Poging tot zelfdoding asielzoeker op Zaanse bajesboot
Op 18 april 2007 heeft een Ghanese uitgeprocedeerde asielzoeker van
39 jaar op de bajesboot Zaandam een poging tot zelfdoding door ophanging
gedaan. Hij werd tijdig door bewakers ontdekt en vervolgens gereanimeerd.
Het was de vierde keer dat hij in vreemdelingendetentie terecht kwam. In
de periode tussen de detentie door kreeg hij professionele geestelijke
gezondheidszorg, heeft hij antidepressiva gebruikt en suïcidaal gedrag
vertoond. Hij wordt nu voor zijn poging tot zelfdoding gestraft met
opsluiting in een isoleercel op de bajesboot.
Rond zeven uur ontsnapte Samuel A. ter nauwer nood aan de dood.
Bewakers troffen hem met schuim aan zijn mond in zijn cel na diens
zelfdodingpoging en sloegen onmiddellijk alarm. Medegedetineerden van de
afdeling hoorden hen om een dokter roepen. "Wordt wakker, wordt wakker".
Samuel was sinds een week voor de vierde keer in vreemdelingendetentie.
Vanaf 12 mei 2004 (asielaanvraag op Schiphol) heeft hij negen maanden en
drie weken in het Grenshospitium gezeten. Hij bleek niet uitzetbaar en
werd toen op straat gezet. Op 11 november 2005 werd hij wederom voor negen
maanden en drie weken opgesloten in vreemdelingendetentie en toen op
straat gezet. Op 3 januari 2007 werd hij een maand en vier dagen
opgesloten en weer op straat gezet. Intussen loopt Samuel bij de
geestelijke gezondheidszorg van AMC De Meeren. Hij krijgt antidepressiva
en vertoont aldus de arts suïcidaal gedrag. Op 11 april 2008 wordt hij
wederom in vreemdelingendetentie geplaatst, nu op een van de tweede
Zaanse bajesboten. Samuel wordt nu in de isoleercel gehouden. All
Included die veel actie heeft gevoerd tegen de Zaanse detentieboten roept
op een einde te maken aan dit zinloos en mensonterend migratiebeleid. De
advocaat van Samuel gaat een klacht indienen tegen de medische dienst
aangezien er geen goede check-up is gedaan en er geen rekening is gehouden
met zijn geestelijke toestand. Dinsdag a.s. zal hij tevens de rechter
vragen Samuel in vrijheid te stellen.
Criminelen of uitgeprocedeerde asielzoekers?
Het wrang verhaal van Samuel laat tevens het onbetrouwbaar karakter van de
Nederlandse politiek zien. De Zaanse gemeente is in 2005 en 2006 vóór de
plaatsing van de Zaanse bajesboten herhaaldelijk door het Ministerie van
Justitie vals voorgelicht. De gemeenteraad werd namelijk voorgespiegeld dat er
op de boten geen uitgeprocedeerde asielzoekers, maar slechts criminele
illegalen zouden worden opgesloten. Dit was een harde voorwaarde van de
gemeente Zaanstad aan het rijk voor plaatsing van de boten. Diverse Zaanse
politieke partijen hadden zich in de verkiezingsprogramma's voor de
gemeenteraad in 2006 zwart op wit vastgepind op het feit dat er geen
uitgeprocedeerde asielzoekers op de boten zouden komen. Wethouder Egberts
beweerde dat er een duidelijke afspraak met Justitie. In zijn PvdA-logboek
schreef hij dat er op de Zaanse boten "alleen mensen komen die géén enkel
verzoek hebben ingediend om hier te mogen blijven. Géén verzoek voor
asiel, géén verzoek om hier te mogen werken, géén verzoek tot
familiehereniging. Helemaal niets." In de media sprak hij van 'boeven en
criminelen als toekomstige bewoners van de boten', van 'Nigeriaanse

drugsmaffia en Joegoslavische inbrekers'.
Deze uitspraken zijn vervolgens nooit ingetrokken en zijn gezien Samuels
verhaal - Samuel is een uitgeprocedeerde asielzoeker en heeft nooit een
strafbaar feit gepleegd - leugenachtig gebleken. All Included heeft hier
altijd voor gewaarschuwd: "Hierbij ontstaat een beeld waarbij illegaliteit
en criminaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden worden.
Criminalisering van migranten wordt door dit beleid aangewakkerd."
Wij eisen een eind aan de vreemdelingendetentie die mensenrechten met
voeten treedt. Wij eisen de erkenning van migratie als deel van de
globalisering. Migratie is geen misdaad.
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