voor vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, politieke

overtuiging of het behoren tot een bepaalde groep' (art. 1A).

Daarnaast moet bij het formuleren van beleid voor ama's rekening worden gehouden

met een aantal verdragen met betrekking tot de rechten van het kind. Belangrijkste

onderdelen van deze verdragen luiden dat al het handelen ten aanzien van kinderen

altijd gericht moet zijn op het belang van het kind. Daarnaast wordt gepleit voor het

toevoegen van een wettelijke vertegenwoordiger als een kind een dergelijke vertegen-

woordiger ontbeert. Ook moet rekening worden gehouden met de onvolwassenheid

van kinderen. In het kader van het verdrag van Genève betekent dat bijvoorbeeld,

dat er niet vanuit kan of mag worden gegaan dat ieder ama zijn gegronde vrees voor

vervolging even goed zal kunnen verwoorden.

Het formuleren van beleid ten aanzien van ama's zal zich dus moeten afspelen op

een kruispunt van twee beleidsterreinen: het asielbeleid en het jeugdbeleid.

Bij het formuleren van een asielbeleid voor volwassenen kan worden uitgegaan van

de zelfredzaamheid van de individuele asielzoeker in het land van opvang. Hij zal

een gegronde vrees voor vervolging moeten kunnen aantonen om voor een vluchte-

lingenstatus in aanmerking te kunnen komen. In het geval van een ama zal men niet

van zelfredzaamheid uit kunnen gaan. In veel gevallen zal, mede afhankelijk van

leeftijd en voorgeschiedenis, een meer actieve begeleiding nodig zijn.

Sinds enige jaren heeft de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

speciale richtlijnen voor de behandeling van minderjarige vluchtelingen, waarvan

een deel specifiek geldt voor ama's. De laatste versie van deze richtlijnen is in mei

1994 verschenen. De richtlijnen worden door de UNHCR (1994, p. 13) zelf omschre-

ven als `gereedschappen om beleidsdoelstellingen te bereiken' en deze richtlijnen

zullen dus niet gemakkelijk genegeerd kunnen worden, aldus de UNHCR. Aan de

andere kant kunnen de richtlijnen ook niet dwingend worden voorgeschreven. Toch

zijn zij van groot belang om richting te geven aan de beleidsontwikkeling. In de kern
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komen de richtlijnen neer op het volgende. In de eerste plaats is een goede registra-

tie van ama's onontbeerlijk. In de tweede plaats zal al het mogelijke moeten gebeu-

ren om ouder(s) en ama te herenigen, door resettlement of door gezinshereniging.

Ingeval de ouders niet kunnen worden gevonden, zou getracht moeten worden om

verwanten te vinden die de zorg over kunnen nemen. In het ontvangende land zou

de ama een wettelijke vertegenwoordiger moeten krijgen. Maatschappelijk werkers

die de zorg voor een ama hebben, zouden gespecialiseerd moeten zijn. Opvang zou

bij voorkeur plaats moeten vinden binnen een gezin met dezelfde culturele achter-

grond als de ama. De ama zelf zou steeds op de hoogte moeten worden gehouden

van de voortgang van de procedure. Aura's zouden niet uitgezet mogen worden als er

geen ouders of verwanten gevonden zijn die de zorg op zich zouden kunnen nemen.

Ten slotte pleit de UNHCR voor het laten `monitoren' van de ama ingeval deze toch

wordt uitgezet. Dit `monitoren' zou kunnen geschieden door de UNHCR zelf of een

ter plekke werkzame NGO.

Het geheel van de richtlijnen overziend, kan hier worden vastgesteld dat het beleid

in diverse landen nog ver verwijderd is van deze richtlijnen. In die zin kunnen de

richtlijnen dus een belangrijke richtinggevende functie hebben. Omgekeerd zou een

adequaat asiel- en jeugdbeleid ten aanzien van ama's in een land van opvang door de

UNHCR gebruikt kunnen worden door andere landen op het bestaan van dat beleid

te wijzen. Wellicht zou Nederland een dergelijke inspirerende rol kunnen vervullen.

Tenslotte toont een aantal landen grote belangstelling voor het Nederlandse beleid

op dit punt.

10.4 Ten slotte

Ama's vormen een bijzondere en zeer kwetsbare groep. Alleen al daarom wordt op

nationaal en internationaal niveau getracht verantwoord beleid te ontwikkelen.

Beleidmakers, evenals trouwens de ama's, bevinden zich hierbij permanent op een

kruispunt van twee beleidsterreinen: het asielbeleid en het jeugdbeleid. Vanuit beide

beleidsterreinen is speciale aandacht en zorg voor ama's gewenst. In een aantal

gevallen lijkt de ama echter tussen wal en schip te vallen: als minderjarige heeft hij

geen toegang tot faciliteiten die meerderjarigen wel hebben en als asielzoeker wordt

hij aangesproken op een zelfredzaamheid waaraan hij niet kan voldoen.



Summary

Unaccompanied asylum-seeking

minors

In recent years, the Netherlands has faced increasing numbers of minors arriving in

this country without any legai representatives. This report calls such individuals

`unaccompanied asylum-seeking minors'. This group of asylum seekers creates

specific problems, which have to do with the asylum procedure and assistance. This

report also contains a brief review of policies in several other European countries.

All countries surveyed have had to formulate their policies regarding unaccompa-

nied asylum-seeking minors according to several international treaties and guide-

lines, concerning both asylum seekers and minors. Both types of treaties consider

asylum-seeking minors in need of special protection because of their situation of

dependence. Most countries surveyed signed the treaties in question. The United

Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) compiled the latest guidelines on

the treatment and relief of refugee minors in the spring of 1994. Several of these

guidelines specifically address treatment of and assistance to unaccompanied

asylum-seeking minors.

The special policy in the Netherlands, its procedure for requesting asylum and its

special assistance to unaccompanied asylum-seeking minors are unique among the

countries in our survey. Many countries take ad hoc decisions when confronted with

an unaccompanied asylum-seeking minor, and sometimes such individuals are

forced to rely on private relief operations. Most countries surveyed are in the process

of formulating policies. Belgium, in particular, is using the Dutch policy as an

example.

The problems are frequently related to legal representation and assistance. Many

countries leave unaccompanied asylum-seeking minors to find their own guardian;

some minors remain without a guardian. Dutch policy, which assigns guardianship

to institutions serving this purpose, does a great deal to ensure protection of the

interests of unaccompanied asylum-seeking minors and meets UNHCR guidelines.

Not all countries meet UNHCR guidelines for the assistance to unaccompanied

asylum-seeking minors. As such individuals are considered in need of special pro-

tection, they should not be subjected to the same procedure and assistance as adult

asylum seekers. Again, the Netherlands compares favourably to other countries.

Here, the biggest problem is the capacity of specific assistance centres, whereas

many countries lack such facilities altogether and have to arrange emergency assis-

tance. Other countries rely on efforts by private organizations.



Résumé

Demandeurs d'asile mineurs non

accompagnés

Ces dernières années, les Pays-Bas sont confrontés à un nombre croissant de

mineurs qui arrivent aux Pays-Bas sans représentants légaux. Ces demandeurs

d'asile sont nommés dans ce rapport `demandeurs d'asile mineurs non accom-

pagnés'. Ce groupe de demandeurs d'asile pose uri certain nombre de problèmes

spécifiques, qui concernent, entre autres, la procédure d'asile et l'accueil. Une

description de la politique néerlandaise à l'égard des demandeurs d'asile mineurs

non accompagnés est donnée dans ce rapport, ainsi que des politiques mises en

oeuvre dans un certain nombre d'autres pays européens.

Tous les pays étudiés doivent, en ce qui concerne la formulation d'une politique à

l'égard des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés, tenir compte d'un cer-

tain nombre de conventions et directives internationales. Ces conventions portent

aussi bien sur les demandeurs d'asile que sur les mineurs et partent du principe que

les demandeurs d'asile mineurs, placés dans une situation de dépendance, ont

besoin d'une protection spéciale. La plupart des pays étudiés ont signé ces conven-

tions. Les directives les plus récentes en matière de traitement et accueil des réfugiés

mineurs ont été élaborées au printemps 1994 par le HCR. Un certain nombre de ces

directives est spécialement destiné au traitement et accueil des demandeurs d'asile

mineurs non accompagnés.

La politique spéciale mise en oeuvre aux Pays-Bas - la procédure standard de deman-

de d'asile et l'accueil spécial pour les demandeurs d'asile mineurs non accom-

pagnés - est relativement unique pour les pays que nous avons étudiés. Dans

nombre de pays, lorsque l'on se trouve confronté à un demandeur d'asile mineur

non accompagné, les décisions sont souvent prises ad hoc et l'accueil dépend

quelque fois d'initiatives privées. Dans la plupart des pays étudiés, une politique est

en cours d'élaboration et la politique néerlandaise est considérée avec une grande

attention, en tout cas en Belgique.

Les problèmes qui apparaissent ont trait, pour la majeure partie, à la représentation

légale et à l'accueil. Dans nombre de pays, le demandeur d'asile mineur non accom-

pagné doit rechercher lui-même un tuteur; quelque fois aucun tuteur n'est désigné.

La politique néerlandaise, dans laquelle la tutelle est donnée à un établissement

chargé de la tutelle des enfants assistés, garantit dans une grande mesure que les

intérêts du demandeur d'asile mineur non accompagné seront effectivement

défendus et est conforme aux directives du HCR.

L'accueil des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés n'est pas lui non plus

conforme dans tous les pays aux directives du HCR. Les demandeurs d'asile mineurs

non accompagnés ont en effet besoin d'une protection spéciale et ne peuvent pas

être soumis à la même procédure et au même accueil que les adultes. A nouveau,
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la situation néerlandaise peut être qualifiée de positive, certainement en compa-

raison avec les autres pays. Le plus grand problème est, aux Pays-Bas, la capacité

des centres d'accueil spécifiques, tandis que dans nombre de pays de tels centres

n'existent pas et que des solutions provisoires doivent être cherchées pour l'accueil.

Dans certains autres pays, l'on est dépendant des initiatives d'organisations privées.
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Bijlage 1

Overzicht van het aantal asielaanvragen in de

periode 1983-1993

Nederland BRD België Frankrijk* GB Zweden Zwitserland

1983 2.000 19.700 2.900 14.300 4.300 3.000 7.900

1984 2.600 35.300 3.700 15.900 4.200 12.000 7.500

1985 5.700 73.900 5.300 25.800 6.200 14.500 9.700

1986 5.900 99.700 7.700 23.400 5.700 14.600 8.600

1987 13.500 57.400 6.000 24.800 5.900 18.100 10.900

1988 7.500 103.100 5.100 31.600 5.700 19.600 16.700

1989 14.000 121.000 8.100 60.000 16.800 32.000 24.500

1990 21.200 193.000 13.000 56.000 38.200 29.000 36.000

1991 21.600 256.000 15.200 46.500 67.000 27.300 41.600

1992 20.300 438.191 17.754 28.872 24.610 84.018 17.960

1993 35.399 322.599 26.883 27.564 28.500 37.581 24.739

* De gegevens voor Frankrijk hebben uitsluitend betrekking op Indieners van asielverzoeken, niet op van hen

afhankelijke minderjarigen.

Bron: Secretariat of the Inter-govei`nmental Consultation on Asylum, Refugee and Migration Policies

in Europe, North America and Australia, 22 juli 1994
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Lijst van aangeschreven personen en organisaties

België

- Cabinet de Ministre le Brun

- Commissariat Général aux Refugiés et aux Apatrides

- Europese Unie

- European Communities migrants forum

- Ministerie van Volksgezondheid: 'Klein Kasteeltje', Onthaalcentrum voor vluchtelingen

- OCMW

- Rode Kruis opvangcentrum 'De Wallebeke'

- San Damiano

- UNHCR België

Denemarken

- Danish Red Cross, Asylum department

- UNHCR Sweden and Baltic States

Bondsrepubliek Duitsland

- Deutscher Kinderschutzbund

- International Social Service (ISS)

- UNHCR Duitsland

Finland

- Central union for child welfare in Finland

Frankrijk

- Délégation en France du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

- Ecole nationale de la magistrature

- European Commission on human rights

- France terre d'asile (FTDA)

- Office Francais de Protection de Réfugiés et des Apatrides (OFPRA)

- Service Social d'aide aux Emigrants (SSAE)

Griekenland

- Greek Council for refugees

Groot-Brittannië

- Children's Legal Centre

- European consortium on refugees and exiles

- European legal network on asylum

- Interights
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- Refugee Arrivals Project

- Refugee Council UK

- Refugee studies programme

- UNHCR Groot-Brittannië

Italië

- Consiglio Italiano per 1 rifugiati

- Service sociale internazionale (ISS)

Nederland

- Europees steunpunt migranten en vluchtelingen

- Stichting 'De Opbouw'

- UNHCR Nederland

- Universiteit van Amsterdam

- Vluchtelingenwerk Nederland

Noorwegen

- Barneombudet

- Norway organization of asylum seekers

- Redd Barna

Oostenrijk

- UNHCR Oostenrijk

- Universitët Salzburg, Department of public international law

Spanje

- Comisión Espaliola de Ayuda al refugiado

Zweden

- Immigration Board

- Ministry of Culture
- Radda Barnen

Svenska Flyktingradet

Zwitserland

- Bundesamt fur Fli chtlinge

- International Social Service (ISS)

- UNHCR Centre for documentation on refugees (CDR)
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104 Werken met mensen. Een onderzoek naar

werksituatie en functioneren van peniten-

tiair inrichtingswerkers

drs. M.M. Kommer

1991

105 Initiation and continuation of a criminal

career. Who are the most active and

dangerous offenders in the Netherlands?

C.R. Block; C. van der Werf



Sinds 1989 verschenen rapporten in de reeks Onderzoek en beleid

106 Politie en milieuwethandhaving

drs. E.A.IM. van den Berg; drs. W. Waelen

107 Achtergronden van delinquent gedrag onder

jongens uit etnische minderheden II

dr. M. Junger, drs. W. Polder

108 Voorlichting over vandalisme doorgelicht.

Evaluatie-onderzoek van een grootschalige

voorlichtingscampagne en studie naar

(on)mogelijkheden van voorlichting

mr drs. R.F.A. van den Bedem; m.m.v. E. C.

van den Heuvel, H. Schelling, A. Schiewold

109 Criminaliteitspreventie onder allochtonen.

Evaluatie van een project voor Marokkaan-

se jongeren

drs. G.J. Terlouw,• m.m.v. drs. G. Susanne

110 Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en

daad

dr. C. van der Werff,• dr. M. W. Bol; m.m.v.

B.J. W. Docter-Schamhardt

111 Aansprakelijkheid op grond van de Wet Be-

stuurdersaansprakelijkheid bij Faillissement

mr. drs. C. Cozijn

112 Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de

effectmeting

drs. E.C. Spaans; drs. L Doomhein

113 Vuurwapencriminaliteit in het vizier. Een

onderzoek bij politie en justitie

drs. M. Kruissink; m.m.v. drs. R.F.

Kouwenberg

114 Prejop. Een preventieproject voor jongeren

met politiecontacten in Amsterdam

drs. L. Boendermaker; drs. S.M. Schneider

115 De economie van het drugsbestaan.

Criminaliteit als expressie van levensstijl en

loopbaan

drs. M. Grapendaal,• drs. Ed. Leuw;

mr. drs. J.M. Nelen

1992

116 Schadebemiddelingsproject Middelburg

mr. T. van Hecke; drs. J. Wemmers

117 Preventiestrategieën in de praktijk. Een

104

meta-evaluatie van criminaliteitspreventie-

projecten

drs. W. Polder; drs. F.J.C. van Vlaardingen

118 Moeilijk plaatsbare jongeren. Een onderzoek

naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing

in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd

van 12 tot 17 jaar

P.H. van der Laan; C. Verwers; A.A.M. Essers

119 Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de

justitiële jeugdbescherming: periode

1980-1990

dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink,•

dr. P.H. van der Laan

120 Politie, partners en milieu. Woorden en

daden

drs. E.A.I.M. van den Berg; drs. A. Hahn;

m.m.v, drs. R.F. Kouwenberg, drs. W. Waelen

121 Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

Ed. Leuw,• M. Brouwers

1993

122 Veel voorkomende criminaliteit op de

Nederlandse Antillen

J.M. Nelen; J.J.A. Essers

123 Politie en openbaar ministerie tegen

rassendiscriminatie. Over de naleving van

richtlijnen

dr. M.W. Bol; B.J.W. Docter-Schamhardt

124 Prestige, professie en wanhoop. Een

onderzoek onder gedetineerde overvallers

G.J. Kroese; R.H.J. M. Staring

125 Motieven voor naturalisatie. Waarom vreem-

delingen uit diverse minderheidgroepen

wel of niet kiezen voor naturalisatie

mr drs. R. FA. van den Bedem

126 Prestatieverschillen tussen arrondissement-

parketten

drs. W. Polder; G. Paulides

127 De tbs met aanwijzing. De toepassing van

en professionele oordelen over een

strafrechtelijke maatregel

Ed. Leuw
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128 Alternatieven voor de vrijheidsstraf. Lessen

uit het buitenland

J. Junger-Tas

1994

129 Heenzendingen

dr. M.M. Kommer

130 Appels en peren. Een onderzoek naar de

recidive van dienstverleners en kort-

gestraften

E.C. Spaans

131 Delinquentie, sociale controle en 'life

events'. Eerste resultaten van een

longitudinaal onderzoek

C.J.C. Rutenfrans; G.J. Terlouw

132 Rechtsverzorging en wetenschap. Een

plaatsbepaling van het WODC bij het

afscheid van J. Junger-Tas

M.M.J. Aalbeits; J.C.J. Boutellier,• H.G. van

de Bunt (red.)

133 Het openbaar ministerie en grote fraude-

zaken

J.M. Nelen, M. Boone, M.D. van Goudoever-

Herbsleb

134 De civiele procedure bij de kantonrechter.

Evaluatie van een vernieuwing

A. Kl jn; C. Cozijn; G. Paulides

135 Toelating en opvang van ama's

R.F.A. van den Bedem, H.A.G. de Valk,

S.O. Tan

105
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