
bUILd brIdGES 
NoT bordErs!

demonstratie 

zaterdag 
6 oktober
de markt 1400

maastricht

vo
rm

ge
vin

g 
en

 il
lu

st
ra

tie
 N

en
ad

 M
eć

av
a



Over de hele wereld worden de grenzen 
hermetisch gesloten. Meer dan 30.000 
vluchtelingen verdronken de afgelopen 
decennia in de Middellandse zee. Dit aantal 
zal alleen maar stijgen nu reddingsboten 
door EU-lidstaten actief worden gehinderd 
in hun werk. Tienduizenden vluchtelingen 
zitten gevangen op de Griekse eilanden 
en in Italië zonder perspectief om verder 
te kunnen reizen. In plaats van de mens-
onterende vluchtelingenkampen in Libië 
en Turkije te sluiten, besluit de EU om juist 
meer van dit soort kampen te bouwen. Het 
recht op asiel is daarmee een dode letter.

Eenmaal in Nederland houdt de 
onmenselijke behandeling van mensen die 
vluchten voor oorlog en onderdrukking 
of op zoek zijn naar een beter leven niet 
op. Gezinnen die al meer dan vijf jaar hier 
wonen, worden zonder pardon uitgezet. 
Vluchtelingen die niet mogen blijven, maar 
ook niet terug kunnen, belanden op straat 
of in de cel. Procedures verlopen langzaam 
en zijn erop gericht zoveel mogelijk 
mensen het land uit te sturen.

Onder druk van een luide minderheid, 
lijken politici niet meer op te durven 
komen voor de opvang en fatsoenlijke 
behandeling van mensen in nood. 

bUILd brIdGES 
NoT bordErs!
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Ook middenpartijen gebruiken anti-
vluchtelingenretoriek om de aandacht af 
te leiden van hun bezuinigingen. Zij doen 
alsof vluchtelingen schuld hebben aan 
de woningnood en de slechte zorg.  Dit 
onmenselijke asielbeleid geeft extreem-
rechts alleen maar meer zelfvertrouwen. 

Dit is waarom wij ons uitspreken in 
solidariteit met vluchtelingen en eisen:

•  Europa is geen fort:  
veilige routes nu!

•   Stop uitzettingen naar onveilige 
landen en van minderjarigen en hun 
naasten!

•  Nee tegen zondebokpolitiek!

Deze demonstratie wordt gehouden als 
voortzetting van de geweldige acties van 
Houd Haroon Hier. Voor meer info over 
meewerkende organisaties zie: https://www.
facebook.com/events/265983277376399/ 
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