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Mauro heeft recht op zekerheid, dat biedt een studievisum niet. Defence for Children is teleurgesteld
over het zogeheten 'akkoord' dat de coalitiepartijen zeggen te kunnen sluiten over het lot van Mauro. Zij
stellen voor dat Mauro een studievisum aanvraagt. Dat is geen oplossing voor de ingrijpende
onzekerheid waar Mauro nu al zo lang aan blootgesteld wordt. Aangenomen dat minister Leers van
Immigratie en Asiel alle mogelijke problemen - zoals het moeten aanvragen van het visum in Angola -
oplost, dan blijven er toch twee fundamentele bezwaren bestaan:

• Prestatiedruk
Door alles wat Mauro heeft meegemaakt is het voor hem extra moeilijk om onder nog zwaardere druk
zijn opleiding op MBO-3 niveau af te ronden. Die druk zal zijn leerprestaties negatief beïnvloeden.
Bovendien zal dit ook extra druk geven op zijn leerkrachten die met elke onvoldoende een uitzetting
dichterbij brengen.

• Uitzettingsgevaar over een jaar
Over ruim een jaar is Mauro klaar met zijn opleiding. Het is niet erg waarschijnlijk dat hij daarna nog een
vervolgopleiding aan zal kunnen. Mauro is geen studiebol. Zonder studie, geen studievisum. Uitzetting is
dan opnieuw het gevaar. De angst en onzekerheid die hem nu al de helft van zijn leven treffen, blijven
bestaan.

Defence for Children pleit voor een oplossing die wél recht doet aan Mauro: een beperkte regeling voor
pleegkinderen die:
1. als alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland kwamen;
2. op een leeftijd, jonger dan twaalf jaar; 
3. sindsdien langer dan acht jaar in Nederland zijn; 
4. geworteld zijn geraakt en gebleven in een pleeggezin.

De onderbouwing van deze criteria is gebaseerd op het Kinderrechtenverdrag, het Europees Verdrag
voor de Bescherming van de Rechten van de Mens en op bestaande beleidsregels:
1. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen hebben recht op bijzondere bescherming omdat zij
driedubbel kwetsbaar zijn (als kind, als vreemdeling en als alleenstaande), op grond van artikel 22 van
het Kinderrechtenverdrag.
2. Kinderen jonger dan twaalf jaar worden in een pleeggezin geplaatst.
3. Acht jaar is de termijn die de minister eerder acceptabel achtte in het 'Sahar-beleid'. 
4. Pleegkinderen hebben op grond van artikel 20 van het Kinderrechtenverdrag recht op bijzondere
bescherming van staatswege. Hen als jong volwassene na zo een lange tijd uitzetten, schendt hun recht
op gezins- en privéleven (artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van
de Mens).

Defence for Children hoopt dat Mauro nu eindelijk rust, veiligheid en zekerheid krijgt. Dat kan door hem
en de enkeling die in dezelfde situatie verkeert, een verblijfsvergunning te geven op grond van
bovenstaande regeling. Een studievisum maakt geen einde aan de onzekerheid omdat het
uitzettingsgevaar dan blijft staan. 




Voor meer informatie: Defence for Children, 071 - 516 0980. 
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