
I n tweeërlei opzicht is het klimaat 
rond vreemdelingen verscherpt. Toen 
de wereld na het einde van de Koude 

Oorlog dichterbij kwam – liever gezegd: 
toen de westerse expansiedrang de we-
reld dichterbij bracht – kozen we voor 
profijt, maar hielden we de boot af, als 
slachtoffers van de globalisering een be-
roep op ons deden. Mensen die geen toe-
komst hebben vanwege de verarming van 
het leefmilieu door de uitstoot van broei-
kasgassen in het Westen, zijn slachtoffers 
van de globalisering. Mensen die geen 
vruchtbare grond, werk of inkomen heb-
ben door operaties van westerse transna-
tionale ondernemingen, zijn dat evenzeer. 
Mensen die vervolgd worden door regi-
mes gesteund door het Westen, of door 
criminele organisaties die banden heb-
ben met het Westen, eveneens. Vervol-
ging en onderdrukking vormen vaak een 
kwestie van leven of dood: vrijheidsbe-
roving, marteling, verkrachting, verdwij-
ning, moord.

Een beperkt aantal slachtoffers ontkomt 
en zoekt toevlucht in het Westen. Daar 
heeft het Westen zich tegen gewapend 
met versperringen, opvangkampen, toela-
tingscriteria, verblijfregels, uitzettingspro-
cedures en gevangenissen. Dat mag, mits 
internationale rechtsregels worden geres-
pecteerd. Dat vereist inlevingsvermogen 
bij westerse autoriteiten, een deskundig 
en eerlijk oordeel over de omstandighe-
den in landen van herkomst, bereidheid 
naar het verhaal van vluchtelingen te luis-
teren, rechtsregels niet te manipuleren, 
humaniteit te stellen boven eigenbelang 
en een beetje plaats te maken.

Daaraan ontbreekt het. Mensen wor-
den teruggestuurd naar situaties die zij 
hadden ontvlucht. Zij komen weer in 

het bereik van hun vervolgers: dictators, 
geheime diensten, criminelen, krijgshe-
ren, terreurorganisaties. Daaronder val-
len ook administratieve en politie-eenhe-
den, waarmee westerse autoriteiten zaken 
doen, maar die geen respect hebben voor 
mensenrechten. We pretenderen dat onze 
procedures rechtvaardig zijn, en dat ie-
mand die eenmaal niet als vervolgde of 
vluchteling is erkend, hier niets te zoe-
ken heeft. Maar zulk beslissingen wor-
den genomen door bureaucraten die geen 
inzicht (willen) hebben in de werkelijke 

omstandigheden in landen als Somalië, 
Irak, Iran, Afghanistan, Congo, Soedan, 
en eropuit zijn zoveel mogelijk mensen te 
weren of uit te zetten. 

Dat kan niet altijd wanneer documenten 
ontbreken en autoriteiten in landen van 
herkomst niet meewerken. Daarvan krij-
gen de vluchtelingen dan weer de schuld. 
De voortduring van hun verblijf alhier 
wordt bestempeld als illegaal. Dat is op 
zich zelf al paradoxaal, maar de regering 
heeft recentelijk beslist zulk illegaal ver-
blijf ook nog als crimineel te beschou-
wen. Het is gebeurd met instemming van 
de PvdA, een sociaaldemocratische po-
litieke partij met de pretentie internati-
onaal recht, humaniteit en solidariteit 
hoog in het vaandel te voeren. Dat is een 
brug te ver. Beginselvaste PvdA-politici 
hadden moeten weigeren deel uit te ma-
ken van een coalitie die deze beginselen 
met voeten treedt.  

 Maar er is ook goed nieuws. Voor het 
eerst in de geschiedenis van het Neder-
landse vluchtelingenbeleid beperken 
asielzoekers, vluchtelingen en zogenaam-
de illegalen zich niet meer tot het vragen 
van opvang. Zij protesteren tegen onrecht 
dat hun in Nederland wordt aangedaan. 
Ze zijn in verzet gekomen. Daarvan ge-
tuigden kampen in Ter Apel, Amsterdam 
en Den Haag. De autoriteiten hebben die 
kampen gesloten. Maar het verzet gaat 
door. Asielzoekenden wachten onze wel-
willendheid niet langer af, maar nemen 
hun lot, wederom, in eigen hand.
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EEN BRUG TE VER

‘Beginselvaste 
PvdA-politici hadden de 

criminalisering van illegaal 
verblijf moeten tegengaan’
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De IKON is een publieke omroep die uitzendt namens acht landelijke 
(protestants-) christelijke kerken en geloofsgemeenschappen. 
Kijk voor ons veelzijdige aanbod op www.ikon.nl en/of neem een gratis 
abonnement op onze digitale nieuwsbrief via ikon@ikon.nl .

B E R G W E G  1 6  -  1 2 1 7  S E  H I L V E R S U M  -  W W W . I K O N . N L 

écht levensbeschouwelijk

Anders terugkijken op een depressie, vanuit religieus perspectief.
Het IKON Pastoraat biedt opnieuw de cursus De Terugblik aan.

Donderdag 7, 14, 21, 28 maart, 14.00 - 16.15 uur, Ignatiushuis, Beulingstraat 13, 
Amsterdam. Info en opgave: 035 - 6215555 of via www.deterugblik.nl

Afscheid en ontmoeting
Symposium ter gelegenheid van de 65ste verjaardag en het afscheid 
van ds. Bram Grandia op vrijdagmiddag 19 april om 14.00 uur in de 
Regenboogkerk te Hilversum.
Ontmoetingsdag van het IKON pastoraat op vrijdag 24 mei in de 
Regenboogkerk te Hilversum.

Voor beide activiteiten info en opgave via 035-6215555 
Zie ook www.ikonpastoraat.nl
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