Onderzoek naar de leefwereld van
de ongedocumenteerden in
Amsterdam
De ombudsman denkt dat er tussen de 10.000 en 30.000 ongedocumenteerden in Amsterdam
leven. Drie opvallende groepen zijn:
Risico’s werk

1. Jongeren
Kinderen kunnen tot aan hun achttiende
studeren. Vaak kan aan hen geen diploma worden
toegekend als ze willen doorstuderen en ook
ervaren ze problemen bij het opdoen van stageen werkervaring. Ze mogen bijvoorbeeld niet
werken. Op vrij jonge leeftijd beseffen ze dat ze
na hun achttiende geen toekomst meer hebben in
Nederland, terwijl ze hier geworteld zijn. Deze
kinderen lijken geen andere keuze te hebben dan
in de voetsporen van hun ouders te treden, of te
kiezen voor de criminaliteit. Dit laatste geldt
voornamelijk voor de groep alleenstaande
minderjarigen asielzoekers die voor hun
achttiende de opvang verlaten als er geen zicht is
op legalisatie.

3. Ouderen
Er is een groep ouderen die tussen de twintig en soms wel
vijftig jaar ongedocumenteerd in Nederland leeft en in veel
gevallen ook gewerkt heeft. Vaak zijn de familiebanden niet
goed onderhouden of zijn de familieleden in het land van
herkomst overleden. De oudere voelt zich meer verbonden met
de Nederlandse samenleving. Voor deze oudere geldt dat de
druk op het eigen netwerk met de jaren groter wordt als de
zorgbehoefte toeneemt en dat het moeilijker is om aan de
noodzakelijke zorg te komen en opvang te regelen.

Knelpunten

Veel ongedocumenteerden kunnen hier
leven omdat ze werken.

2. Arbeidsmigranten
De ongedocumenteerde arbeiders zijn
werkzaam in de (in)formele economie. Zij
maken lange dagen en verrichten door hun
kwetsbare positie werkzaamheden die soms
niet verantwoord zijn. Het risico op uitbuiting is
groot en wordt versterkt door het feit dat
ongedocumenteerden onder de radar moeten
blijven. Er is een grijs gebied tussen zwart werk
en uitbuiting of mensenhandel en de
bescherming daartegen is onvoldoende.

Wat voor samenleving willen we zijn?
Ongedocumenteerden vormen een belangrijk onderdeel
van onze samenleving. Het onder de radar houden zorgt
ervoor dat er geen goed zicht is op de
ongedocumenteerden, wat ze extra kwetsbaar maakt.
Wat voor samenleving willen wij zijn? Hoe belangrijk
vinden we menswaardigheid en om als samenleving en
als stad uitbuitingsvrij te zijn? Zorg voor een oplossing
voor de huidige situatie en werk aan verbeteringen zowel
aan de voor- als achterkant.

