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. Ervaringen van migranten

. Focus op voor zelÍstandig vertrek

. Rol kerken, overheid en wetenschap
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lnterview: Justitiepastoraat

,MEER PERSPECTIEF IN

VREEM D ELI N G EN BEWARI N G'

Nederland telt circa 800.000 christen-
migranten aÍkomslig uit de hele wereld.
KeÍken vormen een wereldwijd verband en
die kerkelijke gemeenschappen in de wereld
kun je betrekken bij de terugkeer vao de
vreemdelingen. Vanuit dat besel hebben de
justitiepredikanten en de Íooms-katholieke
justiliepastores de ervaringen gebundeld en
gekeken naar de loekomsl van mensen tn

vÍeemdelangenbewaíing. Een breed samen-
gestelde werkgroep werkt aan concrete
plannen voor teÍugkeer met perspecliel.

Voozitter van de werkgroep is drs. Jan
Eeóeek. Eerbeek werkle eerder als gevan-
genispredikant en is nu hooÍdpredikant bij
het Protestants Justitiepastoraat, onderdeel
van de Dienst Geestelijke Veeorging van
het Ministerie van Justitie. ln die Íunctie is hÍ
verantwoordelijk voor terugkoppeling tussen
kerken en het ministeíe, voor de beleidsont-
wikkeling van het justitiepastoÍaat en geeÍt
hii leiding aan zestig iustitiepredikanten.
ln NedeÍland is wettelijk bepaald dat 6lke
gedetineeÍde het recht heeÍt zín gelooÍs- oí
levensovertuiging vrii en in gemeenschap
met anderen te beleven. Het iustitiepastoraat
is in alle detentiecentra aanwezig en biedt
individueel en groepspastoraat en organi-
seert kerkdiensten. Ook heeft het iustitie-
pastoÍaat een adviserende Íol ten aanzien
van de humaniteit in de inÍichting.
Binnen de Dienst Geestelijke Vezorging
zijn daverse godsdiensten en levens-
beschouwingen vertegenwoordigd, namelijk
de rooms-katholieke, protestants-christe-
lijke, humanistische, orthodoxe, joodse, isla-
mitische, hindoeistische en boeddhistische-

Op die manier kunnen gedetineerden hun

eigen geloof beleven.

Gemis van peÍspectiet
Het werken als iustitiepastores en predikan-
ten in de vÍeemdelingendelentie kent een
spagaat. "Je vièrt in de dienst de ontmoeting
met elkaar als medegelovigen en tegelijker-
tijd is er het beseÍ dal deze mensen het land
moeten verlaten. Aan de ene kant wilje als
pastor voor de mensen van betekenis zijn en
tegelijkertÍd worstelie met hun perspectieÍ
en met vragen van gerechtigheid en huma-
niteit."
Deze ervaringen zijn regelmatig besproken
in het rooms-katholieke en prolestantse

justitiepastoraat. Het was de basis voor de
enkele jaren geleden gepresenteerde nota
'Meer perspectie, in de vreemdelingenbe-
waring'van de HooÍdaalmoezenier en de
HooÍdpredikant. Eerbeek: "De nota is een
pleidooi om alles wat speelt rondom de
vreemdelingendetentie meer in het teken
van peBpectieÍ te plaatsen. Enezijds betreft
dat de invulling van de vreemdelingen-
detentie zelf. Zo kan worden gedacht aan
versterkende activiteiten om mensen in hun
levenskracht overeind te houden. Zo hebben
we vanuit het protestants justitiepastoraat

in samenwerking mel Kerk in Actie een
proiect 'Empowerment' ontwikkeld, dat we
binnenkort willen gaan implementeren. Maar

ook als het gaat om terugkeer van mensen
kan ingezet worden op meer p€rspectiet.
De rolen mogeliikheden van de kerken ziln
daaóij van gÍote waarde. Kerken vormen
een wereldwijd veóand en die kerkelijke
gemeenschappen in de wereld kun ie betrek-
ken bijde terugkeer van de vreemdelingen.

Een deelvan hen wil terugkeer overwegen
als eí een perspectief is en blokkades
worden opgeheven. Want voor wie niet mag
blijven is het doelvan de migratie, namelijk
een beter bestaan te vinden, niet gehaald.

Het kan leiden tot psychische problemen
en een leven rn illegaliteit. Ons voorstel is

om voor die mensen een terugkeeóeleid
te ontwikkelen, met medewerking van het
wereldwijde netwerk van de kerken.
De werkgroep stelt voor een locatie in te
richten waar ongeveer vijftig personen vanuit
de vreemdelingenbewaring terechtkunnen.
Het is bedoeld voor mensen die willen
terugkeren maar daar om welke rgden dan
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Hoop en wanhoop
Ook in detontiecentra waar mensen vanwege
niet-legaalveólijÍ in Nededand in bewaring
zijn gesteld, is het justitiepastoraat aanwe-
zig. Wat Eerbeek opvalt is de grote concen-
traties van mensen uit de hele wereld en hun
gelooÍsbeleving. "Oe mensen hebben een

vitaalgelooÍ. lk hoorvan onze predikanten

dat de mensen, terwijlze zo kwetsbaar ztjn in

hun maatschappeliike positie, mentaal heel
sterkzijn. Ze hebb€n geleerd om te overle-
ven met een sterke geloofsovertuiging. Ze
hebben ons vanuit dat vitale gelooÍ veel te
geven."

De vreemdelingenbewa.ing is een vrijheids-
ontneming zonder perspectiet- Eerbeek
weet hoezeer mensen erond€r lijden. "Naast
het gelooÍsvertrouwen zien we @k veel
wanhoop, zeker als mensen terug moeten
naar een situatie die ze als onveilig beschou-



ook niet in slagen. Op die locatie kunnen

ze zich met steun van deze organisaties
vooÍb€reiden op terugkeer. Belemmeringen
kunnen zo mogeliik weggenomen worden,
er moeten papieren worden g€regeld en
voorbereidingen getíoflen worden voor
de h€rvesliging in herkomstland. Alles
is er op gericht de kans van slagen na

terugkeeÍ te vergroten. Hopelijk kan dit
project voor hen ook als alternalieÍ voor
de vreemdelingendetentie dienen.

Ons voorstel is om voor die
mensen een terugkeerbeleid

.{e ontwikkelen, met
medewerking van het
wereldwijde netwerk van
de kerken.

De werkgÍoep kriigt positieve reacties op
de plannen. Ook proÍessor Van Kalmthout,
aanwezig op een bijeenkomst van rooms-
katholieke en protestantse pastores in de
vreemdelingendetentie, suggereerd€ om e€n

dergelijk proj€ct op te zetten.
Gezocht wordt naar coÍinancieÍing van

kerken en Europese Íondsen. Gewerld
wordt aan uitwerking van de intake-criteria,
de vormgeving en de personel€ bezet-
ting. Dan is het wachten op politieke

ondersteuning.
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Eerbeek benadrukt dat terugkeer in een
sameflleving voor iemand die vastgezeten
heeft altijd al een intensioÍ proces is.

"EÍ zijn allerlei Íactoren die het slagen ervan
beihvloeden. Ook de vreemdelingenbewaring

kent zo'n gesloten situatie en een steuntje in

de rug is dan belangrijk. Ws hopen dat het
vreemdeling€nbeleid meer uat de polarisatie
getrokken kan worden en er plaats koml voor
een meer perspectiefuolle bgnadering."
Deze samenwerking rondom het vreemde-
lingenbeleid is bijzonder. Volgens Eerbeek
is het niet eeÍder op deze manier gebeurd.

"Het was onze nadíukkelijke wens om
verbreding te zoeken, zorvol nationaalals
internatiooaal. We hebben dat gozien bij
het nazorgproiect Exodus. De kÍachl is de
integrale aanpak, waarin je voor mensen

na detentie píobèert samèn ts weÍken als
huisvesters, werkgevers, gem€ent€liike

overheid, zorgverleners en noem maar op.
Hel kan alleen als er persp€ctiel is. Wat
heb je aan een beroepstraining oÍ sociale
vaardigheden als je niet weet waar je het
kunt gebÍuiken? We willen bereiken dat voor
mensen die in de illegaliteit lerecht gekomen

ziin, het l€ven weer een dag van moÍq€n
heeÍt.

Meeí informalie over hel weík van
het píolestants iuslit,epastoraal:
www-gevangenispredrkant.nl

15

Jan EeÍbéek: "We pleiten ervoor om
alles íond de vreemdelingendelentae

meer in het teken van perspeclieí te
plaatsen."
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De ideeèn hebben een bÍeed draagvlak.
Naast het justitiepastoraat nemen ook lOM,

Kerk in Actie, lnlia (lnternationaal Netwerk
van Lokale lnitiatieven ten behoeve van

Asielzoekers on ICCO (organisatie voor
ontwikkelingssamsnwerking) deel aan de
verdere uiMerking. "Het is een bijzonder
samenwerkingsv€öand van organisaties
die vanuit egn bepaaldg optiek aan
deze problsmatiek werken en elkaaÍ nu
veÍsteÍken. IOM heeft ervaring in het veld van

terugkeer en schat in dat er een substantièle
groep is die bij meer ondersteuning wel

degeliik nieuw peÍspectiel ziet in terugkeer."

KeÍken in herkomílanden
De belangstelling vanuit de kerken in

Nederland en hun contact€n wèrsldwaid
groeit. "lnmiddels blijkt dat we op deze

manier ook iets kunnen betakenen voor de
omgeving waar m€nsen naar terugkeren.

Erzijn al keíken die terugg€k€erde mensen

ondersteunen in een project om de man oí
vrouw grond onder de voeten te geven."

Eerbeek herinnert zich de ltaliaanse man

die in de Scheveningse g€vangenis zat.

Elke zondag na de di€nst zong hijeen
Italiaans lied, met tranen van heimwee.

"Toen hii uiteind€li,k najarenlange straÍ
vrii kwam vreesden we dat hij niet in ltaliè

zou aankom€n vanwege de verleidingen

onderweg. We hadden een kerkelÍk
vriiwilligsteÍ die vlo€iend ltaliaans sprak
en zij was be.eid om m€t hem de trernreis
te maken. Ze kon er na aankomst ook
een poosie blijven om da contacten mel
de Íamilie wat te begel€idon. Hel is eon

voorbeeld van mogelilke ondeÍsteuning bÍ
terugke€r"


