Speech
Het gesproken woord geldt

zondag 13 september 2015 om 14.15 uur

Bijdrage van Catelene Passchier, vicevoorzitter FNV
tijdens de demonstratie ‘Vluchtelingen Welkom’
op de Dam in Amsterdam
Met VELEN bent u gekomen, en dat is een belangrijk signaal.
Maar voordat we dit plein met woorden vullen, woorden van gastvrijheid en
solidariteit, wil ik u vragen met mij 1 minuut stil te zijn.
1 minuut STILTE…..
Om dat ene kleine jongetje te gedenken, Aylan, aangespoeld op een Turks strand,
gefotografeerd door een toevallige journalist, waardoor opeens bij veel mensen de
ogen open gingen.

Maar laten wij ook al die duizenden anderen gedenken, mannen, vrouwen en
kinderen, naamloos, die in de afgelopen tien jaren verdronken in de Middellandse
Zee, en die wanhopig op zoek waren naar een veilige haven in Europa.
Veiligheid, een dak boven het hoofd, en te eten voor jezelf en je kinderen; en een
heel klein beetje geluk misschien…. is dat teveel gevraagd??

Laten wij met elkaar 1 minuut stil zijn,
voor al die slachtoffers van ons falende beleid,
ons gebrek aan gastvrijheid en medemenselijkheid.
----------------Mag ik u hartelijk danken voor deze minuut van stilte.
Laten wij hier en nu met elkaar afspreken dat het ANDERS moet,
en dat we daar IEDEREEN in eigen dorp en stad,
en in de politiek, en in Europa, op zullen aanspreken.

Want NU is het moment om te zeggen: het is genoeg geweest.
Meer dan genoeg.
Teveel doden, teveel overvolle tentenkampen in modder en kou zonder zelfs maar de
meest basale voorzieningen, teveel mensen die te voet van Zuid Europa naar het
noorden trekken met hun kinderen op de rug………
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Gelukkig begint, eindelijk, de Europese bevolking wakker te worden.
En het is hartverwarmend om te zien hoe overal in Europa spontaan mensen in
beweging komen.
Hartverwarmend om te zien hoe gewone burgers langs de weg staan,
op stations dekens en eten uitdelen, zich uiten op sociale en andere media met deze
boodschap: Vluchtelingen welkom!
Ik hoor het ons graag allemaal zeggen, luid en duidelijk:
VLUCHTELINGEN WELKOM !!

Mijn organisatie, de FNV, steunt deze actie.
Net als meer dan 50 andere organisaties, uit alle hoeken en gaten van onze
maatschappij.
Net als andere vakbonden overal in Europa.
Wij vinden het onze plicht om de deuren te openen voor mensen die vervolgd worden
en verdreven zijn.
Op de vlucht voor oorlog en geweld, voor honger, armoede en uitzichtloosheid.
Asiel verlenen is zo oud als Nederland.
Het is een kwestie van beschaving.

En wat ons betreft neemt ons land, en neemt Europa, veel meer vluchtelingen op.

Wij roepen Nederland en Europa op:
-

Zorg voor veilige vluchtroutes

-

Zorg voor meer en menswaardige opvang in Europa

-

Erken de waarde van vluchtelingen! Het zijn mensen met kennis, ervaring en
talenten. Geef ze de ruimte om een positieve bijdrage te leveren aan onze
samenleving en arbeidsmarkt.

Maar ook roep ik onze eigen regering en andere landen in Europa op:
zorg voor DRAAGVLAK.
Gisteren nog stonden wij, hier vlakbij, met onze manifestatie ‘Red de Zorg’.
De bezuinigingen in Europa treffen vooral de mensen aan de onderkant van de
samenleving.
Die ondervinden dagelijks de gevolgen: ontslag en werkloosheid,
minder zorg, te weinig sociale huisvesting…..
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Dat ondergraaft het draagvlak voor onze gastvrijheid.

Wat ik u nu vertel staat ook in een brief die we vrijdag aan premier Rutte hebben
gestuurd.
Europa is een rijk continent, dat wel tegen een stootje kan.
Maar binnen Europa groeit de ongelijkheid en sociale ONZEKERHEID.
En zolang we daar niks aan doen, en het sociale beleid wordt verwaarloosd,
groeit de voedingsbodem voor vreemdelingenangst.
WIJ, hier allen vandaag bij elkaar, willen graag de mensen ervan overtuigen om
gastvrij te zijn,
en de deuren te openen voor iedereen die onze bescherming dringend nodig heeft.
Maar dat kan alleen met een breed en samenhangend pakket van sociale en solidaire
maatregelen die ook bescherming bieden aan wie NU al in Nederland is.

Ruimhartige opvang van vluchtelingen moet hand in hand gaan met een eerlijk en
sociaal beleid, waarin IEDEREEN kan rekenen op werk, huisvesting,
gezondheidszorg, en sociale zekerheid.
Zodat mensen niet bang hoeven te zijn dat ZIJ de dupe worden.

En dus heb ik ook een oproep aan de Nederlandse werkgevers.
Het is goed dat VNO-NCW en de uitzendbranche hun sociale gezicht laten zien en
snel in actie komen om jonge high-potentials uit Syrië te registreren en aan het werk
te zetten in hun organisaties en bedrijven.
Maar laat dan ook hetzelfde sociale gezicht en dezelfde voortvarendheid zien ten
aanzien van de migrantenjongeren hier in Nederland,
die nog niet eens een stageplaats kunnen vinden als ze geen Jansen of Pietersen
heten….
Laat staan een echte baan…..
Dus werkgevers: help ook de kinderen van vluchtelingen en migranten, die al eerder
naar Nederland kwamen, net zo voortvarend aan een baan!

EERLIJK delen is het sleutelwoord.
Eerlijk delen betekent ook:
investeren in vrede en duurzame ontwikkeling in de landen waar nu veel
vluchtelingen en migranten vandaan komen.
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De meeste mensen blijven het liefste thuis, in eigen land, bij hun eigen familie en
vrienden, waar ze de taal spreken en de weg weten.
Niemand verlaat zomaar huis en haard, met achterlaten van alles wat dierbaar is….
Er moet dus MEER in plaats van minder geld naar ontwikkelingssamenwerking.
Dat is ook in ONS belang.

Tot slot:
Vluchtelingen zijn welkom.
Maar wat betekent dat precies?
ECHTE vluchtelingen wel, maar migranten niet?
Wat was de kleine Aylan? Een vluchteling, of een migrant?
Of gewoon een heel klein jongetje die met zn vader en moeder en broertje een veilig
plekje zocht onder de zon ….
De migratiestromen in onze globaliserende wereld worden veroorzaakt door oorlog
maar ook door de enorme ongelijkheid in welvaart tussen landen en continenten.
Die kunnen we niet langer te lijf gaan met rigide voorschriften die zeggen dat je voor
oorlog WEL mag vluchten maar NIET voor honger en uitzichtloosheid ….
De landen van Europa zullen ook hier, samen, en in een eerlijk en open debat met hun
burgers, dringend een BETER antwoord op moeten geven.
Als vakbonden willen wij daar graag voluit onze bijdrage aan leveren.

