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Uitkomsten workshop: 
 

‘Zelf aan de slag. Brainstormsessie over onuitzetbaarheid’ 
 

Humanistische Alliantiedag ‘Onuitzetbaren in beeld’ op 21 juni 2012 
 
 
 
Aan de deelnemers werd gevraagd na te denken over wat je zelf kunt doen, als individu of 
organisatie, om aandacht te vragen voor onuitzetbaarheid. Er werd enthousiast gebrainstormd rond 
een aantal vragen: 

1. Er zijn al alternatieven voor vreemdelingendetentie bedacht, maar ze worden niet voldoende 
uitgevoerd. Hoe kun je er zelf voor lobbyen in de politiek dat hier haast mee wordt 
gemaakt? 

2. Hoe kun jij je als individu of vanuit je organisatie inzetten om onuitzetbaarheid onder de 
aandacht te brengen in de samenleving? 

3. Hoe kun je als individu of vanuit je organisatie onuitzetbaarheid agenderen in de media, 
zonder te polariseren in het debat 

4. Andere ideeën? 

 
 De oogst: 

  
 
Politieke actie 

• Stem op de juiste partij, verdiep je in partijprogramma’s en kijk wat erin staat over 
vreemdelingenbeleid. HV stuurde brief aan programmacommissies politieke partijen en 
maakt een humanistische politieke meetlat waarin programma’s ook worden gescreend op 
het humanistisch gehalte van het vreemdelingenbeleid 

• Richt een humanistische politieke partij op 
• Benader de politieke partijen, dit levert discussie op en ze worden geïnformeerd 
• Lange termijn denken 

 
Opinies en inhoudelijke aanzetten tot actie 
 

• Verkort de detentietijd en zet onuitzetbaren niet op straat  
• Laat de menselijkheid en kracht van onuitzetbaren zien, haal ze uit de anonimiteit en werk zo 

aan betrokkenheid bij hun lot en draagvlak voor oplossingen en perspectief 
• De onuitzetbare juridisch poneren als gijzelaar in detentie om hem te dwingen iets te gaan 

doen 
• De hele wereld is vreemdeling, na de koude oorlog zijn migranten vijand geworden die 

afgeschrikt moeten worden. Mythes en feiten onderscheiden 
• Meer voorlichting in herkomstlanden:  Er worden te mooie verhalen verteld over de situatie 

in het westen en te weinig over de moeilijkheden en mislukkingen. Uitzondering is de 
documentaire en programmareeks ‘Surprising Europe’ die ook in Afrika wordt uitgezonden 

• http://www.human.nl/index.php?option=com_resource&view=article&article=35501&Itemi
d=102 
http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/s/surprising-europe.html 

• Toegankelijker/meer begrijpelijk arbeidsmigratiebeleid   

http://www.human.nl/index.php?option=com_resource&view=article&article=35501&Itemid=102
http://www.human.nl/index.php?option=com_resource&view=article&article=35501&Itemid=102
http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/s/surprising-europe.html
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Bekendheid onuitzetbaren vergroten in de samenleving 
Het is belangrijk onuitzetbaren in beeld te brengen, wie zijn ze? En zo meer draagvlak te creëren voor 
verbetering van hun perspectief.  De macht ligt niet bij de politiek maar bij de publieke 
opinie/burger, bewerk het ‘klimaat’, zorg voor een omslagpunt. De helft van de mensen weet niet 
wat ze vinden, die moet je bereiken/opvoeden.  
 
Hoe? 
 

• Via onderwijs,  bij de kinderen beginnen. Nodig een onuitzetbare uit in de klas om te 
vertellen 

 
• Lokaal film- en discussiebijeenkomsten organiseren  

op kleine of grotere schaal, in eigen kring, voor de eigen organisatie of met andere organisaties, met 
of zonder sprekers,  intern of voor breder publiek. Er zijn inmiddels goede films over onuitzetbaren 
en vreemdelingendetentie. In het webdossier Humaan vreemdelingenbeleid op de site van het 
Humanistisch Verbond staan de links naar de volgende films over illegalen en onuitzetbaren, die 
online bekeken kunnen worden. 

• Verloren levens 
• Speciale Vlucht 
• De gevangen van gebouw 4: Vara's Zembla over onuitzetbaren 
• De vreemdelingenrechter 
• De huizen van Hristina 
• Cellenblok K 

Zie voor alle links: 
http://www.humanistischverbond.nl/dossiers/mensenrechten/menswaardigvreemdelingenbeleid/m
ensenlevensinillegaliteit#toc0 
 
Lokale bestuurders uitnodigen bij film- en debatavond en met hen het gesprek aangaan om te 
zoeken naar lokale alternatieven voor detentie.  
 
Via kunst en sociale media 

• Je moet het trendy en ‘hip’ maken, gebruik maken van multi-media/sociale media 
• Filmpjes,  De misverstanden laten zien,  
• Eigentijds 
• Via Kunst: 
• Iets als ‘Ideas waiting to happen’ dat wetenschap en kunst samenbrengt 

zoek contact met creatieve mensen,  zoek sponsoring 
• New Dutch Connections   
• Via Bright Richards 
• RO-theater 
• Mensen verzamelen 
• Actie o.a. internet 
• Ambassadeur 
• Enthousiasme 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.humanistischverbond.nl/dossiers/mensenrechten/menswaardigvreemdelingenbeleid/mensenlevensinillegaliteit#toc0
http://www.humanistischverbond.nl/dossiers/mensenrechten/menswaardigvreemdelingenbeleid/mensenlevensinillegaliteit#toc0
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Onuitzetbaren zelf actief 
Het is ook belangrijk dat onuitzetbaren zelf actief en zichtbaar zijn, stellen de workshopdeelnemers: 

• Onuitzetbaren helpen uit de machteloosheid te komen en op die manier activeren  
• Kracht van mensen laten zien 
• Betrekken bij acties, rol geven 
• Illegale vrijwilligers 
• Vluchtelingen en onuitzetbaren voor de klas 
• Uitzendbureau voor onuitzetbaren 
• Ondersteun onuitzetbare om zich te laten horen en aan de toekomst te werken 
• Politiek stimuleren 

 
 
Morele ondersteuning bieden aan vreemdelingen in de vreemdelingendetentie: 

Wakes en lawaaiacties bij detentiecentra:  
Verschillende organisaties organiseren wakes en lawaaiacties bij vreemdelingendetentie-centra 
om vreemdelingen in detentie moreel te ondersteunen en het bewustzijn bij gewone burgers wakker 
te houden. U kunt daaraan deelnemen 
- Voor Detentieboten Zaandam, Rijshoutweg 14 te Zaandam: elke derde zondag van de maand,  
- Voor DC Zeist, Richelleweg 13 Soesterberg : elke eerste zondag van de maand door de Raden van 
kerken Zeist en Soest, eerstvolgende 1 juli 16:30 uur. Voor meer informatie tel: 06 29025008 of 
0638795678  
- Voor DC Rotterdam, Portelabaan 7 (bus 33): elke eerste zondag van de maand, eerstvolgende 1 juli, 
19-20:00 uur. Voor meer informatie tel : 06 25383472 of 010 4116085  
- Voor DC Schiphol-Oost, Ten Pol 64, 1438 AJ Oude Meer: elke tweede zondag van de maand, 
eerstvolgende 8 juli, 14:00uur. Voor meer informatie tel: 06 51626529 en 06 30295461. Op 13 
januari zal de Schiphol Oost wake overgaan naar het nieuwe Schiphol detentie centrum.  
 
Meedoen aan bezoekgroepen in vreemdelingendetentie 
Bijvoorbeeld via de bezoekgroepen van Humanitas: 
http://www.humanistischverbond.nl/dossiers/mensenrechten/menswaardigvreemdelingenbeleid/o
nuitzetbaren 

Vrijiwilligers bezoeken mensen die gevangengezet zijn om ze beschikbaar te houden voor uitzetting. 
Met gesprekken en creatieve activiteiten proberen de vrijwilligers de mensen moreel te 
ondersteunen. http://www.humanitas.nl/project/306B30001.  

De Humanitas bezoekgroep Zaandam is actief en kan vrijwilligers gebruiken. De detentieboten in 
Zaandam sluiten eind dit jaar maar waarschijnlijk wordt er dan een bezoekgroep gestart bij de 
nieuwe lokatie voor vreemdelingendetentie in Schiphol-West, die nu gebouwd wordt en waar 800 
mensen komen te zitten. info over bezoekgroep Zaandam en nieuwe lokaties: Aria van Buuren tel. 
075-6173485 

In Alphen aan de Rijn was een bezoekgroep actief voor het centrum tijdelijk gesloten werd. 
Binnenkort gaat het weer open en worden de bezoeken hervat. Vrijwilligers zijn dan welkom. Zie: 
http://www.humanitas-rijnland.nl/hulp_bieden/ikbiedhulp.html 

Ook bij Humanitas Heuvelrug zijn vrijwilligers actief in de vreemdelingendetentie. Kijk voor meer 
informatie op de website (onder het kopje ‘Activiteiten): http://www.humanitasheuvelrug.nl/ . 
Contact: info@humanitasheuvelrug.nl.  

http://www.humanistischverbond.nl/dossiers/mensenrechten/menswaardigvreemdelingenbeleid/onuitzetbaren
http://www.humanistischverbond.nl/dossiers/mensenrechten/menswaardigvreemdelingenbeleid/onuitzetbaren
http://www.humanitas.nl/project/306B30001
http://www.humanitas-rijnland.nl/hulp_bieden/ikbiedhulp.html
http://www.humanitasheuvelrug.nl/
mailto:info@humanitasheuvelrug.nl
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Ook in andere centra voor vreemdelingendetentie zijn vaak bezoekgroepen actief waar u als 
vrijwilliger aan deel kunt nemen. Bijv. in Schiphol Oost http://www.bezoekgroep.nl/ 

Groetenkaarten sturen via Amnesty International die worden verspreid door geestelijk verzorgers of 
bezoekersgroepen onder gedetineerden, of geld geven voor telefoonkaarten 

Meer ideeën? Geef ze door aan Paulien Boogaard van het Humanistisch Verbond 
p.boogaard@humanistischverbond.nl 

 

 

mailto:p.boogaard@humanistischverbond.nl
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