FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN VAN MIGRANTEN
1. Iedereen heeft het recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag
worden onderworpen aan willekeurige arrestatie of gevangenhouding. (ICCPR 9.1, UDHR
3 and 9, CAT 9, ECHR 5.1, EU Charter 6)

2. Iedereen heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen
vervolging. (UDHR 14, EU Charter 18)
3. Iedereen heeft het recht op een nationaliteit. (UDHR 15.1, ICCPR 24.3)
4. Iedereen die wettig op het grondgebied van een staat verblijft, heeft, binnen dit
grondgebied, het recht zich vrijelijk te verplaatsen en er zijn verblijfplaats vrijelijk te
kiezen. (ICCPR 12.1, UDHR 13.1, Ref 26, EU Charter 45.1)
5. Iedereen heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het eigen land, te verlaten
en om terug te keren. (ICCPR 12.2-4, UDHR 13.2)
6. Iedereen heeft het recht op bescherming tegen uitzetting of terugkeer (‘refoulement’)
naar, of uitlevering aan, een land waar zijn leven of vrijheid bedreigd zou worden op
grond van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale
groep of zijn politieke overtuiging. (Ref 33.1, CAT 3, EU Charter 19.2)
Verenigde Naties
•
•
•
•

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UDHR)
Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen (Ref)
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR)
VN Verdrag tegen Foltering (CAT)

Council of Europe
•

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (ECHR)

Europese Unie
•
•
•
•
•

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (EU Charter)
Richtlijn Asielprocedures (2013/32/EU)
Richtlijn inzake opvangvoorzieningen (2013/33/EU)
Kwalificiatie richtlijn personen die bescherming zoeken (2011/95/EU)
Dublin Verordening (Dublin)
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BASIC HUMAN RIGHTS OF MIGRANTS
7. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to
arbitrary arrest or detention. (ICCPR 9.1, UDHR 3 and 9, CAT 9, ECHR 5.1, EU Charter 6)
8. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from
persecution. (UDHR 14, EU Charter 18)
9. Everyone has the right to a nationality. (UDHR 15.1, ICCPR 24.3)
10. Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the
right to liberty of movement and freedom to choose his residence. (ICCPR 12.1, UDHR
13.1, Ref 26, EU Charter 45.1)

11. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his
country. (ICCPR 12.2, UDHR 13.2)
12. Everyone has the right to be protected from from expulsion, return (‘refoulement’) or
extradition to a State where his life or freedom would be threatened on account of his
race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.
(Ref 33.1, CAT 3, EU Charter 19.2)

United Nations
•
•
•
•

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Convention and Protocol relating to the Status of Refugees (Ref)
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
Convention Against Torture (CAT)

Council of Europe
•

European Convention on Human Rights (ECHR)

European Union
•
•
•
•
•

Charter of Fundamental Rights of the European Union (EU Charter)
Asylum Procedures Directive (2013/32/EU)
Reception Conditions Directive (2013/33/EU)
Qualification Directive (2011/95/EU)
Dublin Regulation
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