grond is zodat zij je beter kunnen beschermen.
Ze moeten hiervoor met je praten op een manier
die voor jou prettig is. Je moet bij deze gesprekken iemand bij je kunnen hebben die je vertrouwt.
• Wanneer je leeftijd niet wordt geloofd, mag je niet
gedwongen worden om mee te werken met een
leeftijdsonderzoek. Leeftijdsonderzoek kan niet
precies je leeftijd vaststellen. Wanneer de overheid
niet zeker is van je leeftijd zou je daarom als kind
moeten worden behandeld.

• De beslissing over je verblijfsaanvraag moet opgenomen worden door iemand die kennis heeft van
het vreemdelingenrecht en van kinderrechten. Je
moet in bezwaar kunnen gaan wanneer je het niet
eens bent met de beslissing.Wanneer je een afspraak
hebt met iemand van de overheid zou je advocaat of
iemand die je vertrouwt mee moeten kunnen gaan.
Je moet kunnen vertellen wat er met je is gebeurd
op een manier die voor jou prettig is. Misschien
helpt het voor je om je verhaal op te schrijven of
om het te tekenen.

• Je zou niet in detentie geplaatst mogen worden
omdat je een alleenstaande minderjarige bent. Als
je de wet overtreedt moet je hetzelfde worden
behandeld als andere kinderen in je nieuwe land.

• Wanneer de mensen van de overheid beslissen over
je aanvraag, moeten ze je leeftijd meewegen en dat
het moeilijk voor je kan zijn om te vertellen wat er
met jou (en je familie) is gebeurd.

• Je familie mag alleen gezocht worden als je hier
toestemming voor geeft en het niet onveilig is voor
jou of je familie. Alleen een gespecialiseerde organisatie zou je familie mogen zoeken.

• Je zou in het land moeten kunnen blijven wanneer dit
het beste voor je is. Dit kan zijn omdat het onveilig
voor je is om terug te keren of omdat er niemand
is die voor je kan zorgen wanneer je terugkeert. Je
moet geholpen worden om een nieuw leven op te
bouwen in je nieuwe land.

• Je moet de mogelijkheid krijgen om bij een pleeggezin te wonen, maar wanneer het beter voor je
is, zou je ook met andere kinderen in een woongroep moeten kunnen wonen waar je hulp krijgt
van maatschappelijk werkers. Je mag niet worden
geplaatst bij volwassenen in een centrum. Je hebt
het recht om naar een dokter, ziekenhuis en school
te gaan, zoals andere kinderen. Oudere kinderen
die willen werken, zouden cursussen of hulp en
begeleiding moeten krijgen. Wat voor jou het beste
is, staat voorop.
• Er moet altijd een beslissing worden genomen over
wat het beste voor je is. Als je achttien wordt
terwijl hier nog niet over is beslist, zou de beslissing genomen moeten worden alsof je nog een
kind bent.
• Je moet gratis een advocaat krijgen om je te helpen
bij je verblijfsaanvraag.

DUTCH

“JE RECHTEN ZOALS ZE
MOETEN ZIJN”
VOOR
ALLEENSTAANDE
MINDERJARIGE
VREEMDELINGEN

• Je zou alleen terug moeten keren naar je herkomstland of een ander land als dat het beste voor je is. Er
moet dan iemand met je meegaan die je vertrouwt.
De overheid moet zeker weten dat het veilig is
voor jou om terug te keren en dat iemand voor je
zal zorgen zolang je een kind bent.
Neem voor meer informatie contact op met:

Separated Children in Europe Programme

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn kinderen die hun land hebben verlaten zonder begeleiding
van hun ouders of een volwassene die hen goed kent
en voor hen zorgt. Er zijn veel redenen waarom
kinderen gedwongen hun land moeten verlaten,
bijvoorbeeld omdat zij wanhopig op zoek zijn naar
een kans op een beter leven, omdat zij moeten vluchten of omdat zij worden meegenomen door mensenhandelaren. Al deze kinderen hebben bescherming
nodig.
Het Seperated Children in Europe Programme (SCEP)
bestaat uit een groep van Europese organisaties die
als doel heeft om Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen te beschermen en er voor te zorgen dat hun
rechten gerespecteerd worden. Er is ook een SCEP
jeugdnetwerk.
Deze folder geeft je informatie over wat volgens SCEP
de beste manier is om alleenstaande minderjarigen
te behandelen en voor hen te zorgen. SCEP en het
SCEP jeugdnetwerk willen je aanmoedigen om uit
te zoeken wat je rechten zijn en welke rechten op
genomen zijn in het Kinderrechtenverdrag – kijk ook
op: www.unicef.org.
Misschien is het fijn en handig om deze folder samen
met je voogd te lezen of met iemand anders die je
kunt vertrouwen.
Belangrijke regels voor de volwassene die
voor je zorgt of die je helpt bij je migratieprocedure:
• Volwassenen hebben de verantwoordelijkheid om
altijd te handelen op een manier die het beste is
voor jou. Elk kind is uniek. Wat het beste voor het
ene kind is, is niet altijd het beste voor jou.
• Je hebt een recht op leven. Het maakt niet uit waar
je vandaan komt; het land waar je nu bent, moet er
voor zorgen dat je veilig bent en dat je alles hebt
wat nodig is om te leven en je te ontwikkelen.

• Je mag niet anders behandeld worden dan andere
kinderen omdat je uit een ander land komt.
• Je hebt het recht te zeggen wat je denkt en je mening
te geven over wat er met je zou moeten gebeuren in
de toekomst. Volwassenen moeten rekening houden
met jouw mening. Eventueel kun je om hulp vragen
als je dit moeilijk vindt.
• Volwassenen moeten je vertellen welke rechten je
hebt, wat je verantwoordelijkheden zijn en wat je
kunt verwachten in dit land. Dit moet jou verteld
worden op een manier en in een taal die je begrijpt.
• Je moet een tolk krijgen die jouw taal spreekt en
die jou begrijpt.
• Volwassenen moeten ervoor zorgen dat persoonlijke informatie over jou niet gedeeld wordt met
anderen. Behalve als dit in het belang is van jouw
veiligheid of de veiligheid van andere kinderen.
• Je moet geholpen worden om je cultuur, je taal en
je geloof te behouden.
• De verschillende organisaties waar jij mee te maken
hebt, moeten met elkaar samenwerken zodat zij
besluiten kunnen nemen die in jouw belang zijn.
• Volwassenen die met je samenwerken, moeten
kennis hebben van jouw cultuur, moeten weten
hoe zij met je moeten praten en moeten je vragen
kunnen stellen op een manier die je prettig vindt.
• Je moet je toekomst kunnen plannen.
• Beslissingen over jou moeten zo snel mogelijk opgenomen worden, maar er moet genoeg tijd zijn om
zorgvuldig te kunnen beslissen.

Omdat je een alleenstaande minderjarige
vreemdeling bent:
• Heb je het recht om asiel aan te vragen en in
het land te blijven totdat op je aanvraag is beslist.
Kinderen en volwassenen kunnen verschillende
redenen hebben om asiel aan te vragen.
• Zou je, ook als je geen asiel aanvraagt, in Nederland
moeten kunnen blijven totdat is beslist wat het
beste voor je is.
• Moet de overheid jou beschermen als je naar dit land
bent gebracht door mensen die je dwingen slechte
dingen te doen. Je mag dan niet worden behandeld
als een crimineel en je mag niet gedwongen worden
om te helpen bij het vinden van de mensen die jou
naar dit land hebben gebracht. Er mag niet gezegd
worden dat je de politie moet helpen om te kunnen
blijven. Je moet in het land kunnen blijven totdat is
beslist wat het beste voor je is.
Hoe je behandeld moet worden en hoe er
voor je gezorgd moet worden:
• Wanneer je aankomt bij de grens zou je het land
binnen gelaten moeten worden.
• De mensen bij de grens moeten zeker weten dat
jij een alleenstaande minderjarige vreemdeling bent
omdat zij je dan beter kunnen beschermen.
• Je moet een voogd toegewezen krijgen die
betrokken is bij alle beslissingen die over jou
gaan. De voogd moet je helpen om je mening
te geven en moet ervoor zorgen dat je gebruik
kunt maken van sociale voorzieningen (bijvoorbeeld school). De voogd moet zorgen voor het
contact tussen jou en de mensen van de overheid.
Het belangrijkste is dat de voogd ervoor zorgt dat
de beslissingen die worden genomen, het beste
voor jou zijn.
• De mensen van de overheid moeten weten dat je
bent aangekomen. Ze moeten weten wat je achter-

