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Voorwoord
De wereld leek even op z’n kop te staan deze zomer. Bijna geen dag ging 
voorbij of er werd gesproken over grenzen, de gigantische aantallen doden in de 
Middellandse Zee en de Balkanroute. Even leek het of we er bijna waren, alsof 
het een kwestie van tijd was voordat mensen niet meer hun leven hoefden te 
wagen voordat ze zich op een plek bevonden waar ze wilden zijn, zonder invloed 
of controle van staten.

We zijn ondertussen een aantal maanden verder, en niet alleen het weer is som-
berder geworden. Waar in de zomer een grenzeloze toekomst steeds dichterbij 
leek te komen, bouwt Europa nu alweer aan de volgende grenzen. Het hek in 
Hongarije staat nog niet overeind, of een extreem-rechtse backlash raast door 
Europa. Angst en haat in plaats van solidariteit. Intimidatie van mensen die ook 
maar enig begrip hebben voor migranten is aan de orde van de dag.

Politici buitelen ondertussen over elkaar heen om vooral te benadrukken dat als 
er al opvang komt, die zo sober en tijdelijk mogelijk moet zijn en dat ‘we’ echt 
niet zomaar iedereen gaan opvangen. Argumenten doen er niet meer toe. Ieder-
een die solidair is met migranten is een landverrader, of wordt met een wel heel 
slecht gevoel voor historie NSB’er genoemd.

Voor alle mensen die wel geinteresseerd zijn in argumenten, voor iedereen die 
niet bang is voor een wereld zonder grenzen en voor alle mensen die strijden om 
zo’n wereld te bereiken, is dit boekje. Omdat we samen sterker staan en elkaar 
kunnen inspireren door te gaan totdat vrijheid van beweging voor iedereen de 
realiteit is.
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Deze Zine is samengesteld door 
NMGN Gastvrij!

Wij zijn een gelegenheidsorganisatie die op 21 
november 2015 de demonstratie Nijmegen Gastvrij 
organiseerde. NMGN Gastvrij! bestaat uit diverse 
groepen die actief zijn (of waarvan de leden actief zijn) 
in het ondersteunen van mensen die naar Nederland 
gemigreerd zijn. Naast het bieden van praktische hulp/
ondersteuning vinden wij het ook belangrijk om mensen 
te verenigen om samen een duidelijk geluid te laten 
horen. Een geluid voor solidariteit, een geluid tegen 
toenemende vreemdelingenhaat en een geluid voor 
vrijheid van beweging. Deze geluiden kwamen samen 
tijdens de demonstratie van 21 november 2015. De or-
ganisatie wil iedereen bedanken die mee heeft gelopen,  
gezongen en geschreven.
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Solidariteit 
met vluch-
telingen

Wie solidair wil zijn met vluchtelingen en migranten, kan bij zijn of haar steun-
activiteiten al snel in de verleiding komen om vooral te benadrukken hoe vrese-
lijk het migratiebeheersingsbeleid van de Nederlandse staat is en hoeveel leed 
die staat vluchtelingen en migranten aandoet. Actievoerders tegen migratiebe-
heersing beschrijven vaak hoe veel vluchtelingen en migranten die Nederland 
nog weten te bereiken, worden afgewezen, illegaal gemaakt, uitgesloten, uitge-
hongerd, opgejaagd, opgesloten en uiteindelijk met veel geweld gedeporteerd. 
Maar wie solidair wil zijn, moet zich meteen ook afvragen hoe motiverend het is 
voor de vluchtelingen en migranten om wie het gaat, om keer op keer gecon-
fronteerd te worden met dergelijke waslijsten aan ellende, waarvan ze zelf al 
bijzonder goed op de hoogte zijn en die ze dagelijks aan den lijve ondervinden. 

Werken onze toespraken en onze artikelen op vluchtelingen en migranten vaak 
niet eerder bangmakend en demotiverend? Voor solidaire activisten zijn die 
horrorverhalen al niet opwekkend, dus hoe moeten ze dan op de vluchtelingen 
en migranten zelf overkomen? Mensen die hen steunen en deelnemen aan soli-
dariteitsacties, herhalen dergelijke verhalen vaak om de rest van de samenleving 
aan het schrikken te brengen, in de hoop dat er meer mensen opstaan die ook 
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iets tegen het migratiebeheersingsbeleid willen gaan ondernemen. Maar helaas 
is een flink deel van de Nederlanders het wel eens met de uitgangspunten van 
het beleid, zoals “Nederland is vol”, en heeft men verder weinig interesse om 
zich eens goed te verdiepen in de bijbehorende gewelddadige praktijken. Veel 
anderen maken zich wel eens een beetje boos, maar willen alleen zeer beperkt 
en voorzichtig in het geweer komen bij individuele zaken.

Machteloos?
Maar zijn vluchtelingen en migranten wel zo machteloos als wij vaak vertellen? 
Hun levens hier zijn ten gevolge van de tsunami aan repressieve wetten van de 
afgelopen 25 jaar ontegenzeggelijk veel moeilijker geworden. Er worden meer 
mensen illegaal gemaakt, meer mensen uitgesloten en opgesloten en er vallen 
meer doden. Maar uit het feit dat al die wetten door de staat nodig worden 
geacht, kunnen we toch ook wel afleiden dat de machthebbers de vluchtelin-
gen en migranten er als groep niet makkelijk onder krijgen. Iedere nieuwe nog 
repressievere wet is zo ook tegelijk een erkenning van de staat dat de vorige 
onvoldoende effect had. Hoeveel energie en geld de staat er ook in steekt, de 
migratie blijkt toch niet helemaal beheersbaar te zijn. De migranten en vluchte-
lingen behouden toch steeds een vorm van autonomie: dat wil zeggen dat ze 
uiteindelijk toch zelf bepalen waar ze wonen en leven, en niet de staat.

Natuurlijk, veel illegaal gemaakte migranten en vluchtelingen vallen in de handen 
van de staat, maar er zijn er ook een heleboel die zich hier weten te handhaven. 
Dat is een uiting van wilskracht, van overlevingsdrang, en daar heeft de staat 
simpelweg onvoldoende antwoord op. Het is een permanente dagelijkse strijd 
tussen degenen die hier willen blijven en de staat die alles op alles zet om hen 
tegen te houden, uit te sluiten en te verwijderen. De nieuwe wetten en maatre-
gelen die de staat daarbij in de strijd werpt, de drempels die worden opgewor-
pen, die kunnen samen worden gezien als een soort catalogus van manieren 
waarop de staat denkt dat mensen zonder verblijfsrecht weten te overleven.

Autonome beweging
De overheid probeert de migratie niet alleen te beheersen met nieuwe regels, 
maar ook via regelmatig terugkerende keiharde uitspraken van beleidsmakers 
en via het aankondigen van nog repressievere maatregelen waarvan men al bij 
voorbaat weet dat ze niet of niet direct “haalbaar” zijn, bijvoorbeeld vanwege 
regels van de EU. Ook wordt er nogal eens beleid geïntroduceerd dat in de 
praktijk al op de een of andere manier is ingevoerd, puur met als doel om men-
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sen bang te maken en de publieke hetze tegen vluchtelingen en migranten nog 
verder te intensiveren. Om te voorkomen dat nieuwe vluchtelingen en migranten 
hierheen komen en om te voorkomen dat afgewezen vluchtelingen een illegaal 
bestaan gaan opbouwen. En ook om mensen die hen daarbij steunen, te ont-
moedigen, te intimideren en ervan te overtuigen dat er geen andere mogelijkheid 
is voor afgewezen vluchtelingen dan “terugkeren”. Wij activisten lopen het risico 
dat we met onze artikelen en toespraken onbedoeld bijdragen aan die bedrei-
gende sfeer.

Dat vluchtelingen en migranten die de staat wil buitensluiten, hier toch heen-
komen en hier toch weten te overleven, dat is op zich een strijd. Dat wil niet 
zeggen dat vluchtelingen en migranten per definitie een soort activisten zijn die 
een zelfbewuste politieke strijd voeren, hoewel dat natuurlijk wel voorkomt, maar 
feitelijk gezien verzetten ze zich wel tegen de lawine aan staatsrepressie die 
over hen wordt uitgestort. Puur uit noodzaak. Objectief gezien is er een voortdu-
rende strijd gaande, letterlijk op leven en dood, tussen de staat en de mensen 
die hier veiligheid en bescherming zoeken en vaak tot illegaal worden verklaard. 
Het is een strijd die mensen zonder verblijfsrecht nauwelijks kunnen winnen, 
toegegeven, maar de staat ook niet. De staat blijkt, getuige de wildgroei aan re-
pressieve wetgeving, uiteindelijk relatief machteloos tegen de inventiviteit van de 
migranten en vluchtelingen om toch te overleven. Natuurlijk, heel wat individuele 
vluchtelingen en migranten zonder verblijfsrecht gaan er aan onderdoor, maar 
als door de staat geschapen categorie – “illegalen” – blijven ze overleven. Met 
andere woorden: de overheid staat machteloos tegenover migratie als autonome 
en uiteindelijk oncontroleerbare beweging. Ondanks de hele zwaarbewapende 
anti-migratie-industrie die steeds meer opgetuigd wordt met militaire middelen, 
en een hele samenleving die gemobiliseerd is tegen “de illegalen”, zoals blijkt 
op de ontelbare keren per dag dat mensen zich bij allerhande gezagsdragers 
moeten identificeren om aan te tonen wie ze zijn en dat ze legaal in Nederland 
verblijven.

Tegenmacht
Vluchtelingen en migranten voeren hun overlevingsstrijd niet georganiseerd 
als categorie, maar veelal in eerste instantie individueel, ieder voor zich. Dat 
geldt uiteraard ook voor degenen onder hen die geen verblijfsrecht hebben. Ze 
proberen de moed erin te houden, controles te ontlopen, inkomen en onderdak 
te regelen en te behouden. Daarbij krijgen ze in veel gevallen hulp van familie, 
vrienden, lot- en landgenoten en soms ook van steungroepen. De staat probeert 
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het al deze individuen en groepen zo moeilijk mogelijk te maken, uiteindelijk 
misschien zelfs via criminalisering van elke vorm van hulp. Maar allemaal samen 
zorgen ze ervoor dat de staat zijn zin niet krijgt en dat illegaal gemaakte mensen 
weten te overleven. Dat is toch een vorm van concrete tegenmacht.

Deze tegenmacht is het grootste deel van de tijd voor de meeste mensen on-
zichtbaar. Het is een stille strijd tussen de staat en de vluchtelingen en migran-
ten en hun omgeving. Soms is er iets van zichtbaar als de politie ergens een 
inval doet die de media haalt, bijvoorbeeld omdat er een dode bij valt. Of door-
dat groepen migranten of vluchtelingen zich openlijk verzetten middels demon-
straties, tentenkampen of hongerstakingen. De laatste jaren springt vooral de 
strijd in het oog die zelforganisaties van afgewezen vluchtelingen aan het voeren 
zijn, zoals de Amsterdamse vluchtelingengroep Wij Zijn Hier. Die vluchtelingen 
voeren al langere tijd actie door middel van tentenkampen, demonstraties en 
kraakacties.

Het is belangrijk om daarbij te beseffen dat dit soort acties slechts het topje van 
de ijsberg vormen, een uitzondering in de strijd. Het verschil is dat deze vluch-
telingen hun overlevingsstrijd openbaar en offensiever zijn gaan voeren, maar 
ook buiten de tentenkampen en kraakpanden om gaat de dagelijkse strijd van 
vele tienduizenden mensen op de vlucht dus gewoon door. Die strijd ontstaat 
niet ineens door een spandoek of een tentenkamp, die is er altijd en zal er altijd 
blijven zolang de staat probeert om de migratie te beheersen.

Lange neus
Met het offensief naar buiten treden weten vluchtelingen zonder verblijfsrecht 
meer politieke en materiële steun te mobiliseren dan anders mogelijk was 
geweest. Maar het is tegelijkertijd wel een riskante ‘keuze’ die hen kwetsbaarder 
kan maken. Want hun ondergrondse steunnetwerken waren voor de staat vaak 
relatief onzichtbaar en daardoor moeilijker te bestrijden. En veel van de indivi-
duen, steungroepen en politieke partijen die collectieve acties van vluchtelingen 
komen steunen, zijn door de staat in te kapselen, zo blijkt maar al te vaak. Zoals 
de progressieve partijen die uiteindelijk altijd denken vanuit belang van de BV 
Nederland die ze maar wat graag willen meebesturen, en nogal wat middenklas-
sers die voor vluchtelingen willen bepalen wat goed voor hen is.

Misschien is dat ook wel een reden waarom radicaal-linkse activisten graag uit-
gebreid vertellen over alle repressie tegen vluchtelingen en migranten: om voor-
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bij de zielige verhalen-sfeer te komen die de immer opduikende middenklasse 
en humanitaire steungroepen het liefst oproepen rondom migratie. De vluchte-
lingen en migranten moeten zich hun paternalisme vaak laten welgevallen, zeker 
wanneer ze weinig andere steunbronnen hebben, en dan moeten ze zich ook 
nog dankbaar tonen. Wat de gezagsgetrouwe middenklasse echter niet bevalt, 
is een nadruk op de autonomie van de migratie, van migranten en vluchtelingen, 
en het besef dat hun overleven feitelijk een hele lange neus is naar de autori-
teiten met hun repressie en uitsluiting. Misschien is het tonen van werkelijke 
solidariteit en het benadrukken van de kracht van vluchtelingen in onze artikelen 
en toespraken een effectievere manier om de benauwende middenklasselucht te 
verdrijven dan maar doorratelen over de gigantische macht van de staat.

Perspectief van onderop
Dat de staat en de mensen die door de staat worden afgewezen en uitgeslo-
ten, in een voortdurende strijd zijn verwikkeld, wil niet zeggen dat het doel van 
de staat is om alle mensen zonder verblijfsrecht definitief het land uit te krijgen. 
Deels natuurlijk wel, maar tegelijkertijd weten de beleidsmakers ook wel dat het 
de economie en de winsten niet ten goede zou komen wanneer alle illegaal ge-
maakte arbeiders zouden verdwijnen. Een flink deel van de economie drijft op de 
kurk van de lage lonen van mensen zonder verblijfsrecht. In zekere zin fungeert 
de dagelijkse strijd tussen de overheid en de mensen zonder verblijfsrecht ook 
als een soort selectiemechanisme waarbij alleen de allersterksten en inventief-
sten over blijven, precies de mensen die de neo-liberale economie goed kan 
gebruiken. Dat resulteert in een segment van het arbeidsaanbod waar de staat, 
behalve de repressie, geen kosten aan hoeft te maken: geen gezondheidszorg, 
werkloosheidsuitkeringen, pensioenen of onderwijs.

Moeten we de keiharde gevolgen van de migratiebeheersing, van nieuw repres-
sief beleid, van rapporten en verslagen van migratieonderzoekers in dienst van 
de staat, van opmerkingen van beleids- en opiniemakers tegen vluchtelingen 
dan maar niet meer bespreken? Nee, natuurlijk niet. Het gaat erom dat we in 
onze analyses meer het perspectief van onderop opzoeken, dat we meer de 
nadruk leggen op strijd, op successen die zijn geboekt zijn in de dagelijkse 
gevechten tegen afwijzing, uitsluiting en uitzetting. 

Harry Westerink
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Méér dan 
‘gasten’:
Geef vluchtelingen 
een stem in het debat!

Niemand in het land kan het zijn ontgaan. Al maandenlang voert de komst van 
duizenden vluchtelingen naar Nederland de boventoon in het publieke debat. 
Hoe en waar moeten al die mensen worden opgevangen? Hebben ze een toe-
komst in Nederland? En hoe zou die er dan uitzien? Maar wat wel opvalt, is dat 
dit debat eigenlijk alleen óver, en nooit mét die vluchtelingen wordt gevoerd. En 
dat is, op z’n zachtst gezegd, problematisch. In een samenleving die pretendeert 
‘democratisch’ te zijn, zou iedereen die het aangaat immers een stem moe-
ten hebben in dat democratisch debat. En dat geldt dus ook voor deze groep 
nieuwe inwoners van Nederland.

Diverse Nederlandse gemeenten hebben zich de afgelopen maanden bijzonder 
gastvrij opgesteld, en honderden of zelfs duizenden vluchtelingen in hun midden 
verwelkomd. Dat is een groot goed: het is lang geen sinecure om in één keer 
zoveel mensen een onderdak te bieden en om de benodigde middelen daarvoor 
vrij te maken. Dit laatste geldt ook zeker niet in de laatste plaats voor Nijmegen. 
In het nabijgelegen Heumensoord werden maar liefst 3000 slaapplaatsen voor 
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vluchtelingen beschikbaar gemaakt. Spontaan meldden honderden Nijmegena-
ren zich aan als vrijwilliger om op het kamp in Heumensoord een steentje bij te 
dragen. Talloze gezinnen stelden hun huis open en verwelkomden vluchtelingen 
op een warme maaltijd. Nijmegen staat inmiddels te boek als de meest gastvrije 
stad in Nederland, en dat is best iets om trots op te zijn.

Maar tegelijkertijd heeft ‘gastvrijheid’ natuurlijk ook zo haar beperkingen. Want 
hoewel het natuurlijk heel fijn is om je ergens welkom te voelen, wordt van 
gasten doorgaans niet verwacht dat ze ook mee mogen praten over hoe het 
huishouden van de gastvrouw of -heer wordt bestierd. Gasten horen niet te 
klagen over de omstandigheden van hun verblijf. En het is uiteindelijk ook niet 
aan die gasten om te bepalen of, en hoe lang, ze nog mogen blijven.
De veelgemaakte vergelijking tussen vluchtelingen en ‘gasten’ schiet om die 
reden wel een beetje tekort. Deze vluchtelingen hebben er immers niet voor 
gekozen, om huis en haard te verlaten. Ze hebben een sprong in het onbekende 
gemaakt, puur omdat ze geen andere opties meer zagen. Of, wanneer en onder 
welke omstandigheden ze ooit nog naar het land van herkomst zullen kunnen 
terugkeren, valt bovendien nog maar te bezien. Maar ondertussen koesteren zij 
– net als ieder ander – wensen, hoop, en verwachtingen voor hun toekomst. En 
die toekomst ligt, zoals het er nu naar uitziet, in Nederland.

Dat betekent dat we deze vluchtelingen niet zozeer moeten zien als gasten in 
‘ons’ land, maar als nieuwkomers die – zo goed en zo kwaad als het gaat – hier 
een nieuw leven zullen moeten opbouwen. En dat betekent ook dat ze net als ie-
der ander een stem zouden moeten hebben in het hoogoplopende maatschap-
pelijk debat dat nu vooral óver hen wordt gevoerd, maar waar ze zelf vooralsnog 
niet in worden gehoord. Wát zijn precies hun wensen en verwachtingen? Wat 
stellen zichzélf eigenlijk voor bij hun toekomst in Nederland? Het zijn vragen 
waar veel verschillende antwoorden op mogelijk zijn. Vragen die bovendien 
niemand anders voor deze vluchtelingen kan beantwoorden.

Nederland gaat er prat op, een democratisch land te zijn. Maar ‘democratie’ 
betekent méér dan eens in de vier jaar stemmen. Het wil ook niet zeggen, dat de 
mening van een meerderheid altijd doorslaggevend moet zijn. ‘Democratie’ be-
tekent in de eerste plaats dat de mensen wiens welzijn en toekomst het meest 
op het spel staan, zélf een belangrijke rol kunnen spelen in het debat. En dat 
de macht om uiteindelijk in dat debat tot belangrijke keuzes en beslissingen te 
komen, in de eerste instantie vooral bij die betrokkenen zelf moet liggen. ‘Demo-
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cratie’ vooronderstelt dat je meer doet dan nieuwkomers in je gemeenschap als 
‘gasten’ te verwelkomen, maar dat je ze ook de ruimte geeft om mee te discus-
siëren en beslissen, en dat je hun wensen en noden serieus neemt.

Échte democratie vooronderstelt dan ook, dat wie die rol in het maatschappelijk 
debat wordt ontzegd, uiteindelijk een grotere zicht- en hoorbaarheid voor zich-
zelf zal moeten opeisen. Dat doe je niet alleen of bij monde van iemand anders, 
maar zélf en gezamenlijk. En niet in halflege vergaderzalen of stoffige achterka-
mertjes, maar op straat, in het zicht van de hele samenleving.

Dat is de reden dat we op 21 november gaan demonstreren. Om duidelijk te 
maken dat vluchtelingen méér zijn dan slechts ‘gasten’ in een verwelkomende 
stad. Om gezamenlijk de stem te claimen, waar zij als nieuwkomers in deze sa-
menleving recht op hebben. En om te benadrukken dat we in Nederland minder 
moeten discussiëren óver vluchtelingen, en meer – véél meer – mét hen.
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Vrijheid van 
Beweging

De Europese buitengrenzen vormen de meest dodelijke grens ter wereld. 
Nergens sterven meer mensen in een poging een grens over te steken dan aan 
de randen van Fort Europa. Alleen al in de eerste helft van 2015 verdronken 
meer dan 2.500 mensen en dat zijn dan nog slechts de mensen waarvan het 
bekend is dat ze overleden zijn. Het is voor ons duidelijk dat de schuldigen aan 
die doden niet de mensen op gammele bootjes zelf zijn, niet de smokkelaars die 
de boten leveren en zelfs niet de kustwacht die soms te laat is of boten in nood 
negeert. De schuldigen aan deze ramp die al jaren voortduurt zijn de mensen 
die de grenzen van Fort Europa hebben geconstrueerd en koste wat kost willen 
handhaven. 

De grenzen van Fort Europa
Het is wat betreft die Europese grenzen interessant om een stukje terug te 
kijken in de geschiedenis met Leo Lucassen en Henk van Houtum, die onder 
andere veel over het visumbeleid van de EU hebben geschreven. Tot begin 
jaren ‘90 konden mensen vrij migreren tussen bijvoorbeeld Marokko en Spanje 
en Tunisie en Italië. Door de geografische nabijheid gebeurde dat ook. Mensen 
staken in het oogstseizoen over, werkten op het land en vertrokken dan weer, 
om het jaar daarna dezelfde beweging te maken. Niemand hoefde een levens-
gevaarlijke reis te maken; je kon gewoon met de veerboot mee. 
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Dat eindigde abrupt met het akkoord van Schengen. EU-burgers konden vanaf 
dat moment vrij door Europa reizen, mensen van buiten de EU werden aan een 
streng visumregime onderworpen. De migratie naar Europa hield er niet mee op. 
Wel werd de route naar Europa vanaf dat moment dodelijk. In de statistieken 
over grensdoden kun je terugzien dat vanaf 1993 het aantal mensen dat sterft 
op de grens langzaam maar zeker toeneemt.

Het is een ontwikkeling die zich tot de dag van vandaag doorzet. In een poging 
migratie te controleren, worden steeds meer mogelijkheden afgesloten, zodat 
mensen gedwongen worden steeds langere en gevaarlijkere routes te kiezen. 
Politici maken hierin keer op keer uiterst pragmatische en cynische keuzes: als 
de grenzen maar bewaakt blijven, het maakt niet uit hoe. Zo was het dictatoriale 
regime van kolonel Ghadaffi tot kort voor de opstand in Libie een bondgenoot 
in de grensbewaking. Zijn regime werd steeds maar weer gesteund vanuit de 
EU, onder andere omdat hij telkens dreigde te stoppen met het dichthouden van 
de zeegrens van Libie. En de eerste vluchtelingen waren na de Arabische Lente 
nog niet aan wal van Italië gegaan of Italië probeerde al afspraken te maken met 
de nieuwe machthebbers hoe ze de migranten konden deporteren.

Tekenend voor dit beleid is de reactie van de directeur van Frontex, de Europese 
organisatie voor grensbewaking. Na een roep om meer reddingsoperaties op 
zee uit te voeren, deelde hij mee dat wat Frontex betreft haar rol duidelijk was: 
intensiever inzetten op bewaking in plaats van redding.

Al even tekenend is de oorlogsverklaring van de EU aan ‘smokkelaars’. Hoewel 
het nogal onduidelijk is wie er als smokkelaar wordt gezien, zet de EU in op de 
vernietiging van alles wat met smokkelaars te maken heeft. Dat smokkelaars al-
leen bestaansrecht hebben zolang Europa de grenzen dicht probeert te houden, 
vergeten ze er bij te zeggen. In plaats van daadwerkelijk mensen uit gevaar te 
houden en de kans te geven veilig naar Europa te komen, probeert de EU met 
hun nieuwe operatie EUnavfor een nieuwe zondebok aan te pakken. Het enige 
dat die operatie zal bereiken, is dat mensen nog moeilijkere routes moeten 
kiezen en nog verder gemarginaliseerd worden. De smokkelaars zullen gewoon 
doorgaan, alleen verder uit beeld en tegen hogere prijzen.

Wij denken: als je niet wilt dat er mensen verdrinken in de slotgracht van Fort 
Europa, moet je de ophaalbrug neerlaten.
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Marginalisering
Voor de mensen die het toch lukt om ondanks alle obstakels Europa te bereiken, 
dreigt ondertussen voortdurend een marginale positie. Als je aanvraag wordt 
afgewezen, dreigt opsluiting en deportatie en zelfs als je uit de handen van de 
autoriteiten weet te blijven, is het beleid gericht op buitensluiting. Allerlei basale 
rechten worden mensen ontnomen en uitbuiting ligt op de loer. 

Mocht je wel een verblijfsvergunning krijgen, dan is dat altijd een tijdelijke. Is 
het volgens de immigratiediensten na vijf jaar weer veilig in land van herkomst, 
is je relatie verbroken of ben je hersteld van een ernstige ziekte, dan ligt er een 
enkeltje retour. Maar ondertussen niet vergeten op eigen kosten in te burgeren...

Vroeger...
Het dodelijke beleid van Europa is al bizar genoeg op zichzelf. Maar als je nog 
verder terug kijkt in het verleden is al helemaal niet meer te snappen waar politici 
het lef vandaan halen om de grenzen van Europa te willen controleren. Zonder 
uitzondering is Europa een van de grote aanstichters geweest van alle ellende 
waar mensen nu voor vluchten. Een korte blik op de voornaamste vluchtstromen 
van het moment is wat dat betreft verhelderend.

In Irak en Syrie zijn de kaarten al lang voor de golfoorlog en de invasie van Irak 
geschud. Na de eerste wereldoorlog verdelen de Europese overwinnaars de 
resten van het Ottomaanse rijk, en leggen met een bezettingsmacht en het bij-
behorende verdeel-en-heersmodel de kiem voor latere burgeroorlogen op grond 
van religie en etniciteit. Afghanistan is dan al jaren het toneel van strijd tussen 
Rusland en Engeland, die beide hun invloedssfeer willen behouden. Hoewel er 
in latere jaren steeds vaker met het toverwoord democratisering werd gestrooid, 
is de betrokkenheid van het westen zacht gezegd meestal niet in het belang van 
de inwoners van die landen geweest en is een groot deel van de huidige insta-
biliteit, oorlog en onveiligheid te danken aan ingrijpen van het westen.

Maar ook als je kijkt naar landen die minder in het nieuws zijn als het gaat om 
migratie -maar van waaruit wel mensen migreren, meestal zonder kans op een 
verblijfsvergunning- is de rol van Europa pijnlijk. Nigeria, Democratische Re-
publiek Congo, Ivoorkust, Mali of Algerije, het zijn allemaal landen die bezet en 
leeggeroofd zijn door Europese landen en waar diezelfde Europese landen ta-
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melijk willekeurig strepen over de landkaart hebben getrokken, en staten hebben 
gecreëerd zonder over iets anders na te denken dan prestige, macht en winst.

Een patroon dat tegenwoordig nog steeds plaatsvindt, al zijn de landen on-
dertussen zelfstandig en is het niet perse de Belgische koning die de winst 
opstrijkt, maar de CEO’s van bedrijven als Shell.

Reden om te vluchten
Wat ons bij een volgend punt brengt: het verschil dat de EU probeert te maken 
tussen ‘echte’ en ‘onechte’ vluchtelingen en de redenen waarom mensen vluch-
ten. ‘Echte’ vluchtelingen zijn volgens de EU mensen die te vrezen hebben voor 
vervolging door de staat vanwege hun religie, politieke overtuiging, etniciteit of 
seksuele geaardheid of die vluchten voor een oorlog. Overigens ligt de bewijs-
last volledig bij de persoon die asiel aanvraagt en is het asielsysteem notoir 
wantrouwend. ‘Onechte’ vluchtelingen zijn volgens de EU iedereen die niet 
onder die voorwaarden valt.

Europa doet daarmee net alsof alleen oorlog en vervolging een goede reden is 
om te vluchten. En dan ook nog slechts als je ondubbelzinnig kunt bewijzen dat 
je gevaar loopt, aan ambtenaren die geinstrueerd zijn je niet te geloven. Maar 
waarom zou iemand niet zelf mogen bepalen welke waar zij of hij een leven wil 
opbouwen? Waarom kan een student uit Ghana niet zonder belachelijk hoge 
garantiebedragen studeren in Nijmegen? Waarom moet de geliefde van iemand 
uit Algerije minimaal een jaarcontract hebben van zeker 1.600 per maand? 

Sommige mensen proberen het toch,  tegen alle repressie in. Ze worden met-
een in het hokje economische vluchteling of gelukszoeker gestopt. ‘Onechte 
vluchteling’, want er is toch geen oorlog in je land van herkomst? Profiteren van 
Europese rijkdom heet dat dan. 

Vrijwel nooit wordt er dan bij verteld waar die rijkdom op gebaseerd is, in het 
verleden en nu. Geen enkele politicus durft te zeggen dat de Europese rijk-
dom is verkregen door uitbuiting en roof en dat dat tot op de dag van vandaag 
doorgaat. Van de Coltanmijnen in Congo tot Shell’s aanwezigheid in Nigeria, 
dagelijks wordt de wereldwijde ongelijke welvaartsverdeling versterkt. 

Het verhaal is dan dat iemand uit bijvoorbeeld West-Afrika een gelukszoeker is 
als ze probeert haar leven en dat van haar familie te verbeteren door een leven 
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op te bouwen in Europa. Het blijft altijd een beetje onduidelijk waarom dat dan 
zo erg is als iemand geluk zoekt. Of in ieder geval wordt er met twee maten 
gemeten. Terwijl de tijdschriften hier vol staan met tips om zo snel mogelijk een 
gelukkig leven te leiden, is de verwachting blijkbaar dat mensen buiten Europa 
zich die ‘luxe’ niet mogen permiteren. 

Het is dezelfde logica die ervoor zorgt dat voor geld grenzen nooit hebben be-
staan, bananen naar alle hoeken van de aarde worden verscheept, en tegelijker-
tijd mensen sterven aan de randen van Fort Europa of volledig gemarginaliseerd 
worden als ze economisch niet interessant worden gevonden.

Vrijheid van beweging
Wij vinden dat iedereen het recht heeft om zelf te beslissen waar je wilt leven. 
Het is voor ons inspirerend om te zien dat -hoewel de aanleiding tragisch is- op 
dit moment mensen dat recht opeisen en dwars door de gecreëerde grenzen 
binnen en buiten Fort Europa heen breken. Dat, en de vooralsnog machteloze 
reactie van EU-politici, geven ons de hoop dat het systeem van uitsluiting, 
opsluiting en deportatie langzaam aan het wankelen is. Het is aan ons allemaal 
om het laatste zetje te geven en samen te proberen een wereld op te bouwen 
die gebaseerd is op solidariteit en duurzaamheid in plaats van winstbejag en 
egoisme.
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Opening the 
borders:
Utopia or future?

I reckon that we live in a world of contradictions. At a time where borders 
become more and more hermetic, where walls are built to prevent people from 
acceding the European territory and where Frontex see migrants in double or 
triple, would it not be time to consider what some people might call utopia but 
what i would call the future ? Open the borders.

The Syrian war proved me wrong. People actually feel concerned and want to 
help refugees. Everywhere in Europe solidarity movement have arisen, pleading 
Europe to act. In the last months we have seen that the european response 
is inefficient if not counter-productive : stopping the mare nostra operation, 
building walls, trying to « share migrants » as we would share goods, not deli-
vering any visa to refugees wanting to reach Europe because of the so-called 
« migratory risk ». Solutions are only seen on the short term, not the long term 
and they fail.



19

As Fatou diome, french writer said : « the one who considers that his life is 
worth nothing that he has nothing to lose, his strength is unstoppable because 
he does not fear death ».

I will not enter into the discussion that preventing people from acceding europe 
actually violate the Geneve convention of 1951 and the minimum standards im-
posed by european directives, what I want to talk about today is a world without 
borders.

One of the first reasons to open borders is common sense : closing borders 
is useless. Migration is a contemporary social fact. People do not migrate or 
choose to stay because a border is opened or closed. Thinking that a closed 
border will refrain people is short-coming. It will just make the journey precari-
ous, dangerous and more expensive. Did not I talk about the european contra-
dictions ? Not delivering visa is forcing people to use smugglers. Yet Europe is 
spending time and a huge amount of money in anti-trafficking policies. Would it 
not be time to have a global view ? Politicians are still stuck in the westphalian 
era where the world is defined by the States. In an era of globalisation, this does 
not make sense anymore.

Opening borders is therefore creating a safe path for people who will any-
way migrate, border opened or closed, and thus reducing the costs of anti-
trafficking policies and deaths. The fantasy of being invaded will not hold : the 
wall between Mexico and the US did not slow down migration and the opened 
border between Nepal and India did not cause a massive exode either.

Another reason to open borders is economical : although the public opinion still 
think that migration costs a lot of money, different independant researches sho-
wed the opposite.In 2010 in France, researcher from Lille demonstrated that if 
migration costed 47,9 billion euros to the State, migrants spended in the french 
economy 60,3 billions euros. Opening borders is creating more social pro-
gress : legality creates visibility and allow migrants to consolidate the economy 
of the country and to develop their own country of origin. For instance the finan-
cial apport by migrants to their country of origin is three times more important 
that the official « development aid » of industrualised countries, too often used in 
the hope to reduce migrations.
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To those who think opening borders is an utopia i would say : aren’t state 
borders already a fiction ? A creation designed by human and in that sense a 
dystopia ?

It’s a fantasy to believe that we can have hermitically scealed countries where 
we would count exactly who is there and who is not. What do we do for instan-
ce with undocumented migrants or with the 10 billion stateless people around 
the world? Close our eyes and hope they vanish? Deport them? Where to?

If you think about it, borders go way beyond than just delimiting countries. They 
are not neutral. They sustains inequality and create uneven social relationships. 
As a migrant you are dependant on your partner or your sponsor. If that sponsor 
withdraws from the relationship you lose your right to stay. 

I reckon that borders are relevant to all the struggles to social justice: right to 
housing, global minimum income, fighting poverty etc. With the recent events 
in Paris and the language used by politics, we face now more than ever, the 
risk of becoming divided, the risk of living in the fear of the “other”. I already 
see governements linking terrorism and refugee crisis. Can’t they see refugees 
are fleeing the same bombs, the same people? Do you really want to close the 
borders to them? I would rather listen to them because, sadly, you will not find 
better experts  on the issue. 

There are countless reasons to open the borders: fight racism, fight discrimina-
tion, fight fear of the unknown, fight an old-fashioned system in which we cannot 
even imagine another world. The narrative about borders and migration needs to 
shift from a protective, paranoid approach to a practical kind of politics: we can 
do better and we deserve better... but only together.   

Claire Schaepelynck 
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De illusie  
die de grens  
heet

“Zo bewaken Europese landen hun grenzen (niet)” 
“De grenzen toch maar weer dicht voor vluchtelingen?”
“Tusk: Open grenzen EU in gevaar”
“Zweden sluit grenzen, aantal vluchtelingen neemt met de helft af”
“Het grenzeloze Europa kan niet zonder grenzen”

De waan van de dag
Wanneer je op Google de zoekterm “grenzen” invoert, vormen bovenstaande 
nieuwsitems de eerste vijf zoekresultaten. Om te voorkomen dat ik u verveel met 
een eindeloze opsomming van voorbeelden, heb ik me beperkt tot het noemen 
van deze vijf titels. Het aanbod lijkt echter oneindig; tientallen artikelen over 
grensbewaking hebben in de afgelopen dagen de revue gepasseerd. Deze 
artikelen zijn gepubliceerd door een breed scala aan media met een nog breder 
scala aan lezers.

Waarom ik u dit vertel? Omdat deze hoeveelheid publicaties ons iets laat zien 
over de huidige sociale en politieke tendens. Het laat zien dat we ons enorm 
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bezighouden met vragen rondom migratie en grensbewaking. De media citeren 
politici en experts en verkopen hun interpretaties aan u en aan mij. Deze berich-
ten representeren een maatschappelijk debat en dragen daar inherent aan bij, 
door telkens nieuwe informatie te bieden. Aan dit debat nemen vele partijen deel 
met verschillende, soms lijnrecht tegenover elkaar staande opvattingen. Helaas 
is het dominante discours één van exclusie geworden: Zoals bovenstaande 
voorbeelden laten zien, wordt er vooral gesproken over het sluiten van de gren-
zen ter voorkoming van verdere immigratie.

Grenzen als constructie
Het interessante aan dit debat is, dat deze grenzen over het algemeen worden 
voorgesteld als een vanzelfsprekend gegeven. Alsof ze er altijd zijn geweest 
en alsof hun huidige vorm natuurlijk is. Dit beeld dat wij van grenzen hebben is 
verre van compleet. Grenzen vormen namelijk een uitermate complex fenomeen. 
Bovenal zijn ze het product van sociale constructie: Grenzen worden door 
mensen getrokken en door mensen verlegd. Ze worden geopend en geslo-
ten. Ze zijn pas recentelijk door ons gecreëerd en ze zullen zeker niet allemaal 
blijven bestaan. Grenzen zijn het resultaat van politieke beslissingen die vaak 
voortkomen uit economische belangen. De Europese Unie is hier het perfecte 
voorbeeld van: Met de ontwikkeling van het Schengengebied werden historisch 
belangrijke landsgrenzen opgeheven. De zogenaamde binnengrenzen werden 
ontmanteld om de economie te kunnen laten bloeien. Vrij verkeer van mensen en 
goederen is wat er werd nagestreefd. Om deze vrijheid te compenseren werden 
de buitengrenzen gecreëerd. Inmiddels vele jaren later zijn het deze grenzen 
waarover we nu dagelijks discussiëren. 

Ce n’est pas une frontière
Hoewel een eenmaal getrokken grens inderdaad fysiek zichtbaar kan zijn, gaat 
de betekenis van die grens veel verder dan dat ene hek met prikkeldraad. Al 
meer dan vijftig jaar geleden schreef Ladis Kristof dat de grens veel meer is dan 
een fysieke afscheiding tussen twee gebieden. Volgens Kristof functioneert de 
grens als een omheining, als de ‘buitenste lijn van feitelijke zeggenschap’ over 
een bepaald nationaal territorium1. Die grens is geen vanzelfsprekend gegeven 
en zij bestaat niet op zichzelf. Het hek, de stenen of het prikkeldraad vormen  
 
 

1  Kristof, Ladis (1959) The Nature of Frontiers and Boundaries. Annals of the Association of 

American Geographers. Vol. 49 (3) p.269 – 282.
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niet de grens op zich, zij functioneren alleen als een zichtbaar symbool voor 
wat de grens allemaal betekent. Immers, een hek is maar een hek en het wordt 
pas een grens wanneer we er zo mee omgaan. Die grotere betekenis is wat de 
grens maakt tot wat zij is geworden: Een afscheiding tussen ons en de Ander. 
Een middel om ons te beschermen tegen gevaarlijke invloeden van buitenaf. Dat 
deze invloeden in werkelijkheid vaak mensen zijn zoals u en ik, daar wordt voor 
het gemak maar aan voorbij gegaan. 

Hoe dit kan? Doordat we deze betekenis zelf aan de grens hebben gege-
ven. Inderdaad, die betekenis is, net als de afscheiding op zich, door ons zelf 
geconstrueerd. We zijn de grens niet vanzelf als een beschermingsmiddel gaan 
beschouwen. Deze perceptie is geleidelijk ontstaan, door de manier waarop 
we de grens continue representeren. Door de taal die we gebruiken, versterken 
we iedere keer het beeld van de grens als een noodzakelijk instrument ter onze 
verdediging. Hierdoor zijn we de grens langzaam als een plaats van gevaar 
gaan zien; als een scheiding tussen het veilige binnenland en het gevaarlijke van 
daarbuiten.2 

De grens en de gevaarlijke vluchteling 
Helaas heeft dit discours ook een hele realistische uitwerking: De grens is 
daadwerkelijk een gevaarlijke plek geworden, waar diezelfde mensen als u en ik 
worden tegengehouden en de dood vinden in hun poging om de grens over te 
steken. Dit is niet een toevallige bijkomstigheid: Door de taal die we gebruiken 
versterken we ook iedere keer het beeld van de vluchteling als de Ander en 
dus als dreigend en gevaarlijk. Het beeld van deze vluchteling bestaat dan ook 
alleen in het kader van de grens. Doordat we de grens als een plaats van gevaar 
zijn gaan zien, zijn vluchtelingen de personificatie van dit gevaar geworden. 

Het gevolg van deze ontwikkeling is dat er op politiek niveau is besloten om met 
man en macht te voorkomen dat vluchtelingen ‘onze’ grenzen oversteken. Dit 
heeft er toe geleid dat we de fysieke gesteldheid van de grens ook op andere 
manieren hebben weten te uit te breiden. Wederom is Europese Unie het per-
fecte voorbeeld: Zowel de buitengrenzen van de EU als de nationale binnen 
 

2  Haddad, Emma (2007) Danger happens at the border. Borderscapes: Borderline series 29 

(Prem kumar Rajaram; Carl Grundy-Warr, eds.) Minneapolis, London: University of Minnesota 

Press. 
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grenzen hebben zich uitgestrekt, naar binnen én naar buiten. Visa vereisten zijn 
hier slechts een klein onderdeel van.

Big Brother is watching you
Enerzijds zijn er bilaterale- en multilaterale afspraken gemaakt tussen EU landen 
en grenslanden zoals bijvoorbeeld Marokko, Algerije en Libië.3 Volgens deze 
afspraken dienen de grenslanden te voorkomen dat vluchtelingen ‘illegaal’ de 
oversteek naar Europa maken. De grens is dus verschoven van het territoriale 
uiteinde van de EU naar diep in de landen die de EU omringen. Sterker nog, 
de EU heeft inmiddels een ‘Noodfonds voor Afrika’ opgericht ter ondersteuning 
van hetzelfde doel. Dit noodfonds gaat veel verder en betrekt een groot aantal 
Afrikaanse landen in de Europese grenspolitiek.4 De EU grenzen zijn in die zin 
dus eigenlijk overal.

In dit kader zijn de grenzen namelijk ook verschoven naar binnen. De identiteits-
controles die uit de grenspolitiek voortkomen beperken zich ook al lang niet 
meer tot die fysieke omheining. We moeten ten alle tijde ons rechtmatig verblijf 
in Nederland kunnen bewijzen. We moeten altijd onze identiteitskaart bij ons 
hebben en deze kunnen overleggen wanneer daar door de politie naar wordt 
gevraagd. Zelfs wanneer we gebruik willen maken van diensten of van bepaalde 
publieke ruimtes moeten we onszelf legitimeren. Deze interne ontwikkelingen 
dragen er aan bij dat de grens alom aanwezig is. We moeten constant laten 
zien dat we de grens niet illegaal zijn overgestoken. Het is belangrijk dat we ons 
het volgende beseffen: Iedere keer dat we ons paspoort of onze identiteitskaart 
laten zien, dragen we bij aan het versterken van dit systeem.

De grens als illusie
De grens als sociale constructie is inmiddels realiteit geworden. Ze heeft zich 
ontwikkeld van een illusie naar werkelijkheid. Miljoenen Euro’s worden in grens-
bewaking gestoken en het aantal slachtoffers dat hier uit voortkomt is ontelbaar.  
 
 

3  Marokko: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-513_en.htm 

Algerije: http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/fact_sheets/Factsheet%20Algeria.pdf 

Libië: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.

aspx?NewsID=12640&LangID=E

4  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/

background-information/docs/2_factsheet_emergency_trust_fund_africa_en.pdf
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Wanneer het mensen tóch is gelukt om de grens over te steken, worden ze over 
het algemeen ontvangen met achterdocht. Het zijn immers die gevaarlijke vluch-
telingen... Als het even kan worden ze weer teruggestuurd. Desondanks blijven 
mensen de oversteek wagen en blijft een aantal van hen dit succesvol doen. 
Grenzen blijken niet in staat om iedereen daadwerkelijk tegen te houden. Dit zal 
ook nooit lukken. In die zin blijft de grens, gelukkig, gedeeltelijk een illusie.
  
De uitdaging voor ons is dan ook om te lezen, te horen en te spreken over de 
grens op een kritische manier. In plaats van te accepteren dat grenzen er ‘nou 
eenmaal zijn’ en vervolgens in te gaan op de vraag of ze open moeten blijven of 
gesloten zouden moeten worden, kunnen we ons afvragen waarom we ons zo 
druk maken over deze illusie. Hopelijk zijn we dan ooit in staat om de grens in 
haar gehele betekenis te deconstrueren tot een gegeven uit het verleden.
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Tegen 
‘vreemde-
lingenhaat’

Sinds september wordt het publieke debat in Nederland beheerst door discus-
sies over de opvang van vluchtelingen en vooral het hevige verzet daartegen. 
Raadsvergaderingen worden door extreemrechtse geluiden verstoord, AZC 
’s worden met nazisymboliek beklad, opvangcentra voor vluchtelingen worden 
aangevallen en mensen die voor opvang van vluchtelingen pleiten worden ach-
tervolgd.

De Nederlandse politiek lijkt maar al te graag op deze rechtse hetze in te spelen. 
Het wordt aangegrepen als mogelijkheid om de opvang van vluchtelingen nog 
verder te versoberen en hen verder te marginaliseren. Het wordt gebruikt om 
het toch al strenge asielbeleid, waar Nederland eerder internationaal voor op 
haar vingers is getikt, verder aan te scherpen. Het wordt aangewend om nog 
eens duidelijk te maken dat Nederland zélf zal beslissen wie mee mag doen en 
wie vooral niet. Wie in mag burgeren en wie vooral liever niet, en wie mee mag 
beslissen over hoe het land en haar gebruiken eruit zal zien. Kortom, de Neder-
landse politiek toont in de huidige situatie haar ware gezicht: ze is gevangen in 
een denkpatroon waarin verschillen tussen ‘echte Nederlanders’ en migranten 
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steeds benadrukt worden. Hierdoor wordt het  wij-zij denken in de samenleving, 
al dan niet bedoeld, actief aangewakkerd .

Dit past in een breder plaatje. Westerse landen verschuilen zich graag achter 
een zelf toegedichte morele superioriteit, waarmee zaken als racisme van tafel 
worden geschoven als behorend tot een ver (koloniaal) verleden. Wanneer we 
beter naar de situatie kijken ontstaat er echter een ander beeld:  Hoewel de 
slavernij officieel is afgeschaft, is er feitelijk sprake van een ‘out-sourcing’ van 
slavernij. Telefoons, kleding, en Hollandse souvenirs worden onder erbarmelijke 
omstandigheden geproduceerd door Westerse bedrijven in landen als Bangla-
desh. Dit is algemeen bekend, maar toch wordt hier niets aan gedaan. Blijkbaar 
zijn deze ‘niet-Westerse’ werknemers ‘onze’ arbo-regelingen niet waard. Waar 
‘eigen’ slachtoffers, zoals van de ramp met de MH17, met veel eerbied worden 
herdacht, drijven al jaren massa’s lijken rond in de Middellandse zee. Een direct 
gevolg van het Europese migratiebeleid waar niks aan wordt gedaan. En wat 
te denken van de EU die een aantal jaren terug de Nobelprijs voor de vrede 
kreeg toegekend? Kennelijk telt daarvoor alleen het voorkomen van oorlogen 
binnen Europese grenzen, want in de jaren voorafgaand aan de nobelprijs (en 
nu nog) is de EU betrokken geweest bij oorlogen die in korte tijd meer doden 
hebben veroorzaakt dan ooit. ‘Hun’ doden zijn dus kennelijk nog steeds minder 
belangrijk dan de ‘onze’. Oftewel, het wij-zij denken, wat zo kenmerkend is voor 
racisme, zit nog diep geworteld in Westerse samenlevingen. 

Hiermee is dan ook de voedingsbodem voor vreemdelingenhaat en ongastvrij-
heid in Westerse samenlevingen gelegd. Het wij-zij denken voedt immers de 
angst voor ‘de ander’, met name onder mensen die in Westerse landen zelf on-
deraan de ladder staan en zich kwetsbaar voelen. In deze context is het wellicht 
niet verwonderlijk dat vluchtelingen in landen als Nederland met angst worden 
ontvangen. Maar laten we dan wel onder ogen zien wat de morele implicaties 
zijn van dergelijke door racisme gevoede angst. Dit gaat namelijk voorbij pure 
ongerustheid over hoe iets voor de samenleving uit zal pakken. Wat we zien is 
de ontmenselijking van iedereen die niet tot de eigen groep wordt gerekend. 
Hoe anders is immers te begrijpen dat men opvang weigert aan medemensen 
die gevlucht zijn voor oorlog? Hoe anders dan dat zij niet evenzeer als mens 
gezien worden als ieder ander?

Toch zal met vreemdelingenhaat en ongastvrijheid niks bereikt worden. Inte-
gendeel, bedenk maar eens wie er nu eigenlijk écht baat heeft bij het in stand 
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houden van wij-zij denken. Dit zijn niet de mensen, met welke achtergrond dan 
ook, die dag in dag uit bezig zijn te overleven. Uiteindelijk zijn het de politieke en 
met name de economische machthebbers die hier de vruchten van plukken: net 
als in vroegere tijden worden mensen uitgebuit ten goede van de bankrekening 
van grote multinationals (en hun bazen). Oorlogen, zoals tegen het ‘terrorisme’, 
worden feitelijk gevoerd om economische belangen en macht, waarbij vele 
mensenlevens worden verwoest en samenlevingen ontwricht worden achterge-
laten. Om dit systeem in stand te houden laat men geloven dat de oorlogen, het 
geweld, en de armoede waarvoor mensen op de vlucht slaan lokale problemen 
zijn. Om dit systeem in stand te houden laat men denken dat ‘hun’ levens en 
‘hun’ doden er minder toedoen dan de ‘onze’.

Wanneer we de situatie beter bekijken dan zien we echter de verwoestende 
rol die het Westen speelt en heeft gespeeld in de brandhaarden op de wereld 
vandaag de dag. Als we beter kijken zien we dat de meerderheid van de men-
sen uitgebuit wordt en dat ongelijkheid op mondiaal, landelijk en lokaal niveau 
alleen maar toeneemt. Ondertussen worden verschillende bevolkingsgroepen 
die elkaars steun zouden kunnen gebruiken tegen elkaar uitgespeeld om zo 
de macht van de economische elite in stand te houden. Gelukkig is dit geen 
onomkeerbaar natuurlijk proces: het kan ook anders. We staan nu op een twee-
sprong, en het is aan ons allen te kiezen waar we heen willen. Als we de weg 
van vreemdelingenhaat bewandelen, spelen we alleen maar diegenen die baat 
hebben bij ongelijkheid in de kaart. Laten we in plaats daarvan antwoorden met 
menselijkheid en solidariteit. Laten we samen werken aan een mooiere wereld 
waarin iederéén profiteert.
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Anti- racisme 
vereist  
actieve strijd. 
Onze strijd bepaalt 
aan welke kant we 
staan

Recent verscheen van de hand van Francisco van Jole een artikel op Joop 
met de titel “Bang voor de Zwarten. Over wat er mis is met de berichtgeving 
over vluchtelingen en andere ‘niet-westerlingen’”. In zijn artikel beschrijft Van 
Jole hoe media en wij (blanke) westerlingen omgaan met vluchtelingen. Hierin 
probeert hij een vergelijking te trekken met de VS en hoe daar in de media na de 
ramp in New Orleans de zwarte bevolking in het nieuws kwam als mensen die 
massaal aan het plunderen slaan. Hij verklaart dit aan de hand van een artikel 
van Rutger Bregman. Diens conclusie luidt: “Wie goed doet… komt nooit in het 
journaal (en dat is een groot probleem).”
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Bregman beschrijft hoe media de neiging hebben te werken als angstmachi-
nes en negatieve zaken te overdrijven of zelfs te verzinnen als er sprake is van 
een crisis. Van Jole citeert vervolgens uit het artikel van Bregman: “Bij nood is 
het ieder voor zich en worden we allemaal beesten”. Dat is het frame waar we in 
denken volgens Bregman en dat de media met een soort auto-complete functie 
invullen als de pleuris uitbreekt: “Het punt is niet dat mensen denken dat ze zélf 
egoïstisch zijn. Integendeel, uit de meeste onderzoeken blijkt dat we onszelf en 
onze directe omgeving bovengemiddeld sociaal vinden. Pas als het gaat over 
de mensen die we niet kennen, worden we pessimistischer. ‘Ik ben goed, wij zijn 
slecht,’ dat is het dominante mensbeeld”.

Van Jole gaat verderop in zijn artikel in op westerse denkbeelden van goed en 
slecht om een  verklaring te vinden voor de houding van ‘de Westerse Mens’ en 
waarom ze bang is voor niet-westerse mensen. Hierin beschrijft hij dat westerse 
media verschillend berichtten over plunderingen na rampen in Haïti en Japan. 
Haïtianen werden wel in beeld gebracht en Japanners niet omdat we Japanners 
ook zien als westerlingen. Hij sluit zijn artikel af met de documentaire Bow-
ling voor Columbine van Michel Moore: “Ik moet mede door de aanhoudende 
moordpartijen in de VS, die overigens vaak uit extreem-rechtse hoek komen, 
nogal eens terugdenken aan Bowling for Columbine, de Oscar-winnende docu-
mentaire van Michael Moore over de Amerikaanse obsessie met geweld. In die 
film concludeert hij dat die obsessie voortvloeit uit de angst voor de zwarte man. 
Die angst wordt door de media gecultiveerd beweerde hij en zorgt voor een 
volslagen vertekening van de werkelijkheid. Ik vond dat indertijd een vergezochte 
conclusie maar inmiddels ben ik van mening dat ik dat oordeel moet herzien. En 
dat het niet alleen in de Verenigde Staten zo is.”

Van Jole en Bregman proberen vanuit hun ‘white privilege’, hun bevoorrechte 
positie van witte mens, te verklaren waarom bepaalde negatieve eigenschappen 
veelal worden toegekend aan groepen mensen zoals zwarten of vluchtelingen. 
Het lijkt er bijna op dat we aan het einde van de psychologische redevoering 
van Bregman en Van Jole begrip zouden moeten tonen voor racisme en haar 
racistische daders. Wat bij Van Jole en Bregman ontbreekt is een politieke 
analyse van het probleem. Beiden zien racisme als een individuele tekortkoming 
van onze natuur. “Iedereen weet dat egoïsme, racisme en haat bestaan (je hoeft 
geen longread te schrijven om mensen daarvan te overtuigen). Maar altruïsme 
en naastenliefde zijn evengoed onderdeel van onze natuur. En belangrijker nog: 
we kunnen deze typisch menselijke eigenschappen verder trainen en stimuleren. 
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Dat kan met constructieve journalistiek, het kan in het onderwijs en het kan door 
mensen bij elkaar te brengen”, aldus Bregman.

Wat zowel Van Jole als Bregman onbenoemd laten, of juist bewust niet willen 
benoemen, is dat de meerderheid van de witte bevolking zo het recht behoudt 
om te bepalen, via de media, het onderwijs en het gehele staatsapparaat, wie 
en wat ‘de ander’ is. Dat is één van de belangrijkste kenmerken van racisme. 
Dat deze kenmerken negatief zijn, dat zwarten en vluchtelingen gecriminaliseerd 
worden, gebeurt niet omdat men bang is voor het vreemde. Het is eerder zo dat 
het toekennen van negatieve kenmerken aan ‘de ander’ als functie heeft dat de 
witte meerderheid, automatisch en zelfs zonder het expliciet te hoeven benoe-
men,  zichzelf positieve, betere en zelfs superieure kenmerken toe kan eigenen. 
Zo kan de witte geprivilegieerde haar zelf toegekende voorrecht behouden en 
hierdoor haar positie bovenaan de hiërarchie in de samenleving bestendigen en 
blijven profiteren van bijbehorende sociaal-economische voordelen. Dat Van Jole 
en Bregman dit niet willen benoemen is omdat ze zich niet willen positioneren 
als antiracisten tegenover een meerderheid in de samenleving waar ze zelf liever 
onderdeel van willen blijven vanuit het dominante mensbeeld van de dominante 
groep. Het plaatsen van racisme in historisch perspectief en van daaruit heden-
daags institutioneel racisme onderwerpen aan kritiek is hierbij noodzakelijk om 
te begrijpen waarom bepaalde racistische denkbeelden zo sterk het denken en 
handelen van zoveel mensen blijven beïnvloeden. Racisme is niet aan te pakken 
door het te behandelen als een psycho-sociale aandoening of tekortkoming. 
Om racisme echt aan te pakken moet het actief bestreden worden, zowel op 
individueel als op institutioneel niveau.

We moeten nooit vergeten dat dit dominante mensbeeld van de dominante 
groep in staat is tot verschrikkelijke misdaden. In de jaren ‘60, massale lynch en 
moordpartijen op zwarten omdat ze een witte vrouw of meisje zouden hebben 
verkracht. Niet zo lang geleden waren we in Nederland getuige van een lynch 
partij tegen asielzoekers toen Marianne Vaatstra verkracht en vermoord werd 
terug gevonden. Toen de overwegend witte omgeving bewoners uit de naburige 
asielcentra als daders aanzag werden migranten lange tijd doelwit van geweld 
en agressie. Ook nu zien we weer een hetze tegen asielzoekers de kop opste-
ken met dezelfde racistische argumenten. 

In zijn artikel “Antiracisme en het probleem van ‘bondgenootschap’” schrijft Jelle 
Bruinsma:  “Alleen kunnen blanken niet simpelweg ‘de zwarte gemeenschap’ 
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volgen: de praktijk dwingt solidaire activisten en bezorgde burgers tot stelling-
name en deelname aan het debat. En uiteindelijk zal hun stellingname, en niet 
hun identiteit, bepalen aan welke kant ze staan”. Inderdaad niet onze identiteit 
maar onze stellingname en strijd bepalen aan welke kant we staan en bepalen 
uiteindelijk wie onze bondgenoten en onze vijanden zijn. 

T.Devrim
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Stop de 
oorlog  
tegen  
migranten 

En toen gebeurde afgelopen zomer plotseling waar ik al jaren over droomde; 
hekken werden omgehaald, linies agenten doorbroken, de grenzen verbrok-
kelden stuk na stuk. Sommige landen probeerden nog snel extra hekken te 
plaatsen of te dreigen dat over een paar dagen de grenzen toch echt hermetisch 
op slot gingen, maar het leek geen baat te hebben. Door wolken traangas, door 
de modder, vanuit overvolle metrostations omdat er geen officiële opvang was, 
trokken mensen lopend over snelwegen door naar de plek waar ze wilden zijn. 
Duitsland. Zweden. Soms hoorde je Nederland ook vallen. De Europese overhe-
den stonden machteloos. Het einde van het Dublinsysteem -de afspraak tussen 
EU-landen welk land verantwoordelijk is voor welke asielaanvragen- werd 
voorspeld en nog nooit stonden er in mainstream media zoveel stukken over de 
reële mogelijkheden van een wereld zonder grenzen. Steeds vaker hoorde je: de 
grenzen, die bestaan even niet meer.

Het leek allemaal te mooi om waar te zijn. En dat was het misschien ook wel.
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De grens is open/gesloten  
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Want hoe inspirerend de beelden ook zijn van grote groepen mensen die grens 
na grens oversteken, iedere vorm van migratiecontrole volledig negerend, 
uiteindelijk hebben al die mensen hun leven moeten wagen om te komen waar 
ze zijn. Op gammele bootjes over ruwe zee, hopend onderweg niet onderschept 
te worden door de Turkse kustwacht of gemaskerde mannen die hun bootjes lek 
prikken. 

Eenmaal in Europa wordt het niet beter. Voor iedere meter moet geknokt 
worden, geen opvang -als er al opvang is- kan volgens de autoriteiten sober 
genoeg. 

Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het absoluut geweldig dat mensen nu precies 
op grote schaal en effectief doen waar in activistische kringen al langere tijd -en 
helaas minder succesvol- voor gestreden wordt: het doen verdwijnen van de 
grenzen. Ik ben slechts bang dat we er nog lang niet zijn.

Pogingen tot hernieuwde controle
Dat mag alleen al blijken uit de handelingen van de EU. Toegegeven, in de 
zomer leek de EU even de regie kwijt en was er een soort van begin naar een 
wereld zonder grenzen -met alle beperkingen die ik hierboven al noemde. Maar 
de EU heeft zich nog niet neergelegd bij de nieuwe situatie. Sterker nog, de EU 
probeert nu al de traditioneel rustigere wintertijd (omdat de zee dan gevaarlijker 
is) te gebruiken om de gaten in Fort Europa te dichten en een nieuwe zomer 
van migratie te voorkomen. Op Lesbos is de eerste zogenaamde Hot Spot 
al in gebruik genomen. In een Hot Spot, die op alle grotere aankomstplekken 
moet verrijzen, wordt geprobeerd mensen die net zijn aangekomen te scheiden 
in ‘echte’ en ‘onechte’ vluchtelingen. Iedereen die volgens de definitie van de 
EU niet onder ‘echte’ vluchteling valt (of dat niet kan bewijzen), wordt meteen 
gedeporteerd.

Het is een logische stap in een beleid dat er alleen maar op gericht is de gren-
zen te controleren en de economische belangen van de EU voor mensenlevens 
te stellen. Wat dat betreft is een blik op de nu dikwijls vergeten andere grenzen 
van Fort Europa verhelderend.
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De andere grenzen: migratie vanuit Afrika
Waar in de media veel gesproken wordt over de grenzen aan de oostkant 
van de EU, gaat het al een tijd minder over de andere plekken waar mensen 
proberen over te steken: Marokko-Spanje en Libie-Italië. Die grenzen zijn niet 
minder dodelijk, slechts veel minder in beeld sinds de media-aandacht voor de 
Balkanroute.

Hoewel Spanje vanaf de Marokkaanse kust op sommige plekken maar 20 kilo-
meter verwijderd is, vormen die 20 kilometer zee in samenwerking met de Ma-
rokkaanse kustwacht een effectieve grens. Mensen worden keer op keer tegen 
gehouden door die kustwacht, vaak wacht daarna opsluiting en mishandeling. 
Om vervolgens op straat te worden gezet, waar een leven in de volstrekte marge 
wacht. Rondom Tangiers, een bekende vertrekplek, wonen mensen soms jaren 
in erbarmelijke omstandigheden, waarbij zeker de laatste tijd een toenemend 
racisme en staatsgeleide razzia’s tegen migranten voor meer ellende zorgen. 

Dat Marokko de overgang naar Spanje probeert te sluiten, heeft alles te maken 
met de EU, of beter gezegd: met geld van de EU. In ruil voor het dichthouden 
van de grenzen ontvangt Marokko miljoenen euro’s.

In Tunesië, voorheen een vertrekpunt naar Sicilie, is de grens inmiddels goed-
deels gesloten. De EU, aanvankelijk nog vol holle frasen over hoe goed het was 
dat mensen eindelijk in opstand kwamen tegen dictators tijdens de Arabische 
Lente, temperden hun enthousiasme over de opstanden (tegen dictators die 
even daarvoor nog actief gesteund werden door de EU) toen duidelijk werd 
dat de opstanden ook zorgden voor een toename in migratie. Door het (tijdelijk) 
wegvallen van gezag werd het vertrek makkelijker. Een van de eerste punten 
die met de nieuwe Tunesische machtshebbers werd besproken, was een nieuw 
grensregime. Tunesië moest de grenzen dichthouden en iedereen die het toch 
lukte om Italië te bereiken zonder morren weer terugnemen.

Sindsdien zijn mensen afhankelijk van de veel gevaarlijkere route vanuit Libie. 
Niet alleen verkeerd het land in een burgeroorlog en is er een wijdverspreid ra-
cisme tegen mensen uit Sub-Sahara Afrika, puur praktisch moet er een afstand 
over zee worden afgelegd die grofweg drie keer zo lang is als de route vanuit 
Tunesië.
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Als kers op de taart is er dan onlangs nog de top geweest tussen de EU en 
Afrikaanse landen. Doel van die top: het stoppen van migratie. De EU beloofde 
enkele miljarden, als Afrika maar op slot ging. In de pers werd het plan al aange-
duid als Fort Afrika.

No time for dreaming
Het laat eens te meer zien hoe cynisch het beleid is. Al sinds eeuwen wordt 
Afrika leeggeroofd door het Westen. Maar zodra mensen proberen een leven 
voor zichzelf of hun familie proberen op te bouwen in de EU, omdat ze willen 
leven zonder oorlog, corruptie, of armoede, dan gaan de hekken dicht. Het is 
typerend voor een beleid waar niet op een mensenleven meer of minder wordt 
gekeken, maar slechts naar winst. 

Als afgelopen zomer me iets geleerd heeft, dan is het wel dat het kan; grenzen 
kunnen opzij worden gezet, beleid kan kapot. Maar daar zijn wel veel mensen 
voor nodig. Laten we proberen afgelopen zomer door te zetten. Laten we met 
z’n allen solidair zijn. En laten we gezamenlijk strijden totdat alle grenzen weg 
zijn en iedereen zonder risico’s en zonder bemoeienis van de staat kan gaan en 
staan waar zij of hij wil. Pas als we in zo’n wereld leven, durf ik weer gerust te 
gaan dromen. 



38

Oorzaak 
woning-
nood: 
VVD of asielzoekers?

De VVD heeft haar perfecte zondebok gevonden. Na jarenlange VVD bezui-
nigingen op sociale woningen en zorg, krijgen nu asielzoekers de schuld van 
woningnood en zorgkosten.  
 
Maar heeft de VVD daar ergens een punt mee?

Superkorte lompe samenvatting:
De zorg voor vluchtelingen kost inderdaad geld. Weet je hoeveel? 0,08% van 
het bedrag wat we jaarlijks aan zorg kwijt zijn met zijn allen.
 
Vergelijking: Als jij nu 120 euro per maand aan je zorg kwijt bent, en er komen 
twee keer zoveel vluchtelingen naar Nederland, dan ben je voortaan dus 9 cent 
meer kwijt. Is dat even schrikken zeg.
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De VVD daarentegen heeft er in de afgelopen tien jaar voor gezorgd dat je zorg-
premie drie keer zo duur is geworden. Niet 0,08%, maar 300%.

De woningnood wordt inderdaad door vluchtelingen beïnvloed. Hun invloed op 
onze sociale woningvoorraad is maar liefst 0,77%.
 
Vergelijking: Als er twee keer zoveel vluchtelingen naar Nederland komen, dan 
moet je nog niet eens één procent langer op je huis wachten. Heavy!

De VVD daarentegen heeft een rampzalig effect op onze sociale woningmarkt. 
Die wil ze dan ook het liefst afschaffen. Door de VVD zijn er steeds minder 
sociale huurwoningen, gaan de huren hard omhoog, en wordt in de toekomst 
waarschijnlijk de huursubsidie afgebouwd.

Conclusie: De VVD moet ophouden met vluchtelingen tot zondebok te bombar-
deren, een spiegel kopen en zichzelf opheffen als ze graag minder woningnood 
en lagere zorgkosten wil.

Okay, nu weet je het. Wil je het preciezer weten? Lees dan verder!

Urgentie
De VVD wil vluchtelingen de zogenoemde urgentiestatus ontnemen.
 
Nu is het nog zo dat mensen die dringend een sociale huurwoning nodig 
hebben, omdat ze anders bijvoorbeeld dakloos worden, urgentie krijgen. Ze 
krijgen dan voorrang boven woningzoekenden die al ergens wonen, en een huis 
toegewezen.
 
De VVD wil dat dit voortaan niet meer voor vluchtelingen geldt.
 
Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen en erkend worden als vluch-
teling, moeten ze eigenlijk de opvang van de COA uit, en zullen ze toch ergens 
heen moeten. Maar, stelt de VVD, het kan niet zo zijn dat onze bevolking geen 
huis meer kan vinden doordat vluchtelingen die krijgen.
 
Hebben ze daar een punt? Ik kom er zo op terug.
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Minister van Wonen Stef Blok (VVD) is in elk geval aan het onderzoeken of hij 
aan de wens van de VVD kan voldoen.

Halbe Zijlstra (alweer)
Intussen laat met name zijn VVD-partijgenoot Zijlstra geen gelegenheid onbenut 
om vluchtelingen zwart te maken. Zijlstra noemt asielzoekers een bedreiging 
voor de welvaart.

Halbe Zijlstra: “Er is een run op Nederland, die moeten we stoppen. Want de 
zorgkosten lopen op, de woningmarkt loopt vast. Dat kunnen we niet accepte-
ren.”
Saillant detail: Zijlstra deed deze uitspraken nu net vandaag. De dag na de ge-
coördineerde aanval van extreemrechts op asielzoekers in Woerden, waarbij 20 
in het zwart geklede mannen met bivakmutsen en vuurwerkbommen een opvang 
bestormden.
Zijlstra noemt in hetzelfde interview de ‘uitnodigende’ uitspraken van de Duitse 
bondskanselier Angela Merkel ‘misschien leiderschap, maar wel het verkeerde.’

Dat zal dan wel de reden zijn waarom Zijlstra zelf daags na de aanval, asiel-
zoekers een acute bedreiging voor de Nederlandse welvaartsstaat en sociale 
voorzieningen noemt. Hij framed ze als lui die naar Nederland komen voor 
“plastische chirurgie, ooglidcorrecties, borstverkleiningen of -vergrotingen, een 
complete tandrenovatie.”
 
Dat leiderschap zal ook wel de reden zijn dat hij mensen met een tijdelijke ver-
blijfsvergunning wil verbieden om voor hun eigen centen te werken, nog minder 
geld wil geven dan een bijstandsuitkering, en nog net niet wil laten verhongeren 
in tijdelijke ‘containerachtige woningen’.

Hij wil ze zelfs elk jaar herbeoordelen en ze terugsturen zodra er “in de regio” 
opvang mogelijk is.
 
Daar zal die regio wel blij mee zijn dan. In Libanon (veel kleiner dan Neder-
land) vangen ze nu maar 1,6 miljoen vluchtelingen op, in plaats van 36.000 
zoals Nederland. Gemiddeld vangt “de regio” ongeveer 80% van de wereld-
wijde vluchtelingen op, dat is natuurlijk niks, vergeleken met Europa (vorig jaar 
0,42%). Het is zelfs zo dat vluchtelingen honger lijden in de opvangkampen in 
de regio omdat Westerse landen die donaties hebben toegezegd, die beloften 
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niet nakomen. 
Zijlstra toont waar leiderschap. Mensen hier tijdelijk in zo slecht mogelijke om-
standigheden opvangen en dan op het vliegtuig te zetten naar zo’n hongerkamp. 
Dat zal die neonazi’s wel afleren om asielzoekers in Woerden aan te vallen!

Zijn morele leiderschap blijkt ook wel uit het feit dat hij eerder deze week asiel-
zoekers “Shariazoekers” noemde…

Wanneer Halbe de leiding precies van Schreeuwwitje overneemt is nog niet 
bekend.

Mark Rutte
Rutte’s reactie op de aanval van anti-asielzoekers in Oranje op Dijkhoff is ma-
tiger, maar niet tegengesteld. Hij heeft ‘begrip voor de emoties die de asielpro-
blematiek oproepen’ en framed daarbij opnieuw asielzoekers als de bron van alle 
problemen:

”Mensen zijn bezorgd, boos en emotioneel. Dat is begrijpelijk. De grote instroom 
roept allerlei indringende vragen op: is mijn gezin veilig, krijg ik nog wel een huis 
en waarom komen er zoveel vluchtelingen in ons dorp”, aldus Rutte.

Rutte over de dorpsbewoners van Oranje die Dijkhoff aanvielen:

“Geweld en discriminatie is ontoelaatbaar. Gebeurt dat wel, dan grijpt de politie 
in. Er moet dan niet raar opgekeken worden als een asielaanvraag wordt gewei-
gerd.“
Ehhh… Ik heb het nagezocht en geluisterd. Hij zegt het echt. Achter elkaar.
Zo te horen mogen de autochtone dorpsbewoners van Oranje vast een ticket 
boeken…

Hoe zit het nu echt?
Maar intussen, los van alle praatjes, hoe zit het nu echt met de woningnood en 
de kosten van de zorg? Hebben vluchtelingen daar invloed op, en hoeveel?

VVD en de zorg
De VVD roept af en toe dat de stijging van de zorgkosten aan asielzoekers ligt. 
Dat roepen ze iets minder hard dan het verhaal over woningnood, omdat het 
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nog idioter is dan kermen over woningnood als je die net zelf hebt veroorzaakt. 
Hoezo dat? Laten we er naar kijken.

Snelle stijging zorgkosten sinds 2005 

We weten natuurlijk allemaal dat de VVD groot voorstander is van verdere libe-
ralisatie van de zorg. Waarom zouden universiteiten medicijnen ontwikkelen als 
je er ook een multinational rijk mee kunt maken? Dat liberalisatie van medicijnen 
alleen maar knaken kost, ach. Sinds VVD’er Hans Hoogervorst in 2006 het zie-
kenfonds afschafte zijn de zorgkosten gestegen van 43,8 miljard in 2006 naar 
77,8 miljard, en werd de premie die je zelf voor je zorgverzekering betaalt zelfs 
drie keer zo duur. Maar nee, volgens de VVD is niet de VVD het probleem, maar 
de vluchtelingen.
 
Laten we eens checken hoe groot hun invloed is.

Vluchtelingen en de kosten van de zorg
De overheid geeft in 2015 dus 77,8 miljard euro uit aan zorg. De zorgkosten 
van vluchtelingen kennen we niet, dit wordt niet apart bijgehouden. We kennen 
wel de zorgkosten van asielzoekers. Zoals je weet krijgt niet elke asielzoeker 
een verblijfsvergunning; er zijn dus altijd meer asielzoekers dan vluchtelingen, 
en logischerwijze zijn de zorgkosten van vluchtelingen dus niet veel hoger dan 
die van asielzoekers. Afgelopen jaar waren de zorgkosten van asielzoekers 70 
miljoen. Dat is iets minder dan één duizendste van de zorgkosten in Nederland.
De verwachting is dat er dit jaar 130 miljoen, dus bijna 2x zo veel wordt uitgege-
ven aan zorg van asielzoekers, omdat er gewoon meer zijn. Dat zorgt inderdaad 
voor een stijging in de totale zorgkosten, namelijk van 60 miljoen gedeeld door 
77,8 miljard = 0,08%.

Kun je voor de grap eens proberen om 0,08% van een pagina te lezen? Lastig 
hé, minder dan één enkele letter lezen. Of pak anders eens een plank van een 
meter en zaag er eens 8 tienduizendste van af? Moeilijk hoor, dat is namelijk 
minder dik dan je zaagblad.
 
Laten we ophouden met die onzin. Het VVD verhaal dat de Nederlandse 
zorgkosten door vluchtelingen enorm stijgen is gewoon aantoonbaar enorme 
lariekoek.
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VVD beleid en de woningmarkt
De VVD staat al sinds jaar en dag voor minder overheid en meer markt. Minister 
Stef Blok is dan ook tegen sociale woningbouw. Hij doet erg zijn best om die zo 
snel mogelijk kapot te maken, en dat lukt hem aardig.
 
Hij dwingt woningbouwcorporaties om steeds meer van hun bezit te verkopen. 
De sociale huurwoningvoorraad krimpt daardoor, en onder Blok’s bezielde 
leiding stijgen de huren bovendien enorm hard.

De VVD doet dat niet alleen. Ook de PVV stemt keer op keer voor hogere huren 
en minder sociale woningbouw. En de PvdA zegt wel dat ze wil opkomen voor 
de zwakkeren in de samenleving, maar voert nu feitelijk VVD beleid uit, en maakt 
door haar regeringsdeelname de afbraak van de sociale huisvesting mogelijk.

En dit VVD beleid heeft gevolgen.
 
De woningnood stijgt, het aantal mensen wat al jaren wacht op een woning 
stijgt.
 
Maar dat is geen probleem, want tadaaa, dan geeft de VVD de schuld gewoon 
aan asielzoekers.

Verhuurdersheffing
De woningbouwcorporaties moeten komend jaar maar liefst 1,6 miljard “ver-
huurdersheffing” betalen, een soort gekke boete zonder dat er iemand iets ver-
keerds heeft gedaan. Feitelijk worden verhuurders gestraft omdat ze hun bezit 
niet verkopen, want de VVD haat mensen die dingen huren.
 
Drie maal raden wie die 1,6 miljard uiteindelijk mag betalen…

Scheefwoners
De VVD verbiedt daarnaast mensen die volgens hen “teveel verdienen” om soci-
aal te huren. De schuld daarvan schuiven ze op Europa, maar dat is grotendeels 
onterecht, want de EU heeft Nl ruimte gegeven om dit te versoepelen. Gevolg: 
17% van de woningzoekenden verdient te weinig om commercieel te kunnen 
huren of kopen, maar mag ook niet meer sociaal huren.
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Fijn jongens!

Uitzendwoning
En, zegt Stef Blok: de huizenmarkt moet maar eens geflexibiliseerd worden. Al 
die vaste huurcontracten, al die mensen die heel hun leven tevreden in hetzelfde 
huis wonen, dat is niet goed voor de economie.

Die zogenaamde “scheefwoners” zijn zogenaamd de oorzaak van de complete 
woningnood. Oh nee, asielzoekers. Oh nee, scheefwoners. Onzin natuurlijk. 
Maar:
1. Scheefwoners en vaste huurcontracten zijn zogenaamd slecht voor de 

economie. Al was dat waar… So what? 
Wonen is niet bedoeld om goed te zijn voor de economie, Stef Blok. Niet 
alles staat in dienst van je fictieve economiegoden. Sterker nog, die eco-
nomie hoort eigenlijk juist te zorgen voor (oa fijne huizen voor) mensen, 
in plaats van omgekeerd. 
Wonen is een eerste levensbehoefte en een recht. Je thuis hoort veilig 
en vertrouwd te zijn. Het is niet een Big Whopper die je zo snel mogelijk 
consumeert om liefst nog meteen weer op te rotten en plaats te maken 
voor de volgende klant. Je huis is geen smartphone die zo is gemaakt dat 
‘ie na drie jaar op is en je wel weer een nieuwe haalt. Dát is waar de VVD 
voor staat, maar dat is niet waar wonen voor staat.

2. Ten tweede: scheefwonen is grotendeels een fictief probleem. Want 
scheefwoners bestaan wel, er zijn heus wel wat mensen die in verhou-
ding tot hun inkomen nogal goedkoop wonen. Maar het zijn geen miljo-
nairs, en het zijn er geen honderdduizenden, laat staan een paar miljoen. 
Alleen al in regio Amsterdam zijn 320.000 woningen nodig, die mede 
dankzij VVD-beleid maar niet gebouwd worden.

Vluchtelingen en woningnood
Goed, die scheefwoners zijn dus onzin. Hoe zit het dan met die vluchtelingen 
die voorrang krijgen?
 
Dat krijgen ze inderdaad. Niet zodra ze Nederland binnenkomen, maar wel zodra 
ze een verblijfsvergunning krijgen, eindelijk mogen gaan werken en integreren. 
En terecht, want hoe moet je integreren vanuit een noodopvang diep in de bos-
sen? Waarom zouden we de veel duurdere opvang bij het COA betalen als die 
niet meer nodig is? Bovendien is urgentie bedoeld voor mensen die, je raadt 
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het al, urgentie hebben, zoals vluchtelingen die niet langer bij de COA kunnen 
blijven en toch ook niet op straat kunnen slapen.

Wat de VVD zegt is eigenlijk heel raar. Ze zeggen dat woningzoekenden langer 
moeten wachten doordat woningzoekenden een huis krijgen. Waarom die 
uitzonderingspositie voor vluchtelingen? Waarom is het erger als iemand die al 
ergens woont, iemand zonder urgentie, nog even moet wachten, omdat een deel 
van de woningen naar mensen gaan die acute woningnood hebben?

Eigenlijk lijkt me daar maar één antwoord op mogelijk. Racisme.

De VVD wil erkende vluchtelingen discrimineren op de woningmarkt. En ze 
willen liever vluchtelingen langer in de dure AZC’s vasthouden die niet voor hen 
bedoeld zijn, dan gewoon te investeren in betaalbare woonruimte voor iedereen.
Ik kan daar niet in mee gaan. Maar in één punt hebben ze gelijk: Het is op zich 
waar dat doordat een deel van de huizen aan mensen met acute urgentie wordt 
toegewezen, andere mensen langer moeten wachten.

Ah, zeg je, maar hoe vaak gebeurt dat dan? Wat is het aandeel van vluchtelin-
gen in de totale woningnood? Hoe groot is het vluchtelingenprobleem?

Nou, het is er eigenlijk niet. Vorig jaar kregen 18.600 asielzoekers een verblijfs-
vergunning. Dat klinkt misschien als veel. Dat is het niet, het is een schijntje op 
het totaal van woningzoekenden. Hoeveel woningzoekenden er zijn? Nou, je 
houdt het misschien niet voor mogelijk, maar dat wordt nergens bijgehouden. 
Zo belangrijk vindt Stef Blok de woningnood!

Niemand turft het totaal. Maar vaak wel plaatselijk. 
Ter vergelijking: alleen al het aantal Amsterdamse woningzoekende studenten 
(dus niet Amsterdamse werkenden, ouderen, kinderen, Utrechtse studenten, 
enzovoorts) is bijna vier keer zo hoog als het totale aantal vluchtelingen met 
verblijfsstatus. Die woningzoekende studenten zijn officieel namelijk met 70.500, 
alleen al in Amsterdam.

Dat is nog eens andere koek dan 18.600 vluchtelingen die over het hele land 
verdeeld kunnen worden.
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Er zijn trouwens 2,4 miljoen sociale huurwoningen in Nederland, en 18,6k / 
2400k = 0,0077.
 
Het totale effect van vluchtelingen op de woningvoorraad is dus nog minder 
dan 1%.

De woningnood ligt dus helemaal niet aan vluchtelingen of scheefwoners, maar 
aan het feit dat de VVD al jaren probeert om de sociale huurwoningen kapot te 
maken, en daar eindelijk in slaagt.

Want wat is wel het probleem:
* de verhuurdersheffing noemde ik al
* de objectsubsidies zijn al eerder afgeschaft. 

Objectsubsidie wilde zeggen dat je subsidie kreeg op het bouwen van 
een huis voor de sociale verhuur. En dat is nodig, want de werkelijke 
kosten van woningbouw zijn hoger dan de huur die je volgens de sociale 
huurgrens mag vragen. Corporaties hebben daar een mooi woord voor, 
ze noemen het de “onrendabele top“. Dat wil zeggen dat ze op elk huis 
wat ze bouwen verlies maken, ook zonder verhuurdersheffing al.

* Stef Blok (VVD) wil dat we allemaal meer huur gaan betalen, of gaan ko-
pen. Dat zegt hij openlijk, keer op keer. Ook de huurtoeslag moet op den 
duur omlaag. Alleen: hoe moet je met een bijstandsuitkering van 800 
euro per maand een sociale huur betalen, die nu al 700 euro kan zijn, en 
in Blok’s plannen nog veel meer? 
En wat denkt Blok dan met al die dakloze mensen te gaan doen?

* Om niet failliet te gaan, zijn de corporaties hun bezit aan het verkopen en 
bouwen ze zo weinig mogelijk. 
Gevolg: steeds minder sociale huurwoningen.

Het probleem ligt dus niet aan asielzoekers of scheefwoners, of aan een andere 
zondebok. Het ligt niet aan al die mensen die maar op het land willen wonen in 
plaats van gewoon te gaan zwemmen, of aan asociale mensen die een tweeper-
soonsbed willen, terwijl ze ook op een veel kleiner kamertje in een éénpersoons 
zouden kunnen liggen.

Nee, het ligt gewoon aan de VVD zelf dat we woningnood hebben in Nederland, 
nog steeds en zelfs steeds erger. Het ligt aan de VVD en aan alle partijen die de 
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VVD daarbij toestaan om haar liberaliseringsbeleid voort te zetten, zoals PVV, 
PvdA, CDA, D66 enzovoorts enzovoorts.

Laat niet toe dat ze daarbij zeer kwetsbare mensen als asielzoekers tot zonde-
bok bombarderen. De woningnood is ernstig genoeg zonder er ook nog eens 
een dikke laag racisme overheen te gieten.

Bas Thijs

Deze tekst is eerder verschenen op grutjes.nl als derde deel van een (los te 
lezen) trilogie over leugens rond asielzoekers.
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