Asielzoekers Integratie Zemst

Jaaroverzicht 2012 (6 blzz)
2012 was het jaar van gemeenteraadsverkiezingen. AZIZ greep die kans aan.
Het bestuur stuurde in mei een brief naar de lokale politieke partijen. Met vragen naar
meer openbaarheid over het lokaal opvangcentrum en uitvoering van alle aspecten van de
wettelijk voorziene begeleiding tijdens de asielprocedure, naar structurele maatregelen opdat
personen die langdurig verblijf krijgen (als erkend vluchteling of bijkomend beschermde) in
Zemst een woonruimte zouden kunnen huren en naar aandacht voor vluchtelingen en
andere nieuwkomers in het gemeentelijk integratiebeleid.
In september stuurden de gezamenlijke GROZ-verenigingen, o.a. AZIZ, een memorandum
voor het gemeentelijk beleid 2013-2018 naar de politiek partijen. Vzw AZIZ voegde een
luik toe over gemeentelijk welzijns- en integratiebeleid m.b.t. vreemdelingen in tijdelijk /
langdurig verblijf.
- voor de asielzoekers in het lokaal opvangcentrum is leren werken aan een
realistische toekomstplanning noodzakelijk. Tijdig leren nadenken over de
consequenties van een positieve of negatieve beslissing over hun asielaanvraag is
van belang voor hun verder leven. De vzw AZIZ gaf daarover een vormingssessie
voor de asielzoekers waarbij de maatschappelijke assistente aanwezig was.
- voor wie een positief antwoord op de asielaanvraag krijgt en erkend vluchteling of
bijkomend beschermde wordt, moet wonen in Zemst toegankelijk zijn. Nu is dat
slechts uitzonderlijk mogelijk. AZIZ vraagt dat de mandatarissen nadenken over
creatieve woonvormen. Als integratie echt belangrijk is, is het immers niet logisch dat
alle nieuwkomers naar reeds oververzadigde steden moeten trekken.
- de ingezeten bevolking moet aangesproken worden op haar eigen rol in de integratie
van nieuwkomers. Integratie heeft immers twee kanten: nieuwkomers moeten
inspanningen doen, maar ingezetenen moeten openheid tonen.
In Zemst is AZIZ tot nu toe de enige vereniging die werkt aan integratie van nieuwkomers.
Vzw AZIZ maakte in 2012 opnieuw een verschil in een aantal dossiers.
- vanuit AZIZ waren er weer veel tussenkomsten in communicatie tussen asielzoekers
of vluchtelingen en diensten. Sommige diensten reageren positief, anderen niet.
-

we bleven hulp en begeleiding geven aan een onverwijderbare uit Zuid-Somalië.
Meerdere rapporten bevestigen dat gedwongen terugkeer daarheen niet mogelijk is.
IOM (International Organisation for Migration) schreef aan hem geen begeleiding voor
terugkeer te kunnen geven. De persoon maakte al heel wat mee en terecht kan de
vraag gesteld worden wat er van hem geworden was zonder hulp van AZIZ. Na 2
afgewezen asielaanvragen, een periode in illegaliteit en dakloosheid, begon in 2011
een positief verhaal: contact met zijn natuurlijke vader, een positieve vaderschapstest
en dus bewijs van nationaliteit, in 2012 toelating tot 3de asielprocedure (wat na ruim
11 maanden nog zonder voortgang is), aanvraag humanitaire regularisatie (wat na 2
jaar nog zonder antwoord is), deelname aan een VDAB-beroepsopleiding.
Er is dus nog altijd geen duidelijkheid over zijn toekomst …
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AZIZ signaleerde het probleem van onverwijderbaren via Vluchtelingenwerk.Het
probleem komt vaak voor, de bevoegde instanties geven geen oplossing.
-

-

bij de hoge kosten van een dossier gezinshereniging voor een erkende vluchteling
(zie verder noodhulp) stelde AZIZ vast dat Vlaanderen daarvoor geen structurele
leningsmogelijkheden voorziet. Een leningaanvraag wordt namelijk verwezen naar
het OCMW, maar sommige OCMW’s geven geen lening. AZIZ bood dus financiële
hulp maar signaleerde ook aan het beleidsniveau. Antwoord was dat een politiek
besluit daarover niet haalbaar is!
AZIZ helpt ook zoeken naar een woning voor wanneer het gezin aankomt. We
schatten nu dat dit half 2013 kan zijn. De dienst Woonwijzer van Mechelen was de
enige dienst die volledige informatie gaf. Voor een sociale woning is er een lange
wachttijd, dus zal er eerst moeten gehuurd worden op de privé woningmarkt.

-

Vanuit AZIZ volgen we alle evoluties in verband met asiel, opvang, regularisatie,
migratie en integratie. Zowel door studiedagen als ervaringen op het werkveld. De
obstakels en contradicties die we vaststellen, signaleren we aan de koepel
Vluchtelingenwerk.

-

In de gemeente Zemst is AZIZ betrokken bij de ontwikkeling van het integratiebeleid.
En dankzij AZIZ kwam het thema ‘ontwikkeling en migratie’ voor het eerst publiek aan
bod, namelijk in een Open-GROZ avond (zie onder).

Overzicht van de activiteiten
De Algemene vergadering vond plaats op vrijdag 11 mei 2012.

1. Educatie en vorming
voor doelpubliek ‘bevolking van Zemst’
-

Gespreksavond ‘Een consequente en rechtvaardige immigratiepolitiek?!’ is.m.
de voorzitter van OCMW Zemst, op 28-03-2012 in de bibliotheek Zemst.
Spekers: Nahima Lanjri (federaal parlementslid CD&V) en Didier Vanderslycke
(Kerkwerk / AMOS).
Dhr Vandersluycke besloot “dat de politiek alleen niet meer in staat is om een
migratiepolitiek te ontwikkelen. Er is alleen een ‘grenzenbeleid’. Overleg is
geblokkeerd. Het enige dat nog gebeurt zijn strengere ad hoc ingrepen. Er is een
nieuw beleid nodig met visie op het globale fenomeen, ruimer dan grenzenpolitiek en
met overeenkomsten voor internationale samenwerking. Dit kan alleen tot stand
komen als politici willen overleggen met actoren van de arbeidsmarkt, met ngo’s van
vluchtelingenwerk en ontwikkelingswerk, en met internationale partners.”

-

Open-GROZ-avond over ‘Migratie en ontwikkeling’ van 6-06-2012 werd door AZIZ
inhoudelijk voorbereid en gecoördineerd. Sprekers waren Koen Detavernier van
11.11.11, Jozef De Witte van het Centrum voor Gelijke Kansen en voor
Racismebestrijding, Anne Dussart van Caritas International, en André Irabishohoje
als getuige.
Alle sprekers gaven aan dat de ontwikkeling van een migratiebeleid nodig is, dat dit
evenwichtig rekening moet houden met de 3 betrokkenen (herkomstland,
aankomstland en migrant zelf) en kansen moet bieden aan alle scholingsniveaus (niet
zoals nu alleen aan hooggeschoolden). Leidraad voor een ontwikkelings- en
migratiebeleid moet zijn: zowel mensenrechten en menselijke waardigheid als
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economische behoeften om uit armoede te geraken. Er zijn dus normale wegen voor
arbeidsmigratie nodig en aandacht voor circulaire migratie.

-

Avond met bewogen vertellingen over Syrische vluchtelingen i.s.m. KWB
Weerde op 8-11-2012. Sprekers waren Pieter Stockmans, beleidsmedewerker van
Vluchtelingenwerk en activist bij Amnesty, en Majd Khalifeh, staatloze Palestijn, VRTmedewerker die op 12-12-2012 de jongerenambassadeur voor de Vrede werd.
Een KwB-lid reageerde: “Ze gaven de ruim 700.000 vluchtelingen uit Syrië een
gezicht. Een beeld op tentenkampen die deze MENSEN onderdak bied . Een
pakkende getuigenis van een man die zijn familie heeft moeten achterlaten. Een
avond die ook een zicht geeft op de politieke en religieuze zorgen en
beslommeringen in de regio.”
Als opvolging plaatste AZIZ een artikel in De Zemstenaar van december 2012,
waarin aan de lezers gevraagd werd om een gift te besteden aan de hulpverlening
door UNHCR en/of Artsen Zonder Grenzen

voor doelpubliek asielzoekers
-

2 informatienamiddagen (een ENG en een FR) over realistisch
toekomstperspectief en eventuele vrijwillige terugkeer. Doel is dat de
asielzoekers hun eigen leven (weer) in handen nemen. Op 1-02-2012 en 8-02-2012
bij Vluchtelingendienst Mechelen. De maatschappelijke assistente van LOI Zemst
was op uitnodiging aanwezig.

-

medewerking aan de Babbelbar van vzw De Lage Drempel te Mechelen, juliaugustus. Vreemdelingen die Nederlands leren kunnen daar in de vakantiemaanden
hun taalpraktijk vervolgen.

voor breder publiek
- 2 vormingssessies van elk 75 min. over ‘armoede en asielmigratie’ op 2-03-2012
(vredesdag) voor leerlingen van de 3de graad ASO van Sint-Jozefinstituut,
Stationsstraat 37, 1740 Ternat
-

Vorming over ‘de verbanden tussen ontwikkelingswerk, migratie en asiel’ voor de
wereldwinkeliers van WOSH, Heist-op-den-Berg, op 1-09-2012

-

vertoning van de film ‘Illégal’ met uitleg over asielprocedure en de problematiek
van het opsluiten en terugdrijven van mensen zonder papieren, voor de
ouderenvereniging OKRA van Mechelen, op 30-11-2012.

2. Uitstappen voor de kinderen van nieuwe families in Zemst
AZIZ begeleidt 3 families van nieuwkomers (ex-asielzoekers) in Zemst. Ook dit jaar was er
veel werk met de schoolloopbaan van de kinderen. Onder hen zijn er nu al 8 leerlingen van
het secundair onderwijs.
Op 15-09-2012 ging AZIZ met 15 personen (onder wie 11 kinderen) naar de Musical
Ben X, in de stadsschouwburg van Antwerpen. We kozen dit stuk omdat autisme en
pestgedrag problemen zijn die de kinderen in hun scholen ook ervaren.
De uitstap werd gedeeltelijk gefinancierd door het Fonds Vrijetijdsparticipatie.
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3. Bewustmakingsactiviteiten
AZIZ investeert vrijwilligerswerk en geld om bij het breed publiek meer bewustzijn te
bevorderen over asiel, diversiteit, integratie van (ex)asielzoekers ….
-

Vredesfeest op 14-01-2012 in de Parochiezaal van Zemst. Het programma en de
versiering van de zaal werden verzorgd door de muziekgroep aKt. Het feest trok ruim
90 personen en was bijzonder sfeervol.

-

stand bij Open Poort, Pinksterjaarmarkt Zemst, 28-05-2012

-

stand over vluchtelingenwerking tijdens de nationale voetbalcompetitie van de
Hattrick-voetval op de Grote markt in Mechelen, 13-06-2012

-

benefietstand tijdens het Zemstse Wereldfeest, in de Schranshoeve te Eppegem,
op 2-09-2012. De opbrengst ging naar de gezinshereniging van een erkend
vluchteling uit Zuid-Somalië.

-

11-novemberherdenking te Eppegem: toespraak waarin de voorzitster solidariteit
vroeg met de vluchtelingen van de burgeroorlog in Syrië; verzorging van de receptie
door 3 erkende vluchtelingen uit Zuid-Somalië.

4. Steunverlening
De onverwijderbare jonge Zuid-Somaliër (zie inleiding) kreeg van AZIZ tijdens de periode in
illegaliteit en daklozenopvang bij Samusocial in Brussel tussen 18-02-2012 en 8-04-2012
een totaal van 260 €, gespreid over kleine bedragen en vergelijkbaar met wat hij in gewone
opvang zou verkregen hebben. In april kreeg hij toegang tot opvang in het Klein kasteeltje,
waar hij eind 2012 nog altijd verblijft.
Voor de opening van het dossier gezinshereniging van de Zuid-Somaliër die erkend
vluchteling is, kwam AZIZ te hulp met een gift van 520 € en een lening van 500 €. Daarmee
werden de visumkosten (180 €/persoon) betaald. Maar daarna kwamen/komen nog de
kosten van medische onderzoeken, inentingen, DNA-proeven en vliegtuigtickets. AZIZ gaf
nog eens 300 € uit de opbrengst van de stand op het Wereldfeest.

5. Kadervorming
Bij AZIZ is constant bijleren noodzakelijk. Om de vele problemen en vragen van
(ex)asielzoekers goed te kunnen analyseren. Om ofwel zelf advies en hulp te geven ofwel
om te weten naar welke bevoegde en gespecialiseerde diensten we kunnen doorverwijzen.
-

-

Studiedag Grenzeloze liefde. Vreemd recht ? Vreemde culturen ? Internationaal
familierecht. op 9-03-2012, in Provinciehuis Vlaams-Brabant Leuven, door
Commissie Juridische Bijstand Leuven.
Studiedag Is het een misdaad vreemdeling te zijn? op 16-03-2012, Brussel, door
Progress Lawyers Network.
Studievoormiddag Immigrant Citizens Survey. Een bevraging bij migranten in
Europese grootsteden: de Belgische resultaten. op 9-05-2012, Brussel, door
Koning Boudewijnstichting
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-

-

Studievoormiddag Activering van vluchtelingen, op 25-05-2012, Huis van het
Nederlands Brussel. Georganiseerd door Vluchtelingenwerk, Convivial, Caritas en
CBAR/BCHV.
Colloquium Vreemdelingen en verschillen in behandeling op 22-10-2012,
Brussel, door Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.
Vorming over de invoering van de gemeentelijke Beleids- en Beheerscyclus en
Ontwikkelingssamenwerking, op 19-11-2012 bij VVSG te Brussel.
Studiedag Sensibilisatie bij kwetsbare groepen (eergerelateerd geweld), op 1412-2012 in het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen te Brussel.
Studiedag Samenwerken aan Divers Samenleven, op 17-10-2012 door de
provincie Vlaams-Brabant in Leuven.

6. AZIZ is actief lid van


GROZ (Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Zemst), omdat vluchtelingenen emigratieproblemen in verband staan met situaties waar ontwikkelingssamenwerking
ook mee geconfronteerd wordt. AZIZ wordt in de GROZ vertegenwoordigd door Josée
Goethals en Mohamed Igeh.



Vluchtelingenwerk Vlaanderen. AZIZ wordt door Josée vertegenwoordigd in de diverse
werkgroepen. Josée zelf is sinds 26-11-2011 lid van het bestuur



het ‘Project Juridische bijstand aan asielzoekers’ . Vluchtelingenwerk organiseert
regelmatig overleg voor de advocaten vreemdelingenrecht en eerste lijn begeleiders van
asielzoekers in de regio Mechelen.



Mechelse Hattrick. Samenwerking sinds juni 2010 toen AZIZ een groep asielzoekers uit
het centrum van Zemst inschreef voor een voetbaldag. Hattrick is een wereldwijde
vrijwilligersbeweging die sociaal zwakkeren probeert te activeren langs voetbalsport. In
Mechelen wordt ook vrijetijdsbesteding met muziek aangeboden.

7. Publicaties




website www.aziz.be
artikel Josée van AZIZ dankbaar voor nominatie De Pluim in De Zemstenaar, jan. 2012
artikel De slachtoffers van Syrië helpen vanuit Zemst? in De Zemstenaar, dec. 2012

8. Eretitel Vredesvrouw
Op 11-12-2012 werd Josée Goethals één van de 18 vredesvrouwen van 2012.
Ze was voorgesteld door de zustervereniging VLOS (Vluchtelingen Onthaal Sint-Niklaas) op
basis van haar werk voor vzw AZIZ en voor de Tsjetsjeense gemeenschap tijdens haar
voorzitterschap van de Werkgroep Oost-Europa van Pax Christi.
De titel wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt door het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen i.s.m. de Nederlandstalige Vrouwenraad. Het is een opvolging van de UN-resolutie
1325 die stelt dat vrouwen onmisbaar zijn in de conflictpreventie, het vredesproces en de
vredeopbouw.
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9. Concerten van de multiculturele muziekgroep aKt
- zaterdag 14 januari 2012 Vredesfeest AZIZ in Zemst
- zaterdag 12 mei 2012 concert tijdens het festival ‘Une semaine de la Mongolie’ in

Hellemmes Frankrijk
- zaterdag 1 september 2012 optreden op het verjaardagsfeest van Erna Janssens,

lid van AZIZ in Bonheiden
- zondag 8 september 2012 optreden tijdens het ‘Burenfeest Rietveld-Heideland’ in
Mortsel
- zaterdag 8 december 2012 concert op de kerstmarkt van Sint-Antonius Zoersel

6

