DE STRAAT IS GEEN OPLOSSING
Gisteren, 21 november 2016, besloot de staatssecretaris om het overleg met gemeenten over de opvang van
uitgeprocedeerde asielzoekers af te breken. Hij wil zelfs die opvang strafbaar stellen. Daarmee ontkent de
staatssecretaris de realiteit waar gemeenten mee geconfronteerd worden: asielzoekers die bij hen op de
stoep staan, op straat gezet door de rijksoverheid maar zonder zicht op uitzetting.
De BBB-opvang die gemeenten nu bieden is geboren uit die realiteit. Samen met lokale hulporganisaties
bieden zij opvang en begeleiding aan de afgewezen asielzoekers in hun gemeenten. Dit vraagt veel
deskundigheid en is niet eenvoudig. Maar criminalisering van deze hulp lost niets op.
Opvang is een mensenrecht
Op 1 juli 2014 sprak het Europees Comité voor Sociale Rechten zich unaniem uit over het recht op voedsel,
kleding en onderdak voor ongedocumenteerde migranten in Nederland zodat hun menselijke waardigheid
niet wordt geschaad. De geboden voorzieningen mochten van het Comité niet afhankelijk worden gesteld
van voorwaarden, zoals bijvoorbeeld meewerken aan terugkeer. In haar uitspraak van 28 juli 2016 erkende
Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook het belang van opvang voor menselijke waardigheid. Zij
veroordeelde Nederland niet omdat Nederland bezig was deze opvang in de praktijk te realiseren.
Gemeenten voelden zich door deze uitspraken gesteund in de ontwikkeling van opvangvoorzieningen. De
staatssecretaris stopt deze ontwikkeling nu.
Opvang is noodzakelijk voor de openbare orde
Ieder mens heeft basisvoorzieningen nodig om te kunnen overleven. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers. Als
de overheid deze voorzieningen niet kan bieden, zullen zij elders in de stad plaatsen zoeken om te slapen.
Particulieren zullen helpen, er zullen nieuwe kraakpanden en tentenkampen ontstaan. Het leidt tot onveilige
situaties en maatschappelijke onrust in de gemeenten. Daar zijn gemeenten en de landelijke overheid niet
mee gebaat.
Opvang is voorwaarde voor toekomstperspectief
Als uitgeprocedeerde asielzoekers intensief begeleid worden, lukt het in veel gevallen om met hen een legaal
toekomstperpectief te vinden. Professionele hulpverleners hebben hier jarenlange ervaring mee.
Uitgeprocedeerde asielzoekers die opgejaagd worden, honger hebben en dakloos gemaakt zijn, staan niet
open voor dergelijke trajectbegeleiding. Pas als zij weer een stabiele opvangplaats hebben, kunnen zij verder
nadenken over hun toekomst. Alleen zo kunnen situaties van langdurige uitzichtloosheid voorkomen
worden.
Daarom roepen wij de staatssecretaris op om de bestaande praktijken van lokale opvang en begeleiding van
uitgeprocedeerde asielzoekers niet te criminaliseren, maar hen te erkennen als partners bij het voldoen aan
mensenrechtenverplichtingen, voorkomen van openbare orde problemen en het vinden van duurzame
oplossingen. Want de straat is nooit een oplossing.
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