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Kerk en samenleving in Nederland en heel Europa  worden  geconfronteerd met  steeds 
meer  mensen die, op de vlucht voor oorlog en geweld, hun leven verliezen  op zoek naar 
veiligheid. Velen verdrinken op de Middellandse Zee, op weg naar  Europa. Zij die de tocht 
overleven hebben de mogelijkheid en het recht om asiel aan te vragen. Een veilige route is 
er niet. Dit moet veranderen. 
 
De mensen die de gevaarlijke tocht overleven  komen  aan op de Griekse en Italiaanse 
stranden.  De overheden van beide landen en de plaatselijke bevolking staan voor de 
opgave om hen een menswaardige opvang te bieden. Regeringsleiders beraden zich op de 
vraag hoe de vluchtelingen eerlijker verdeeld kunnen worden over de lidstaten, maar een 
aantal van de landen is niet bereid de zuidelijke landen ook maar enigszins te ontlasten.  
 
Het bestrijden van  mensensmokkelaars wordt als belangrijkste opgave beschouwd, maar 
het feit dat de gesloten grenzen van Europa mensensmokkelaars juist in de kaart spelen, 
wordt niet onder ogen gezien. Vluchtelingen worden voor een wrede keuze gesteld:  vluchten 
met hulp van mensensmokkelaars of blijven zitten in gevaarlijke situaties in landen als Syrië 
of Eritrea. Zij zouden op een veilige manier asiel moeten kunnen aanvragen in Europa.    
 
Ondertussen spreken politici  steeds meer over vluchtelingen op een wijze, die het draagvlak 
voor menswaardige opvang van vluchtelingen ondermijnt  en die de compassie voor mensen 
in nood verkleint. 'Oplossingen' die worden gekozen komen neer op het bestrijden  van 
mensensmokkelaars en het voorkomen van het vertrek van vluchtelingen uit hun gevaarlijke 
omgeving, desnoods met geweld.  Nederland én alle andere lidstaten van de Europese Unie 
hebben de verschillende vluchtelingenverdragen geratificeerd, maar ontkennen dat het 
huidige beleid het vluchtelingen onmogelijk maakt om daadwerkelijk asiel aan te vragen. Dit 
doet geen recht aan de verdragen. Deze situatie moet veranderen. 
 
Hebreeën 13 vers 2: Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te 
weten engelen ontvangen. 
 
Een dominee in Hilversum  heeft sinds acht jaar contact met een gids in Syrië. De man had 
het prima voor elkaar, maar nu is zijn hele leven stuk. Hij gaf aan dat hij met vrouw en kind  
ging vertrekken naar Istanbul, en vroeg hulp om van daar naar Europa te komen. De 
bevriende predikant vroeg zich af welke stappen hiertoe gezet kunnen worden en kwam met 
deze vraag bij het landelijk bureau van de Protestantse kerk.  
 
Maar er zijn geen mogelijkheden om langs een veilige route naar Europa te komen 
 
We roepen daarom lokale (kerk)gemeenschappen in Nederland op om: 
 
- Zichtbaar te zijn als gemeenschap die zorg heeft voor vluchtelingen en  vreemdelingen  in 
ons midden en vol overtuiging door te gaan met het welkom heten en opvangen van hen.   
 
- Oog en oor te hebben voor vluchtelingen  en asielzoekers hier die mensen op de 
Middellandse Zee verloren hebben - en  voor hen die zorg hebben voor familie en vrienden 
die (nog) in oorlogsgebieden leven. 
 
-  Aan te dringen om met meer respect voor de menselijke waardigheid het publieke debat 
over vluchtelingen te voeren.  
 



 
Politici roepen wij op om: 
 
1 - Voortdurend in te zetten en door te gaan met het redden van vluchtelingen in nood op 
zee. 
2 - Ervoor zorg te dragen  dat het recht van vluchtelingen op het aanvragen van asiel in 
Nederland en in heel Europa  wordt gerespecteerd en daadwerkelijk mogelijk wordt gemaakt. 
Een royaler hervestigingsprogramma voor mensen die (o.a. in vluchtelingenkampen) in de 
regio verblijven moet hiervan deel uitmaken. 
 
3 - Ervoor zorg te dragen  dat er een veilige route komt naar Europa, zodat asielzoekers niet 
meer genoodzaakt zijn via mensensmokkelaars of langs andere gevaarlijke wegen een 
veilige plek te bereiken. 
 
4 - Ruimhartiger om te gaan met de asielthematiek. De groep mensen die nu een beroep op 
asiel in Europa doet is slechts een druppel op een gloeiende plaat; hun aantal weegt niet op 
tegen de inspanning die buurlanden van conflictgebieden doen om vluchtelingen te 
herbergen. 
 
5 - Met meer respect te spreken over vluchtelingen, in plaats van in te spelen op gevoelens 
van angst en onzekerheid en beelden te verspreiden die geen recht doen aan de situatie van 
vluchtelingen.  Dit schaadt zowel  de waardigheid van de Nederlandse samenleving als de 
waardigheid van vluchtelingen en asielzoekers. Het ondermijnt het draagvlak dat in 
Nederland bestaat voor het welkom heten van vluchtelingen.   
 
6 - Meer in te zetten op  het oplossen van de problemen van vluchtelingen dáár én hier, in 
plaats van  het opvoeren van repressie en het verder afsluiten van de grenzen van ‘fort 
Europa’. 
 


