Verslag over Beraad “Vluchtelingen” in Driebergen op maandag 7 sept. 2015
op initiatief van Missie Nederland, Nederlandse Zendingsraad, Raad van Kerken en Prisma
Wat eerst een overleg tussen zo’n twaalf personen zou worden, werd een bijeenkomst van
ongeveer vijftig vertegenwoordigers van zendings- en diaconale organisaties van verschillende kerken. Ook een Joodse deelneemster uit Bussum was aanwezig.
Dit was dus gezien de uitnodiging op vrij korte termijn een onverwacht goede opkomst.
Doel van de bijeenkomst was om in kaart te brengen wat kerkelijke organisaties al aan
hulpwerk verrichten voor deze vluchtelingen en wat er nog meer en beter voor hen gedaan
kan worden.
Enkele kerngedachten en aandachtspunten die uitgesproken zijn:
Vluchtelingen zijn geen getallen maar mensen!
1. Werk voor vluchtelingen is niet iets nieuws dat pas op gang begint te komen, maar wordt
al heel lang door kerken en hun organisaties gezien en gedaan. De recente vluchtelingenstroom is bovendien een klein deel van de 60 miljoen vluchtelingen wereldwijd.
Buurlanden van Syrië (regio) vangen al het merendeel (miljoenen) van de vluchtelingen in
kampen op.
2. Berichtgeving over schrijnende situaties van vluchtelingen aan de grens van OostEuropese landen (Macedonië, Hongarije) is gekleurd en leidt tot ongenuanceerde beeldvorming.
Bijvoorbeeld Hongarije: Kerken in Hongarije zijn zeer begaan met het lot van de vluchtelingen en helpen met hun beperkte middelen zoveel ze kunnen. Terwijl de Hongaarse overheid strenge maatregelen tegen doorreis van vluchtelingen neemt, omdat ze niet van
overtreding van EU-asiel-regels beticht willen worden en omdat ze bang zijn voor mosliminvloeden.
3. Samenwerking, afstemming en ondersteuning van lokale hulpverlenersorganisaties
voorkomt langs elkaar heen werken en goedbedoelde inzameling van onbruikbare hulpgoederen.
Vragen: Welke hulp is precies nodig? Hoe kunnen al plaatsvindende hulpacties (bijv. in de
grensregio’s) gesteund worden om met hun werk door te kunnen gaan?
4. Hulpverlening aan vluchtelingen bij de EU-grenzen en aan asielzoekers in ons land mag
niet ten koste gaan van hulp aan vluchtelingen elders (zoals in de buurlanden van Syrië).
Soms hebben organisaties zich al langer gecommitteerd aan hulpwerk en kunnen en willen
hun prioriteit niet zomaar verleggen.
5. Belangrijke taken van onze organisaties in Nederland:
- Motiveren van onze (kerkelijke) achterban om vluchtelingen c.q. asielzoekers t.z.t.
menselijk en vriendelijk te ontvangen – wel onder deskundige coördinatie.
- Elkaar op de hoogte houden van onze hulpinitiatieven.
- Hameren op samenwerking en steun van hulpinitiatieven van en in andere landen.
- Druk uitoefenen op politiek Den Haag en constructieve samenwerking aanbieden aan lokale en landelijke overheden (gemeenten) m.b.t. het opnemen van asielzoekers.
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