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In deze Webinar staat centraal hoe steden gedurende de aanpak van de coronacrisis rekening 

kunnen houden met vluchtelingen en migranten. Deze webinar is iets minder van toepassing op 

Rotterdam, maar desondanks komen er toch interessante onderwerpen aan bod. 

 

1. Nora Preciado, Director, Immigrant Affairs, Office of Mayor Eric Garcetti, Los Angeles 

Preciado licht de coronagevallen in Los Angeles toe en geeft aan dat procentueel meer mensen van 

kleur en immigranten besmet zijn dan de blanke inwoners. Op 1 mei benoemde de burgemeester 

van Los Angeles Capri Maddox als nieuwe ‘Chief Officer of the COVID-19 Response Equity’ om de 

disproportionele impact die het virus heeft op bepaalde gemeenschappen in acht te nemen. Het 

voornaamste doel hiervan is om alle strategieën die ontwikkeld worden in de huidige crisis door een 

lens van gelijkheid te zien. Zo zijn tests en medische zorg voor iedereen toegankelijk gemaakt, 

ongeacht de verblijfsstatus. Op economisch gebied zijn o.a. de volgende maatregelen genomen:  

  - Uitstel van betaling voor de huur van woningen en bedrijfspanden. 

  - Uitbreiden van de maaltijdvoorziening voor ouderen naar andere kwetsbare gemeenschappen. 

  - Schoolmaaltijden kunnen opgehaald worden door kinderen.  

  - Leningen voor bedrijven worden beschikbaar gesteld. 

  - Een zoekportaal voor werkzoekenden is gelanceerd. 

 

In de afgelopen tijd is er door de gemeente Los Angeles 20 miljoen dollar opgehaald. Dit zal worden 

gebruikt voor de mensen die het hardst zijn geraakt tijdens de crisis, zoals werklozen of families met 

een laag inkomen. Hierbij wordt niet de vraag gesteld welke immigratiestatus men heeft. In totaal 

zijn er 450.000 aanmeldingen binnengekomen voor hulp en er zullen uiteindelijk 20.000 huishoudens 

geholpen kunnen worden. In de aanpak van de coronacrisis is het volgens Preciado belangrijk om na 

te gaan of alle initiatieven en berichten toegankelijk zijn voor iedereen. Bij elk initiatief of programma 

kunnen daarom de volgende vragen worden gesteld ter evaluatie: 

 

  - Zijn alle talen van bewoners vertegenwoordigd? 

  - Is de locatie toegankelijk voor iedereen? 

  - Is het toegankelijk ongeacht de immigratiestatus? 

  - Is de technologie toegankelijk? 

 



 

2. Samer Saliba, Urban Technical Advisor, International Rescue Committee 

Vanuit het IRC adviseert Saliba over vluchtelingenbeleid in meer dan 40 landen. Het coronavirus laat 

volgens Saliba zien hoe noodzakelijk het is dat er meer aandacht komt voor gebieden waar de 

meeste vluchtelingen zich bevinden. Hij deelt daarom een aantal voorbeelden uit Afrikaanse steden 

waaruit blijkt dat de situatie onder vluchtelingen zeer ernstig is.  

 

Nairobi, Kenia 

In een onderzoek dat het IRC heeft uitgevoerd onder 1331 cliënten in Nairobi, kwam naar voren dat 

bijna de helft het virus heeft opgelopen. Daarnaast heeft de meerderheid hun bron van inkomsten 

verloren en/of moesten zij hun bedrijf sluiten. 

 

Maiduguri, Nigeria 

Vanuit Maiduguri, waar soortgelijke effecten zijn opgetreden als in Nairobi, zijn een aantal lessen 

naar voren gekomen gedurende de bestrijding van het coronavirus. Allereerst zijn bestaande 

netwerken en het vertrouwen van de gemeenschap noodzakelijk om een boodschap over te kunnen 

brengen. Daarnaast moeten misstappen, in bijvoorbeeld de informatievoorziening en het proces, 

richting meer inclusie gedocumenteerd worden om ervan te kunnen leren. Tot slot moet er 

vroegtijdig gepland worden om al tijdens de responsfase aan herstel te denken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


