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SP Amsterdam (p. 10).

“Niemand hoeft in Amsterdam op straat te slapen. Daklozen bieden we ruimhartig opvang en
begeleiding zodat ze hun leven weer op de rit kunnen brengen. Statushouders helpen we aan
een huis, een baan en snelle integratie. Ongedocumenteerde vluchtelingen houden een plek
om te eten, slapen, douchen en te werken aan een oplossing voor hun situatie zolang het Rijk
geen fatsoenlijke opvang verzorgt.” (p.10).

PvdA Amsterdam (p. 14).

Ongedocumenteerden kunnen in Amsterdam rekenen op een goede bed-, bad- en broodvoorziening, geestelijke begeleiding en medische zorg. We dringen bij de Rijksoverheid aan op
een structurele oplossing en werken niet mee als we door de humanitaire ondergrens zakken in
Nederland.

Piratenpartij Amsterdam (p. 20).

Vluchtelingen en ‘ongedocumenteerden’ zijn ook Amsterdammers. Het wordt tijd dat we ze ook

zo gaan behandelen. Ieder mens heeft bovendien recht op vrije verplaatsing en onderdak, op
voedsel en kleding, op werk en zorg. Amsterdam doet niet langer mee met het Nederlandse
asielbeleid dat de Universele verklaring van de Rechten van de Mens schendt. In Amsterdam
zou een vluchtkerk, vluchtgarage of vluchtkantoor niet nodig moeten zijn.
•
Alle Amsterdammers krijgen een ‘stadspaspoort’, waarmee ze bij lokale verkiezingen
kunnen stemmen en gekozen worden. Ook vluchtelingen, ongedocumenteerden én expats
kunnen dus stemmen en verkozen worden.
•
Vluchtelingen en ongedocumenteerden kunnen vanaf dag 1 aan het werk. Als je hier
bent ben je Amsterdammer, en dan tel je mee.
•
Er komt een eenmalig ‘generaal pardon’ voor de duizenden ‘ongedocumenteerden’ die in
Amsterdam
zijn. Zij worden Amsterdammer. De gemeente zet zich vervolgens in om hen ook staatsburger te
maken.
•
In alle AZC’s worden ‘Buurtkamers’ ingericht. Dit stelt de mensen in de buurt in staat om
makkelijker met de nieuwe Amsterdammers om te gaan.
•
De gemeentelijke wooncoöporatie gaat actief huizen zoeken en bouwen voor nieuwe
Amsterdammers.
•
Amsterdam gaat meer intensieve cursussen Nederlands bieden voor nieuwe
Amsterdammers.
•
De verhoging van de griffierechten wordt in Amsterdam teruggedraaid. Vluchtelingen en
ongedocumenteerden moeten altijd de gang naar de rechter kunnen maken, ook als ze weinig
geld hebben. In Amsterdam blijft het recht op rechtsbijstand gehandhaafd. Juist voor mensen
die het moeilijk hebben.

D66 Amsterdam (p. 51).

Opvang ongedocumenteerden: Bed, Bad Brood én Begeleiding
Amsterdam kent veel ongedocumenteerden: mensen zonder geldige verblijfsvergunning. Dit zijn
vaak uitgeprocedeerde asielzoekers die geen verblijfsvergunning hebben gekregen en volgens
de IND moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Sommigen willen niet terugkeren.
Anderen kúnnen niet terugkeren, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst ze niet meer
toelaat of identiteitsdocumenten missen. Wie niet uitgezet kan of wil worden, kan nu terecht in
een opvanglocatie. Om te voorkomen dat deze mensen op straat gaan zwerven, hadden we in
Amsterdam al een opvanglocatie (de BBB) opgezet. De straat is voor niemand een oplossing.
Voor de mensen zelf niet, maar ook niet voor de openbare orde en veiligheid in onze stad.
D66 is voor het behoud van deze opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en andere
ongedocumenteerden. Zoals ook door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en het
Comité van de Sociale Rechten van de Raad van Europa wordt geadviseerd.
Maar D66 wil ook dat mensen weer uít de opvang komen. Daar is naast bed, bad en brood ook
begeleiding voor nodig. Om ervoor te zorgen dat mensen niet jaren in de opvang vastzitten
moeten ze begeleiding krijgen om een oplossing te vinden voor hun situatie. Of dat nou toch
een toekomst in Nederland mét papieren is, of terugkeer naar het land van herkomst. Die
Begeleiding bieden naast de Bed, Bad en Broodopvang, is voor D66 essentieel.

BIJ1 Amsterdam
(zie https://amsterdam.bij1.org/
programma/).

Migranten en vluchtelingen
In Nederland wordt in toenemende mate over vluchtelingen gesproken alsof zij een probleem
voor ons vormen terwijl het hier om mensen gaat die als gevolg van grote problemen
noodgedwongen op de vlucht zijn geslagen.
Als stad horen we een genereus beleid te voeren ten aanzien van mensen die moeten
vluchten, ongeacht of dat is vanwege armoede, klimaatrampen, vervolging of oorlog. Geen
mens is illegaal! We moeten ervoor zorgen dat de gevestigde bevolking en vluchtelingen niet
tegen elkaar uitgespeeld worden. Dat betekent dat er voor alle bevolkingsgroepen passende
woningen moeten zijn zodat vluchtelingen niet de schuld kunnen krijgen van de wachtlijsten op
de sociale woningen. Er moet voldoende begeleiding zijn voor mensen die zich hier vestigen, de
procedure mag niet mensonterend lang duren. Kinderen die hier geboren zijn en vaak volledig
geworteld, mogen niet meer worden teruggestuurd naar het land waar hun ouders vandaan
kwamen. Hun ouders moeten ten alle tijde toegestaan zijn in hetzelfde land te wonen.
•
Er hoort een genereuze regeling te zijn voor gezinshereniging. En we horen
aan vluchtelingen en migranten geen hogere eisen te stellen dan we doen aan overige
Nederlanders.
•
De privatisering van de inburgeringscursus — in Amsterdam alleen al zijn er 140
taalscholen, waarvan een deel totaal ongeschikt — moet worden teruggedraaid. Wanneer
we vluchtelingen en statushouders niet als tweederangsburgers behandelen, kunnen ze ook
volwaardig participeren. Pas als ongedocumenteerde asielzoekers een vorm van rust en
begeleiding ervaren, kunnen ze bewust over hun toekomst nadenken. In de overleefstand
waar ze nu vaak in verkeren, is het leven bij de dag, waardoor ze in de fuik van uitzichtloosheid
blijven hangen.
•
De Bed, Bad & Brood-regeling is niet voldoende voor afgewezen asielzoekers : mensen
horen niet overdag de straat opgejaagd te worden, al helemaal niet omdat ze vaak niet
voldoende geld hebben voor een kop koffie of het gebruik van een toilet.
•
Er kunnen, dankzij voldoende leegstand in Amsterdam, doorgangshuizen gebouwd
worden om hen onderdak te bieden, in kleine eenheden, met meer zelfbeschikking dan nu
mogelijk is.
•
Naast Bed, Bad en Brood pleiten wij voor een vierde B, die van Begeleiding.
•
Ook gaat Amsterdam zoeken naar wegen om ongedocumenteerde vluchtelingen aan
werk te helpen.
•
Statushouders die recht hebben op bijstand kunnen dat ontvangen zoals andere burgers,
niet in natura, maar gewoon op hun bankrekening.
•
Inburgering en het verkrijgen van een verblijfsstatus moeten van elkaar worden
losgekoppeld. We maken inburgering verplicht op dezelfde wijze als de leerplicht.
•
De gemeente garandeert de kwaliteit van de instanties die taallessen aanbieden aan
inburgeraars. Inburgering hoort goedkoop, kwalitatief goed en laagdrempelig te zijn. Er wordt
rekening gehouden met grote niveauverschillen tussen vluchtelingen. Vluchtelingen die niet
hebben leren lezen en schrijven krijgen eerst de tijd dat te leren in hun eigen taal.
•
We verzetten ons ertegen dat ‘succesvolle’ vluchtelingen meer voordelen krijgen dan
vluchtelingen met een achterstand.
•
De tweede en derde generatie na migratie worden voortaan gewoon gezien als

Nederlanders, ook binnen de gemeentelijke organisaties, en niet langer als gast of als
migranten.
•
Amsterdam dringt bij Den Haag aan op een ruimhartig kinderpardon en weigert
medewerking aan het huidige kinderuitzettingsbeleid.
•
Ook AZC’s en andere vluchtelingenopvang moet aan de ITS standaard voor
toegankelijkheid voldoen. Vluchtelingen met een beperking, met of zonder status, hebben recht
op passende zorg.
•
Amsterdam gaat zich bij het huidige kabinet actief inzetten tegen de restrictieve
behandeling van vluchtelingen en het in stand houden van Fort Europa.

GroenLinks Amsterdam (p. 24).

In Amsterdam hoort niemand op straat te slapen. Ieder mens heeft recht op een menselijke
behandeling. Menselijke waardigheid is een humanitaire ondergrens. Iedereen die anders in
Amsterdam op straat zou slapen kan rekenen op bed, bad, brood én begeleiding. Voor daklozen
en mensen zonder papieren is er altijd, ongeacht herkomst of regiobinding, laagdrempelige
opvang. Eenmaal binnen worden mensen verder geholpen. Opvang is altijd tijdelijk. Mensen
hebben recht op een eigen huis.
Geen mens is illegaal. Iedereen heeft recht op een toekomstperspectief. Uitzichtloosheid en
gedwongen ledigheid maken mensen letterlijk ziek. Ongedocumenteerden krijgen daarom
begeleiding en dagbesteding en hebben de mogelijkheid zich te oriënteren op de toekomst.
•
De Amsterdamse nachtopvang is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die anders
op straat slaapt, ongeacht afkomst of papieren.
•
We investeren in onafhankelijke cliëntondersteuning van dak- en thuislozen en
ongedocumenteerden. Mensen krijgen één trajecthouder en begeleiding op maat, wanneer zij
dat willen, om hen de weg te laten vinden in het woud van instanties en regels.
•
Gemeentelijke opvang voor ongedocumenteerden wordt geboden in de vorm van
24-uursvoorziening met bed, bad, brood of in de vorm van leefgeld voor mensen die over een
eigen netwerk beschikken. Allen krijgen juridische en maatschappelijke begeleiding en waar
nodig medische zorg. De capaciteit van de opvang wordt uitgebreid.
•
Het gemeentebestuur gaat met de We Are Here-groep in overleg om de noodzaak
telkens panden te moeten kraken voor onderdak te doorbreken. Desnoods door gemeentelijk
vastgoed beschikbaar te stellen.
•
Dagbesteding en oriëntering op de toekomst, in de vorm van scholing en
cursussen, zijn onderdeel van de gemeentelijke opvang. Amsterdam zorgt er voor dat ook
ongedocumenteerden actief mee kunnen doen in de samenleving en spant zich in om
(vrijwilligers)werk juridisch en praktisch mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een tijdelijke
werkvergunning voor ongedocumenteerden in te voeren. Amsterdam richt een Stoutfonds
op om eventuele boetes te betalen die bedrijven krijgen wanneer zij ongedocumenteerden
(vrijwilligers)werk bieden.
•
Amsterdam pleit voor een generaal pardon voor een groep ongedocumenteerden die
lang in Nederland verblijft en hier een arbeidsmigratieverleden heeft.

