De reisfase
De reisfase verwijst naar de veilige en menswaardige verplaatsing van de
vluchtelingen vanuit het land waar ze verblijven naar het
hervestigingsland.
Wanneer hervestigde vluchtelingen
moeten reizen, zijn er enkele
belangrijke overwegingen. Ten eerste
zijn er reisdocumenten nodig; deze
worden meestal verstrekt door het
hervestigingsland,
via
hun
ambassades en consulaten.
Afhankelijk van het land waar de
vluchtelingen verblijven en/of doorheen reizen, zijn er vaak ook
uitreisvergunningen en doorreisvisa nodig. In belangrijke luchthavens
wordt transitassistentie geboden, om ervoor te zorgen dat vluchtelingen
de juiste aansluitende vlucht nemen. De transitmedewerkers helpen
passagiers en informeren de ontvangende overheden over eventueel
vertraagde of gewijzigde vluchten.
Aangezien vluchtelingen vaak voor
het eerst reizen, en vaak in een
groep, wordt het transport en de
afhandeling van de passagiers bij
vertrek, transit en aankomst in
luchthavens meestal voor hen
georganiseerd. Dit omvat hulp bij het
inchecken,
bij
douaneen
immigratieformaliteiten,
en
bij
vertrek, transit en
aankomst. Als vluchtelingen met speciale noden onderweg hulp en
medische aandacht nodig hebben, moet er overleg zijn met
vluchtmedewerkers en andere autoriteiten om ervoor te zorgen dat
kwetsbare personen veilig en waardig kunnen reizen, en dat de benodigde
praktische en medische hulp bij de hand is.
Aangezien de meeste vluchtelingen nooit eerder een internationale vlucht
hebben meegemaakt, worden er voorbereidende briefings aangeboden,
liefst niet te lang vóór het vertrek, om nieuwbakken reizigers gerust te
stellen en voor te bereiden op de komende reis. Deze briefings bereiden
vluchtelingen voor op hun reis, inclusief: wat ze kunnen verwachten in de
luchthaven (signalering, borden), tijdens hun vlucht (reisprocedures,
veiligheidsgordels, toiletgebruik), bij hun transit en bij aankomst in hun
land van bestemming. In de briefings worden ook veiligheids-, douane- en
immigratieformaliteiten besproken, en het reizen met kinderen.
24 tot 72 uur vóór vertrek vindt er een , Pre-Embarkation Check (PEC) en
reisgeschiktheidsbeoordeling (Fit for Travel) plaats om te controleren of
de vluchtelingen

reisgeschikt zijn, en of de benodigde behandelingen voor bepaalde
aandoeningen vooraf zijn verstrekt. Dit kan gebeuren door dokters en
verpleegsters van de IOM in klinieken of transitcentra, door mobiele
gezondheidsteams of samenwerkende veldpartners. In sommige plaatsen
zijn er ziekten als malaria of darmparasieten waarbij een behandeling voor
vertrek van alle vluchtelingen gerechtvaardigd is. Elke behandeling wordt
gedocumenteerd, en deze documenten reizen met de vluchtelingen mee
naar hun eindbestemming. Daarnaast biedt de PEC een kans om te
controleren of vluchtelingen met bestaande aandoeningen in staat zijn om
veilig te reizen, en geen risico vormen voor zichzelf of anderen. Indien
vluchtelingen nieuwe aandoeningen of een verslechterde gezondheid
hebben, wordt hun vertrek uitgesteld totdat ze reisgeschikt zijn.
Het organiseren van de reis van
hervestigde vluchtelingen en andere
kwetsbare personen is een hoeksteen
van de constitutionele opdracht van de
IOM. De IOM heeft een wereldwijd
netwerk van ervaren medewerkers die
ervoor kunnen zorgen dat vluchtelingen
vanuit afgelegen en slecht bereikbare
locaties vlot en soepel worden vervoerd
naar hun eindbestemming. Met behulp van hun MIMOSA-database en
rapportageprotocollen kan de IOM de overheids-, opvang- en
integratiepartners in real-time op de hoogte houden van elke
verplaatsing, zodat de vluchtelingen bij hun aankomst in het
hervestigingsland worden opgevangen en geholpen.
De meeste vluchtelingen worden vervoerd via een normale vlucht van
een commerciële luchtvaartmaatschappij. Er zijn overeenkomsten
afgesloten
met
een
wereldwijd
netwerk
van
grote
luchtvaartmaatschappijen, met speciale tarieven en andere diensten voor
het transport van vluchtelingen. Ook zijn er stand-by overeenkomsten met
chartermaatschappijen voor transporten vanuit afgelegen locaties, of
indien grote aantallen vluchtelingen snel moeten worden verplaatst.
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