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AFGHANISTAN
Antwerpse vrijwilligers van Sant’Egidio terug van vluchtelingenkamp op Grieks eiland Lesbos

Antwerps schepen Meeuws (Vooruit) pleit voor andere aanpak

“Ons integratiebeleid
maakt vluchtelingen
kwetsbaar”

“De situatie is eigenlijk
uitzichtloos en hartverscheurend”
Afgelopen zomer deed een Antwerpse delegatie van Sant’Egidio
vrijwilligerswerk in het vluchtelingenkamp op Lesbos, waar ongeveer 80% van de bewoners uit
Afghanistan komt. Sinds de taliban daar de macht grepen, voelden ze ook op het Griekse eiland
de bezorgdheid toenemen. “De situatie van Afghaanse vluchtelingen is eigenlijk uitzichtloos. Dat
is hartverscheurend.”
We hebben afgesproken op een
Antwerps terras. Carelle Vandenbussche (46), haar zoon Nicolas
(17), Noah Van Cleempoel (16),
Marielle De Bolle (47) en Eliane
Maes (29) zijn nog maar een paar
dagen terug uit Griekenland. Via
de christelijke lekenbeweging
Sant’Egidio werkten ze, samen
met nog een paar andere Antwerpenaren en meer dan 240 vrijwilligers uit andere Europese landen, in het vluchtelingenkamp
van Moria op het eiland Lesbos
om de bewoners tijdens de zomer
allerlei activiteiten, het nodige

onderwijs en beter eten te kunnen
geven: 10.000 maaltijden en
voedselpakketten in totaal.
“Dit is het derde jaar dat
Sant’Egidio dat doet. Voor ons
was het de eerste keer dat we daar
waren”, vertelt Marielle De Bolle.
“De vluchtelingen leven daar in
moeilijke omstandigheden, soms
al meer dan twee jaar lang.” Ook
in Moria kwam het nieuws over
de snelle opmars van de taliban in
Afghanistan hard aan. “Veel
vluchtelingen hebben een smartphone om contact te kunnen houden met familie in hun thuisland.
Daarop bekeken ze alle filmpjes
die circuleerden, onder andere
van de mensen die van dat vliegtuig vielen. Sommige Afghanen
konden geen contact krijgen met
hun familie. Er was heel veel
angst”, zegt Eliane Maes.

Moria 2.0
Na de brand die vorig jaar het
vluchtelingenkamp verwoestte,
werd Moria 2.0 opgebouwd, waar
nu zo’n 4.500 vluchtelingen ver-
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blijven. “Voordien waren dat er
op een bepaald moment 22.000”,
weet Carelle Vandenbussche. “In
de hoofdstad Mytilini zitten ook
nog veel vluchtelingen. Vaak gaat
het om mensen die al papieren
hebben en wachten op de behandeling van de dossiers van hun
gezinsleden.” Voor de Afghanen is
het bijna onmogelijk om een verblijfsvergunning te krijgen. De
meeste Afghanen zijn via Turkije
naar Griekenland gekomen en de
Griekse overheid beschouwt Turkije als een veilig land waar de
vluchtelingen hadden kunnen
blijven. Daarom worden hun
asielaanvragen praktisch altijd
geweigerd.
“We hebben veel schrijnende
verhalen gehoord”, vertelt Noah.
“Eén Afghaanse man had een tijd
in Finland gewerkt en was alsnog
teruggestuurd. In Afghanistan
was hij als verrader bestempeld
en half verbrand geraakt door foltering. Pas als je met leeftijdgenoten praat, besef je ook dat ze eigenlijk dezelfde dromen hebben
als wij. Ik heb zelf gitaar gespeeld

Carelle Vandenbussche
Vrijwilliger Sant’Egidio

met een jongen uit Afghanistan.
Ik kan muziek opnemen wanneer
ik maar wil, hij heeft die mogelijkheid niet. Een leven als muzikant
was in Afghanistan sowieso ondenkbaar, en nu al helemaal. Hij
heeft geen flauw idee waar hij
dan wel een muzikale toekomst
kan uitbouwen.”

Veel gezinnen
In Moria verblijven veel gezinnen. De vrijwilligers van Sant’Egidio organiseerden een ‘school van
de vrede’ voor de kinderen om
hen wat Engels te leren en allerlei
spelletjes te spelen. “We hadden
buiten ook een speelterrein ingericht met een basketbalring,
speeltenten, zwembadjes en
speelgoed”, vertelt Nicolas. “Ongelofelijk dat dat er helemaal nog
niet was.” Nicolas was met zijn
zus en ouders vrijwilligerswerk
komen doen. “Door onze gezinsband hadden we een ander contact met de gezinnen die daar zaten”, zegt moeder Carelle. “Met
de hulp van vrijwilligers die tolkten, konden we gesprekken voeren. We hebben ook een paar uit-

“De vluchtelingen
leven daar in
moeilijke
omstandigheden,
soms al meer dan
twee jaar lang.”
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stapjes kunnen maken. Normaal
mogen ze het kamp niet zomaar
uit.”
“We wilden laten zien dat er in
Europa echt wel mensen zijn die
zich hun lot aantrekken”, gaat Carelle verder. Toch is ze met een
wrang gevoel thuisgekomen. “Ik
heb daar met een Afghaan gesproken die lasser is, een knelpuntberoep bij ons. Waarom zouden we voor knelpuntberoepen
geen gekwalificeerde vluchtelingen kunnen aanwerven? Zeker
met de politieke situatie in Afghanistan nu zou Europa veel meer
moeten doen voor Afghaanse
vluchtelingen.”
MAAIKE FLOOR

Jan De Volder: “Open humanitaire corridors”

Nicolas speelt een spelletje dammen met een van de kinderen uit het
kamp. FOTO RR

Jan De Volder van Sant’Egidio riep Europese politici via
een opiniestuk in de EU Observer op om meer te doen
voor Afghaanse vluchtelingen en ook de afgewezen asielaanvragen te heroverwegen gezien de situatie in Afghanistan. “Europese landen zouden dringend humanitaire
FOTO BELGA
corridors moeten openen, zoals in het verleden ook al voor Syrische en
Eritrese vluchtelingen gebeurde. De christelijke lekenbeweging
Sant’Egidio wil haar bijdrage leveren op het gebied van opvang, particuliere sponsoring en hulp bij integratie. We moeten niet alleen met
afschuw kijken naar de situatie in Afghanistan, maar ook in actie komen. Al twintig jaar lang proberen westerlingen en Afghanen een vrij
en democratisch Afghanistan op te bouwen. Dat project is mislukt. Laten we voorkomen dat de mensen die erin geloofden de tol moeten betalen.” (mf)

Marielle (links) met andere vrijwilligers en bewoners van het kamp op de plaats waar alle reddingsvesten van vluchtelingen liggen opgestapeld.

Marielle bij een Afghaans gezin in de ruimte (buiten het kamp) waar
Sant’Egidio maaltijden serveerde. De baby werd geboren in het kamp.

Antwerps schepen van Sociale
Zaken Tom Meeuws (Vooruit) is
scherp over het integratie- en
inburgeringsbeleid in Vlaanderen
en België. Er is volgens hem een
andere aanpak nodig, zeker met
de verwachte instroom van
vluchtelingen uit Afghanistan.
“De Afghaanse fixers en tolken
waren veel waard voor ons, maar
wat zijn ze ons waard als ze hier
zijn?”, vraagt Meeuws zich af.
In Antwerpen wonen achtduizend Afghanen. Als gevolg van de
machtsovername in hun thuisland door de taliban wordt een
nieuwe instroom van Afghaanse
vluchtelingen verwacht. Met dit
in het vooruitzicht houdt Antwerps schepen Tom Meeuws een
pleidooi voor een ander integratie- en inburgeringsbeleid. Hij is
ook voorzitter van het Bijzonder
Comité voor de sociale dienst en
beslist zo mee over wie financiële
steun krijgt. Het huidige beleid
haalt volgens hem al lang de doelstelling niet.
“De cijfers tonen dit ook aan”,
zegt Meeuws. “Meer dan de helft
van de leefloners in Antwerpen
zijn van origine niet-EU-burgers.
Ons leefloonbestand bestaat voor
een kwart uit vluchtelingen. De
werkzaamheidsgraad van Belgen
in Antwerpen ligt op 75%, gelijk
met Vlaanderen. De werkzaamheidsgraad onder niet-EU-burgers bedraagt net geen 52%. Het
plan om deze mensen te laten
meedoen is duidelijk mislukt.”
Wat loopt er dan fout in het integratiebeleid van vluchtelingen?
Tom Meeuws: Integratie is gebaseerd op het aanvaarden van
onze rechtsstaat, het meedoen
aan onze samenleving, en verder
kun je je leven hier vrij invullen.
Alleen draaide de afgelopen decennia het discours vooral rond
de vraag of vluchtelingen onze
rechtsstaat wel accepteren en of
zij zich onze cultuur eigen moeten maken. De vraag of iedereen,
zowel de vluchtelingen als de
overheid en de werkgevers, wel
voldoende deed om deze mensen
te laten participeren, werd compleet genegeerd.
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Kunt u dit eens concreet maken?
Het integratie- en inburgeringsbeleid is te bureaucratisch. Door
af te komen met hogere taaleisen
en boetes wordt het allemaal nog
bureaucratischer. Vluchtelingen
die sterk genoeg zijn om hier geraken, zijn niet kwetsbaar als ze
hier aankomen, maar ons beleid
en de bureaucratie maken ze op
termijn wel veel te afhankelijk
van hulp. We zijn verstrikt geraakt in de systeemfouten van het
integratie- en inburgeringsbeleid.
We vragen vluchtelingen de kleren van hun lijf, maar we vragen
niet wat in hun lijf zit. We peilen
onvoldoende naar de talenten
van deze personen. Het stoort mij
dat een 30-jarige gehuwde moe-

Volgens Antwerps schepen Tom Meeuws (Vooruit) moet integratiebeleid
meer vertrekken van de talenten van vluchtelingen. FOTO FRED DEBROCK

Tom Meeuws
Antwerps schepen
van Sociale Zaken

“Als je iemand
verplicht om iets
te doen waar hij
of zij zich niet
goed bij voelt, dan
wordt die ziek.
Dan haakt die af
en komt die
uiteindelijk bij het
OCMW terecht.”
der van een 2-jarig kind uit Jemen
die in het bezit is van een bachelordiploma in ziekenhuisadministratie, het voorstel kreeg om te
gaan werken als poetsvrouw. In
volle coronaperiode, toen ziekenhuizen mensen met een dergelijke achtergrond juist heel goed
konden gebruiken.
Wat moet er dan wel gebeuren?
Laat ons toch de twee jaar in de
asielcentra beter besteden door
vluchtelingen enkele taal- en nuttige bekwaamheidsattesten te laten behalen, zoals een rijbewijs.
De VDAB zou hen sneller kunnen
screenen en een passend leerwerktraject kunnen opzetten.
Werkgevers roepen dat ze geen
werknemers vinden. Misschien
moeten zij de mogelijkheid bieden aan vluchtelingen om op de
werkvloer bij te leren. Als overheid kunnen we de bedrijven
hierin steunen met loonsubsidies.
Wie in het asielcentrum van Linkeroever zit en goesting heeft om

in de bouw te werken, die moet
daar direct naartoe worden geleid. Die gaat dan misschien meebouwen aan de Oosterweelverbinding. Goede migratielanden
doen dit. Daarom zijn wij ook een
slecht migratieland.
Is het niet vooral de bedoeling dat
mensen werken en op die manier
iets teruggeven aan de samenleving? Ooit was de slogan van de
socialisten ‘Voor iets hoort iets’.
Ik ben socialist, dus zeg ik ook:
geef zo veel mogelijk mensen een
arbeidsinkomen en werk in jobs
die bij hen passen. Natuurlijk kan
het geen kwaad om drie weken in
bijvoorbeeld een magazijn te werken. Alleen mag je niet morsen
met de talenten van mensen. Als
je iemand verplicht om iets te
doen waar hij of zij zich niet goed
bij voelt, dan wordt die ziek. Dan
haakt die af en komt die uiteindelijk bij het OCMW terecht.
Ik herhaal: vluchtelingen zijn
niet kwetsbaar, maar we maken
ze kwetsbaar door ons beleid. Ik
sta ook nog steeds achter het motto ‘Voor iets hoort iets’. Alleen
ging dit over onze sociale zekerheid. Ik betreur het echter dat op
termijn deze slogan de invulling
kreeg van: ‘je moet niet zagen,
want je krijgt al veel van ons’.
Sommigen van uw coalitiepartners
in Antwerpen, maar ook federaal,
gaan dit niet graag horen ...
Dit is geen aanval op eender wie.
Alleen een oproep om het anders
te doen. Wat we nu doen, werkt
niet. Mogelijk staan we voor een
nieuwe migratiegolf vanuit Afghanistan. Ik wil dat we het dan
vooral beter aanpakken.
SACHA VAN WIELE

