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Voorwoord
De reden dat de auteur dit boek heeft geschreven met als titel
‘’Asielzoekers in Nederland’’ is, omdat er steeds meer
vluchtelingen naar Nederland komen.
Steeds meer vluchtelingen vragen asiel aan in Nederland en in
andere Europese landen omdat de situatie in hun thuisland te
gevaarlijk is om daar te blijven wonen.
Veel mensen hebben een bepaald vooroordeel over asielzoekers.
Vaak is dat helaas ook een negatief vooroordeel. Er zijn weinig
mensen die precies weten welke procedures een asielzoeker moet
doorlopen om voor een verblijfsvergunning aanmerking te
kunnen komen in Nederland.
Vluchten uit eigen land is geen keuze maar een dilemma.
In dit boek heeft de auteur diverse procedures beschreven die een
asielzoeker moet doorlopen voordat een vluchteling zich in
Nederland mag vestigen.
Ook de rechten die asielzoekers hebben zijn in dit boek
uitgebreid beschreven.
Met het schrijven van dit boek hoopt de auteur te bereiken dat
meer mensen zich gaan realiseren hoe zwaar het is om opnieuw
te moeten beginnen in een vreemd land.
Hanneke Schuurman
Auteur
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Hoofdstuk 1
Geschiedenis
De geschiedenis van het asielbeleid in Nederland stamt uit de
vorige eeuw. In de periode van voor de Tweede Wereldoorlog,
waren er bijzonder weinig vreemdelingen in Nederland als het
vergeleken wordt met hoe het tegenwoordig is. De buitenlanders
die toen ons land binnenkwamen, waren voornamelijk afkomstig
uit de buurlanden zoals Duitsland, België, Engeland en Frankrijk.
Dat waren geen asielzoekers of vluchtelingen. Ook verschillen
deze culturen niet zoveel van elkaar waardoor er toen nog geen
sprake was van een cultuurbotsing.
Rond de jaren ’50 was Nederland volop bezig met de
wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en kwam de
arbeidsmigratie vanuit de mediterrane landen op gang. In
fabrieken was een groot tekort aan goedkope arbeidskrachten
voor zware en ongeschoolde arbeid. In eerste instantie riepen
fabrieken zelf mensen uit Zuid-Europa, Marokko en Turkije op,
die zij lieten werken onder beroerde arbeidsomstandigheden.
Naast deze in dienst genomen arbeiders kwamen er in de jaren
‘60 ook ‘spontane migranten’ die zonder al teveel problemen een
werkvergunning kregen in Nederland.
In 1968, toen het minder goed ging met de economie, heeft de
Nederlandse Regering een regeling in werking gesteld, die het
voor buitenlanders moeilijker maakte om in Nederland aan werk
te komen. Zij moesten een verblijfsvergunning aanvragen bij de
Nederlandse ambassade. Ook kregen fabrieken min of meer het
verbod om mensen uit het buitenland te halen voor werk.
Mensen die geen MVV bezaten (Machtiging tot voorlopig
verblijf), waren opeens geen ‘migranten’ meer, maar ze werden
vanaf toen tot op heden ‘illegalen’ genoemd. Maar ondanks het
verbod kwamen er toch binnen een paar jaar vijftien- tot
dertigduizend illegalen naar Nederland toe om te werken.
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