PRAKTISCH
Voor wie?
Het ORBIT/AMOS netwerk is bedoeld voor vrijwillige en professionele
begeleiders, verenigingen en overheden die contacten hebben met
asielzoekers, vluchtelingen, nieuwe migranten en mensen zonder
wettig verblijf en die willen werken aan een menswaardig
migratiebeleid, met aandacht voor de mensenrechten
en de oorzaken van migratie.
Plaats: ORBITvzw Nationaal Secretariaat | Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel.
Op wandelafstand van station Brussel-Zuid.

AMOS | oecumenisch netwerk
christenen & migratie van ORBITvzw
UITNODIGING VOOR DE

NETWERKDAG

HOE KRIJGEN WE
IEDEREEN AAN BOORD?
Samen inhoud geven
aan de ORBIT/AMOS campagne
rond de parlementsverkiezingen 2019
voor een samenhangend migratiebeleid

Inschrijven: tot maandag 15/10 met de inschrijvingsstrook
of via www.orbitvzw.be
Gelieve bij de inschrijving uw voorkeur van werkwinkel door te geven.
We kunnen niet garanderen dat iedereen de werkwinkel van zijn of haar
eerste keuze kan volgen.
Kostprijs: vrije bijdrage
Maaltijd: maaltijd aan 6€
Informatie: Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel
amos@orbitvzw.be www.orbitvzw.be tel : 02/5021128

AMOS|oecumenisch netwerk christenen & migratie, is een initiatief van ORBIT
en de Werkgroep Migranten van de Verenigde Protestantse Kerken in België

Asiel.Migratie.Ontwikkeling
|één verhaal|
in Solidariteit

ZATERDAG 20 oktober 2018
9.15 – 13 uur
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel

HOE KRIJGEN WE IEDEREEN AAN BOORD?
Samen inhoud geven aan de ORBIT/AMOS campagne rond de
parlementsverkiezingen 2019 voor een samenhangend migratiebeleid.

Voor de campagne van 2018/2019 focust AMOS, het
oecumenisch netwerk christenen en migratie van ORBIT
zich op de Federale, Vlaamse en Europese verkiezingen.
ORBIT/AMOS pleit voor een menswaardig en samenhangend migratiebeleid. Daarbij is elk beleidsniveau van belang. Daarom willen we voor de verkiezingen van 2019
mee wegen op de migratieagenda. Een migratieagenda
die nu al te vaak bepaald wordt, ver van de basis, ver van
de dagelijkse realiteit, ver van de mensen over wie het eigenlijk gaat.
Wij willen samen met jullie op zoek gaan naar beleidsvoorstellen die echt een verschil kunnen maken in het Europese, Federale en Vlaamse beleid. Voorstellen die ervoor
moeten zorgen dat we iedereen aan boord te krijgen en
te houden.
Voorstellen over een statuut voor mensen die vluchten
omwille van klimaatverandering, veilige en legale migratieroutes, het hoger belang van het kind in migratiekwesties, opvang en toekomstoriëntering voor mensen zonder
wettig verblijf, een fundamentele aanpak van de wooncrisis en nog veel meer.
Jouw ideeën voor een goede migratieagenda voor de
komende jaren zijn nodig.
We consulteren je graag om van onderuit de juiste voorstellen
en voorbeelden aan te brengen, de juist accenten te leggen.
Welkom op onze netwerkdag!

PROGRAMMA:
9u 15 Deuren open
9u30 Welkom en terugblik campagne gemeenteraadsverkiezingen
Het stof van de gemeenteraadsverkiezingen is nog aan het neerdwarrelen.
Lokale migratiecoalities probeerden hun stempel te drukken. Hoe kijkt de
lokale migratiecoalitie van Wetteren de komende beleidsperiode tegemoet? Stefaan Segaert en Karima Harrouch getuigen hierover.
10u15 Verkiezingsjaar 2019 komt eraan. Opnieuw een verkiezingsjaar. Deze
keer Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen. In drie werkwinkels willen
we inzoomen op telkens één beleidsniveau:
1.

Europese Unie: Hoe rijmen we de roep om meer veilige en legale routes met een steeds strenger grenzenbeleid? Flor Didden van 11.11.11.
en Claudia Bonamini van JRS Europe zoeken met ons naar antwoorden.

2.

Federaal: Het hoger belang van het kind en kinderrechten in migratiekwesties : Michaël Bouchez, adviseur van de klachtenlijn bij het kinderrechtencommissariaat en Davud Mirza (stagiair sociaal werk en
ervaringsdeskundige) getuigen over de (positieve en negatieve) evoluties die zij zien als het gaat over de plaats van kinderrechten in migratiekwesties. Welke aanbevelingen wil het kinderrechtencommissariaat meegeven aan de nieuwe beleidsploeg en welke hefbomen
zien zij hiervoor?

3.

Vlaanderen: We gaan op zoek naar toekomstgerichte alternatieven
voor opvang en begeleiding van mensen zonder wettig verblijf. Samen met enkele deelnemers aan onze studiereis naar Groningen willen we nadenken over welke rol de Vlaamse en lokale overheden
hierin kunnen opnemen.

11u30 Pauze
11u45 Overlopen en becommentariëren van de ORBIT/
AMOS-aanbevelingen en het campagneplan
12u15 Yousra Benfquih (mensenrechtenjuriste, dichter en
auteur) krijgt ‘het laatste woord’.

