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Terphuis: PvdA moet illegalenquotum loslaten
VAN ONZE PROVINCIEREDACTIE

De via het azc Burgum naar Neder-
land gevluchte Iraniër Terphuis
sprak zaterdag in café Marsicht in
Eastermar partijgenoten toe over de
omstreden strafbaarstelling van ille-
galiteit. De PvdA worstelt met de
praktijk, waarin staatssecretaris Fred
Teeven van de politie verlangt dat zij
jaarlijks duizenden mensen zonder
papieren opbrengt.

,,Hou een eerlijk verhaal’’, hield

EASTERMAR – De PvdA heeft geen
aanvaardbaar verhaal als ze de
jacht op vreemdelingen zonder pa-
pieren blijft billijken, zegt het kriti-
sche lid Sander Terphuis.

‘Drachten
kan voorbeeld
nemen aan
Amsterdam’

Terphuis het partijkader met het oog
op de raadsverkiezingscampagne
voor. De PvdA’ers moeten niet ver-
helen dat zij met weerzin akkoord
zijn gegaan met kabinetsmaatrege-
len, maar zij moeten volgens Terp-

huis ook eerlijk zeggen dat een soci-
aal-democraat niet kan verdedigen
dat minderjarige vluchtelingen in de
cel belanden. ,,Voorbij die grens zou-
den we onszelf ongeloofwaardig ma-
ken.’’

,,Essentiële waarden moet je niet
weggeven’’, zegt de oud-Burgumer.
Zijn advies aan partijleider Diederik
Samsom: ,,Vertel geen technisch ver-
haal, maar zeg gewoon dat je het an-
ders had gewild’’. Terphuis maakt
vooral bezwaar tegen ethnic profi-
ling, dat neerkomt op steekproefsge-
wijze opsporing van vreemdelingen
zonder papieren op grond van hun
afwijkende uiterlijk.

Terphuis zegt geschrokken te zijn
van de individuele uitzetting van de

Drachtster Irakezen, waarover deze
krant zaterdag berichtte. ,,Laat de
burgemeester van Smallingerland
asjeblieft een voorbeeld nemen aan
zijn ambtgenoot in Amsterdam.
Eberhard van der Laan heeft bij de
staatssecretaris gedaan gekregen
dat hij vreemdelingen zonder ver-
blijfsstatus voedsel, kleding en on-
derdak mag geven.’’

Alleen op deze wijze respecteert
Nederland de uitspraak van het Eu-
ropees Comité voor Sociale Rechten
van vorige maand, aldus Terphuis.
De Europese Raad van Kerken had de
staat aangeklaagd, omdat vluchte-
lingen zonder geldige verblijfstitel
in ons land van elementaire basisbe-
hoeften worden afgesneden.


