
GOD GEBEURT  
waar de vlucht eindigt en de toekomst begint…    
een persoonlijke reflectie bij 20 juni 2021 - Wereldvluchtelingendag 

 

‘Waar de vlucht eindigt en de toekomst begint’ was de titel van een tekst die ik enkele jaren 

geleden schreef voor het Missio-tijdschrift Suara (najaar 2016). 

Deze woorden wil ik vandaag opnieuw gebruiken voor de laatste bijdrage in de reeks GOD 

GEBEURT van het tijdschrift van het bisdom Brugge, maar bijzonder ook als overweging op deze 

wereldvluchtelingendag.  

 

Meer mensen op de vlucht: de trend zet zich door 

 

Sinds 2001 is 20 juni door de Verenigde Naties en de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) als  

World Refugee Day vastgelegd. Elk jaar verschijnt dan ook het ‘Global Trends’ rapport met 

duidelijke cijfers en statistieken over wereldwijde ontheemding. 

 

Momenteel zijn zeker 80 miljoen mensen in onze wereld vluchteling of intern ontheemd. 

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog vorige eeuw was dit getal nooit zo hoog. 

Elke minuut zijn er ergens op onze planeet 20 personen die moeten vluchten voor oorlog en 

vervolging, voor armoede en toenemende ongelijkheid, en steeds meer ook wegens de 

klimaatverandering. 

 

Van de vluchtelingen die hun eigen land moeten verlaten, wordt 85 procent opgevangen in 

buurlanden die zelf kampen met grote tot extreme armoede. 

Meer dan de helft van alle vluchtelingen zijn kinderen of minderjarigen. Velen reizen alleen, 

gescheiden van hun families, en zijn uiterst kwetsbaar. 

 

Grensbewakingen worden steeds driester 

 

Recent (21 april) verdronken 130 mensen voor de kust van Libië. Verschillende ngo’s probeerden 

de drenkelingen te vinden, maar alle hulp kwam te laat. Toen de gammele rubberboot zonk, keek 

het EU-grensagentschap Frontex toe vanuit een vliegtuig, maar deed niets. 

 

Paus Franciscus zei daarop bedroefd te zijn, maar ook beschaamd en verontwaardigd over de 

dood van deze vluchtelingen. Hij riep op om te bidden voor deze broeders en zusters die moeten 

sterven op onveilige boten, maar ook voor degenen die kunnen helpen, maar liever de andere 

kant opkijken. Sinds begin dit jaar zouden naar schatting terug reeds honderden vluchtelingen 

verdronken zijn.   

 

In een duidelijk opiniestuk (VRTnws) schrijft 11.11.11 directeur Els Hertogen: 

‘Verdrinkingen in de Middellandse Zee zijn een politieke beslissing. De tragedie toont nog maar 

eens wat de gevolgen zijn van het gebrek aan daadkracht van de Europese en de Libische 

autoriteiten tegenover mensen in nood. Aan de Europese buitengrenzen zijn steeds meer mensen 

slachtoffer van pushbacks, illegale praktijken waarbij mensen worden teruggeduwd zonder dat ze 

de kans krijgen om asiel aan te vragen. Fort Europa is meer dan ooit realiteit.’ 

 

Vluchtelingenkampen zijn plaatsen van ervaring van extreme armoede en trauma 

 

Van de 80 miljoen vluchtelingen in de hele wereld staan 3,6 miljoen daarvan aan de poorten van 

Fort Europa. Zij moeten ondertussen in mensonwaardige omstandigheden en in overbevolkte 

vluchtelingenkampen zien te overleven.  

 

Aangrijpend zijn de getuigenissen in ‘Zo was Moria’ van de Brusselse advocate Marie Doutrepont 

die in 2017 als vrijwilligster werkte in het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos.  

Dit Moria-kamp brandde volledig af in september vorig jaar. Daarover schrijft ze: 

‘En wij allen, die getuigen waren of geweest waren van wat dat monsterachtige versterkte kamp in 

feite was en van hoe Europa daarmee alle kandidaat-vluchtelingen wilde waarschuwen dat ze 
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hier niet welkom waren, wij wachtten de komst van de catastrofe af zonder dat we er iets tegen 

konden doen.’ 

 

Er zijn grenzen: menswaardige behandeling moet voorop staan 

 

Bijna 6 jaar geleden (13 oktober 2015) publiceerden de bisschoppen van België een Verklaring 

onder de titel: ‘Samen leven met de vluchtelingen en migranten, onze broeders en zusters’. 

Deze tekst verdient zeker opnieuw gelezen en besproken te worden. 

 

De bisschoppen beginnen met deze vaststelling: ‘Duizenden vluchtelingen staan vandaag voor 

onze deur… Hier, in Europa en in België, komen ze beschutting zoeken, asiel en een beter leven… 

Van al die situaties zijn wij getuigen. Wij kunnen onze ogen niet sluiten… Wij zijn getuigen, maar niet 

zomaar toeschouwers. Als christenen is het onze evangelische plicht aan de zijde te staan van 

mensen die lijden. Wij kunnen niet anders. “Ik was vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen”, 

zegt Jezus (Mt 25,35).’ 

In het besluit van hun verklaring doen ze ook de volgende oproep: ‘Wij willen ons afvragen 

waartoe wij geroepen zijn en tot welke engagementen wij in staat zijn die recht doen aan 

migranten en vluchtelingen.’ 

 

Het is ook steeds de grote bekommernis van paus Franciscus om migranten en vluchtelingen te 

verwelkomen, te beschermen, te bevorderen en te integreren. Voortdurend benadrukt hij dat 

vanuit deze vier werkwoorden een gemeenschappelijk antwoord vorm kan krijgen. 

In zijn exhortatie ‘De vreugde van het Evangelie’ (2013) zegt Franciscus: 

‘De migranten gaan me bijzonder ter harte omdat ik herder ben van een Kerk zonder grenzen, die 

zich moeder van allen weet. Ik spoor bijgevolg de landen aan te komen tot een edelmoedige 

openheid, die in plaats van te vrezen voor de lokale identiteit, in staat is nieuwe culturele syntheses 

te bewerken’ (EG 210). 

 

Een humaan migratiebeleid voert onvermijdelijk ook naar het idee van open grenzen. Voor 

sommigen is dit een regelrecht taboe en een schrikbeeld waar je niet anders dan tegen moet zijn. 

Mensenrechtenexperte Naima Charkaoui, momenteel werkzaam ook bij 11.11.11, schreef ‘Het 

opengrenzenmanifest’, onlangs verschenen. 

In een interview in Tertio van 7 april dit jaar neemt zij een duidelijk standpunt in: 

‘Het vertrekpunt is dat gesloten grenzen zoals we ze nu kennen, niet te verzoenen zijn met 

medemenselijkheid. De prijs van gesloten grenzen is dat er mensen sterven aan onze grenzen, 

verhandeld worden en ondraaglijke dingen moeten doorstaan. Die kost is onaanvaardbaar, ook 

vanuit de waarden waar Europa voor staat… Medemenselijkheid moet het uitgangspunt zijn en 

vervolgens moet worden nagegaan wat er mogelijk is.’ 

 

Medemenselijkheid, omdat het over mensen gaat, vaak wanhopig op zoek naar een veilig en 

beter bestaan. Of met de woorden van de Britse schrijfster en dichteres Warsan Shire, uit 

Somalische ouders geboren: 

‘Je moet begrijpen dat niemand zijn kinderen in een boot stopt. Tenzij het water veiliger is dan het 

land.’ 

Wanneer wij met velen helpen een einde te maken aan de vlucht, en een toekomst helpen 

beginnen, 

dan kan GOD GEBEUREN... 
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