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Zichtbaar, Hoorbaar, Weerbaar

Jarenlang is Here to Support als een nomade organisatie door de stad getrokken:
van kleine kantoorruimtes naar koffietentjes naar eigen (dagopvang) locaties, naar
workshopruimtes, overal sloegen we onze laptop open of hadden we
vergaderingen. Het pastte bij ons: we waren een klein team, konden overal
ongedocumenteerde mensen ontmoeten en evenementen organiseren. Maar in
2021 werkte dit niet meer. Niet alleen maar door de vele lockdowns, maar vooral
omdat het Here to Support team groeit en een eigen plek zou veel meer rust
brengen. 

Alsof het zou had moeten zijn, zagen we een kantoorpand langskomen op
Afrikanerplein 1, vlak naast de organisatie Boost. Na een tijdje in spanning te
hebben gezeten, konden we eindelijk het huurcontract ondertekenen en hadden we
vanaf oktober 2021 een eigen plek van 120m2. Deze stap symboliseert de groei en
stabiliteit die wij hebben gemaakt de afgelopen jaren. 

Voordat we ons kantoor hadden, beleefde Here to Support de “Summer of Action!”.
Na een lange winter ging eindelijk de wereld open en konden wij al onze ideeën tot
uitvoering brengen. Met onze vernieuwde Academy organiseerden wij drie
themaweken: Human Rights, City ID Card & the Donut Economy. De Academy
stond niet alleen maar in het teken van leren, maar ook van actie en workshops.
De lesstof van de Academy werd omgezet in podcastafleveringen, en nieuwe
designs voor PrintRights. De City ID Card werd een werkgroep die in 2022 meer
vorm krijgt. 

In de zomer werd City Rights Radio geboren, met als host Mohammed Bah, een
podcast van en voor ongedocumenteerde mensen en activisten in Amsterdam,
waarin wordt gesproken over het leven van ongedocumenteerde mensen in
Amsterdam, politieke zaken en actie. We organiseerden met PrintRights voor de
tweede keer een Pop-Up Shop, waar we een week lang spullen van het merk
verkochten en van Top Manta, onze partner in Barcelona. PrintRights was zeer
actief deze zomer met het maken van kleding die andere protesten ondersteunden:
op het Woonprotest in Amsterdam werden honderden shirts en truien verkocht.



De zomer liet de kracht zien van Here to Support: hoorbaar, weerbaar,
zichtbaar maken stond centraal. Ondertussen was COVID nog niet weg, en
waren er genoeg problemen “op straat”. De eerste maand van onze nieuwe
jongerenbegeleider Lisa stond in het teken van COVID, schurft en andere
noodhulp die direct opgelost moest worden. Lisa bracht uren door in de
apotheek en met dokters en de GGD aan de lijn. De zomer liet ook zien wat er
mis gaat in het systeem: de toegang tot zorg is dramatisch voor
ongedocumenteerde mensen. HtS maakte samen met Sitsi Toonders -
huisarts in opleiding - modules en workshops over het zorgsysteem in
Nederland voor ongedocumenteerde mensen en supporters. We
onderzochten in Amsterdam hoeveel huisartsen bereid waren om
ongedocumenteerde mensen op te nemen en bespraken het onderwerp met
huisartsen, raadsleden en andere mensen uit het zorgveld.

Het onderzoek naar de toegang tot zorg was onderdeel van Youth to Support:
het ondersteunen en begeleiden van jonge ongedocumenteerde mensen in
Amsterdam. YtS ontstond vanuit de Dublin Brothers (2019) en de corona dag
opvanglocaties(2020). We combineerden in dit project individuele hulpverlening
met beleidsverandering voor de gehele groep: alle signalen die we vanuit de
jongeren en deze begeleiding kregen zetten we door in de vele overleggen waar
Here to Support aan deelneemt en we zetten het onderwerp van minderjarigen in
Amsterdam op kaart. Met 40 jongeren gingen we naar de Veluwe voor een
weekend vakantie en ontspanning, dit was voor de meeste jongeren de eerste
keer dat ze weg waren uit opvanglocaties. 

In onze huiskamer van Youth to Support meldde zich regelmatig jongeren die
door verkeerde registraties gezien worden als meerderjarig maar eigenlijk
minderjarig zijn. Ze krijgen dus niet de begeleiding die ze nodig hebben en
worden als volwassenen behandeld. Deze vermoedelijk minderjarige kunnen
geen aanspraak maken op hun kinderrechten. Op verschillende manieren
brachten we dit onder de aandacht: met theatermaker Lara Staal maakten we de
korte film De Zaak Samuel - geproduceerd door NT Gent, die vertoond werd
tijdens de staat van de rechtvaardigheid. De film is gebaseerd op het verhaal van
Samuel, die bij ons kwam op 16-jarige leeftijd in 2019. Samuel heeft inmiddels
een verblijfsvergunning, omdat zijn echte leeftijd na een lange strijd werd erkend.
De film van 30 minuten werd geregisseerd door filmmaker Pascal Poissonnier
met acteur Adam Kissequel. De première werd gevolgd door een virtueel
gesprek met onder meer staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi,
internationale mensenrechtenadvocaat Omer Shatz en de Eritrese activiste
Meron Estefanos. Ook organiseerde we een Nederlandse premiere met Frascati
Theater gevolgd door een belangrijk online debat.



Het radioprogramma Argos maakte een aflevering met Savannah Koolen -
directeur Here to Support - over deze problematiek. Met een werkgroep van
Vluchtelingenwerk, Defence for Children, NIDOS en een aantal bevlogen
advocaten keken we naar individuele dossiers en mogelijkheden voor
beleidsverandering en samenwerking. Met de Gemeente Amsterdam spraken we
over toelaten in de opvang via speciale noodbedden van vermoedelijk
minderjarigen en over hoe begeleiding binnen de opvang anders zou moeten. Al
deze informatie, expertise en aanbevelingen werden gebundeld in een reader die
januari 2022 is gepresenteerd. 

En ondertussen gebeurde er veel werk on the ground. In Zuid-Oost bleken al een
paar weken minderjarige meisjes op het station Bijlmer te staan overdag, bij
gebrek aan een dagopvang locatie en goede informatievoorziening over waar
mensen heen konden gaan.
 We werden regelmatig gebeld vanuit AZC’s dat er weer iemand op Amsterdam
Centraal aankwam die niet wist waar hij/zij heen moest. Met verschillende
organisaties zochten we slaapplekken voor mensen die niet direct (of überhaupt
niet) in de LVV terecht zouden komen. We ondersteunden in maatschappelijke
begeleiding en extra juridische begeleiding voornamelijk bij de groep (Eritrese)
jongeren: om de juiste documenten voor herhaalde asielprocedures te krijgen
werden er uren (en euro’s) gestopt in bezoekjes aan de Eritrese ambassade in
Den Haag en telefoontjes naar (met name) Eritrea. 
En van signalering en “hulpverlening” gingen we gelijk weer door naar hoorbaar,
weerbaar, zichtbaar maken. Het gebrek aan informatievoorziening voor
ongedocumenteerde mensen (en support organisaties) bleek een constante te
zijn (al jaren een belangrijk signalement). Mohammed Bah organiseerde een
team om te werken aan een app, waar alle informatie in de stad gebundeld is. In
februari 2021 begonnen de eerste gesprekken over de Amsterdam City Rights
App, vanaf het najaar kreeg deze steeds meer vorm. In 2022 is de app
gelanceerd.

In opdracht van de regiegroep van de LVV organiseerden we voor het eerst een
klankbordgroep binnen de LVV, waar ongedocumenteerde mensen zelf hun
signalementen, klachten en punten tot verbetering konden aankaarten. Om
zoveel mogelijk signalementen te krijgen, openden we een wekelijkse Support
Desk waar mensen binnen kunnen lopen voor vragen en signalen. De Support
Desk werd op 28 mei geopend in de Mozes en Aäronkerk, in oktober verhuisde
de desk naar het nieuwe kantoor van Here to Support op Afrikanerplein 1.
 De klankbordgroep werd door COVID met name online georganiseerd. Dit was
een probleem, voor veel mensen zijn online meetings niet toegankelijk en
wegens taal moeilijk te volgen. 



Dit merkten we ook in ons internationale project City Rights United. We hielden
meerdere webinars met mensen uit heel Europa over thema’s als health care,
unionizing & campaigning. De webinars waren inhoudelijk erg goed, en mensen
gaven aan het een veilige plek te vinden waar alles bespreekbaar was. Maar
het gaf ook problemen: echt goed tot elkaar komen online werkt nooit en er
gaat veel mis in communicatie. Toen we eenmaal met City Rights United in
oktober met alle partners bij elkaar kwamen in Hamburg, was het moeilijk om
elkaar soms weer te vinden na 2 jaar van noodhulp en crisis. (spoiler alert: in
2022 staat er een mooie toolkit en fantastische eindconferentie!)

Here to Support is in 2013 opgericht om ongedocumenteerde mensen meer
zichtbaar, hoorbaar en weerbaar te maken. Op 31 mei 2021 vierden wij onze
achtste verjaardag, en - hoewel er veel veranderd is - blijft dit nog steeds het
kerndoel van de organisatie. Juist nu, waarin de stemmen van minderheden
ondergesneuveld raken. Waar “Ongehoord Nederland” al jaren de boventoon
voert. Waar het kabinet, gesteund door media, een steeds meer (racistisch)
beleid voert waarin vluchtelingen worden weggezet als onwelkom, crimineel en
gelukszoekers. Waar migratie en vluchtelingen op 1 hoop wordt gegooid. Waar
Nederland steeds meer op slot komt te zitten.
Wij blijven ons inzetten om de mensenrechten die zoveel geschonden worden
te versterken. Onze speelruimte is de stad, als voorbeeld voor een humane
samenleving. 

We Are Here to Support.



Dank voor alle support
Kansfonds, Stichting Haella, Fred Foundation,
ZonMw, Europe for Citizens, Stichting
Democratie&Media, Oranje Fonds, Dioraphte,
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Juventute, Stichting Mundo Crastino Meliori,
Gemeente Amsterdam

En grote dank aan diverse donateurs en
samenwerkingspartners.

www.heretosupport.nl
insta: here_to_support_amsterdam
facebook: heretosupport

Ons  nieuwe adres:
Afrikanerplein 1
1091PN Amsterdam

info@heretosupport.nl












