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X-plore

Je bent asielzoeker in Nederland
en wacht op de uitslag van je

Wil jij ook werken aan de toekomst?

beroepsprocedure. Hoe ziet jouw

Surf naar
www.hitfoundation.eu/x-plore
of praat met jouw contactpersoon bij
COA, VluchtelingenWerk of Nidos.
Zij kunnen je helpen om jouw
toekomstopties te onderzoeken.

toekomst eruit? Waar liggen je
kansen en welke problemen moet

Jouw toekomst ?

je oplossen?

Deze flyer zet de opties op een
rijtje en helpt je jouw toekomst
Neem de toekomst in jouw handen!

weer in eigen hand te nemen.
ontwerp T-quila
www.t-quila.com

X-plore

X-plore maakt deel uit van het TOP-project van Stichting
Hersteld Vertrouwen in de Toekomst (HIT). HIT is een
samenwerkingsverband van het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA), Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V),
VluchtelingenWerk Nederland, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), Maatwerk bij Terugkeer van
Cordaid, Stichting WereldWijd en de gemeenten Heerlen,
Maastricht, Tilburg en Venlo.

X-plore je opties!
> in Nederland
> illegaal
> in je thuisland

co-financed by ESF-EQUAL
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Optie 1: in Nederland

Optie 2: illegaal

Optie 3: terug naar huis

Heb jij op of na 1 april 2001 je 1ste asielaanvraag ingediend?
Dan is de kans dat je in Nederland mag blijven niet zo groot. In
2006 kreeg circa 10% na een beroepsprocedure alsnog een
verblijfsstatus.

Als je kiest voor de illegaliteit, vertrek je, maar zonder bestemming. Dit kan - vooral op korte termijn - een aantrekkelijke optie
zijn. Er zijn meestal wel mensen die je willen helpen en in
noodgevallen krijg je medische zorg. En een illegaal baantje
hier levert altijd nog meer op dan in je eigen land.

Terug naar het land waar je vandaan komt is niet je eerste
keus. Je bent hier immers niet voor niets gekomen. Terugkeer
kan ook ingewikkeld zijn. Je hebt misschien geen papieren of
geen geld en weet niet hoe het daar nu is. En hoe kan je de
mensen die je hebt achtergelaten weer onder ogen komen?
Maar als je deze problemen kunt oplossen en nieuwe kansen
kunt creëren, biedt een leven in je thuisland weer nieuw
perspectief.

Als je een verblijfsstatus krijgt, wordt er gezocht naar
passende huisvesting in een Nederlandse gemeente. Daarna
moet je inburgeren: Nederlands leren, het inburgeringsexamen
halen en op zoek naar werk, zodat je in je eigen onderhoud kan
voorzien.
Als je asielaanvraag wordt afgewezen, moet je Nederland binnen vier weken verlaten. Je hebt dan twee opties, de illegaliteit in of terug naar huis. Zolang je procedure loopt heb je
tijd om deze opties te onderzoeken, zonder dat je asielaanvraag
gevaar loopt.

“Ik hoop nog
steeds dat we
hier mogen
blijven. Maar
die kans
wordt met de
dag kleiner.
Illegaliteit is
met twee
kleine
kinderen
voor ons geen
optie. Mijn
man en ik onderzoeken nu ook onze kansen in
China. Een huis, werk, iemand die ons daar
helpt. Zelf ben ik begonnen met een computercursus. Als we dan toch terug moeten,
kan ik in ieder geval aan de slag.”

De keerzijde van de illegaliteit is de onzekerheid. Je kan ieder
moment worden opgepakt door de politie. Je mag niet normaal
werken, maar hebt ook geen recht op een uitkering, dus is het
dagelijks sprokkelen om rond te komen. Met name jongeren
lopen het risico om in handen te vallen van mensenhandelaars
en sommigen verdwijnen in de prostitutie.
Hoewel je als mens niet minder waard bent, kan je toch nooit
volwaardig in Nederland meedoen. Voor veel illegalen is dit op
termijn een onhoudbare situatie.

“Ik ben nu ruim een jaar illegaal.
Eerst ging het wel. Toen woonde ik bij vrienden
en kon ik af en toe als afwasser aan de slag.
Maar de baas heeft controle gehad
en nu heb ik geen inkomen meer.
Ik durf niet te veel op straat te hangen,
want dan word ik misschien opgepakt.
Mijn toekomst is erg onzeker.”

Thuis liggen je wortels en met een steuntje in de rug kan je
een nieuwe start maken. Je kan in Nederland een opleiding
volgen en je casemanager kan je in contact brengen met lokale hulporganisaties. Zij kunnen helpen bij het zoeken van een
huis, het leggen van contacten en het vinden van werk. Ook
zijn er financiële middelen om jouw plannen te helpen realiseren. In je thuisland kan je weer bouwen aan de toekomst.

“Ik wilde eigenlijk al heel lang terug, want ik was
gewoon niet gelukkig in Nederland. Ik miste mijn
familie en de warmte. Maar ik durfde niet met
lege handen thuis te komen. Mijn casemanager
heeft me geholpen met financiering voor mijn
eigen bedrijfje. Het leven is echt niet makkelijk
hier, maar ik ben trots dat ik de stap heb
gemaakt. Ik kan nu weer vooruit kijken.”

