
Verklaring ter ondersteuning van het burgerwetsvoorstel betreffende de regularisatie van

niet-erkende burgers in België (wet 55_2020-2021/53)

Met deze verklaring verlenen wij onze steun aan het burgerinitiatief en verzoeken

we politieke partijen om gehoor te geven aan de erin opgenomen eisen. We roepen alle

volksvertegenwoordig.st.ers op om voor dit wetsvoorstel te stemmen dat pleit voor een

regularisatie van al onze niet-erkende medeburgers op basis van duidelijke, rechtvaardige

en permanente criteria. Daarnaast eisen we de aanstelling van een onafhankelijke

commissie om beroepschriften te behandelen van niet-erkende burgers.

Met deze verklaring kanten wij ons tegen het systeem van willekeur dat toestaat dat

één persoon kan beslissen over het lot van duizenden anderen. Op dit moment heeft de

Staatssecretaris voor asiel en migratie wettelijk gezien het recht om naar eigen goeddunken

mensen uit te kiezen die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Met andere

woorden, de wet voorziet vandaag in geen enkel duidelijk criterium om dossiers te

analyseren en te evalueren. Terwijl het in een rechtsstaat net de wet zou moeten zijn die

willekeur tegengaat en die borg staat voor de menselijke waardigheid van iedereen.

Met deze verklaring willen wij een democratisch signaal geven en onze schouders

zetten onder de eerste burgerwet die wordt aangenomen in het federale parlement.

Hiermee drukken we ons verlangen uit om erkend en gehoord te worden door

beleidsmaak.st.ers. In een tijd waarin de kloof tussen verkozenen en burgers zienderogen

groeit, eisen wij meer burgerinspraak. Wij vragen beleidsmaak.st.ers om dit

burgerwetsvoorstel te aanvaarden en te verdedigen.

Met deze verklaring roepen wij op tot een migratiebeleid dat gastvrijheid centraal

stelt en elementaire mensenrechten respecteert. De grote meerderheid van de mensen die

vandaag niet als burgers worden erkend, kwam op legale wijze naar België via klassieke

asiel- en migratieprocedures. Maar door de migratiepolitiek van de afgelopen dertig jaar,

worden de voorwaarden voor het toekennen van een verblijfsvergunning steeds strikter. Het

verstrengen en inperken van deze legale immigratiemogelijkheden zorgt voor de

massaproductie van ‘non-burgerschap’. Nadat ze een sociaal netwerk hebben uitgebouwd,

hun kinderen naar school hebben gestuurd, werk hebben gevonden en in België verankerd

zijn, wordt de verblijfsvergunning van sommige mensen niet verlengd en worden zij

geïllegaliseerd.

Met deze verklaring willen wij eraan herinneren dat het regulariseren van voorheen

niet erkende burgers bijdraagt aan de strijd tegen fraude en sociale dumping. Onze

niet-erkende medeburgers werken in België zonder enige sociale of juridische bescherming,

overgeleverd aan werkgevers die hen uitbuiten. Onderbetaald en in mensonwaardige

arbeidsomstandigheden vullen ze dagelijks knelpuntberoepen in.



Met deze verklaring willen wij eraan herinneren dat mensen die niet als burgers

worden erkend, bijdragen aan het gemeenschapsleven en aan de toekomst van België.

Onze niet-erkende medeburgers leggen onze snelwegen en metrolijnen aan , zorgen voor

onze kinderen en ouderen, werken in de hulpverlening en de schoonmaaksector, etc. Ze

wonen al jarenlang in België en hebben hier recht op een waardig bestaan. We roepen op

om een einde te maken aan het terugkeerbeleid: hen vragen om het grondgebied te

verlaten, biedt geen menselijke, duurzame of realistische uitkomst.

Met deze verklaring vragen wij de regering om zich daadwerkelijk rekenschap te

geven van de dagelijkse levensomstandigheden van duizenden mensen. Wij aanvaarden

het niet langer dat er in België mensen leven zonder rechten, zonder sociale bescherming,

zonder erkenning van hun wezenlijke bijdrage aan onze samenleving.

Met deze verklaring nemen wij onze verantwoordelijkheid om de strijd aan te

binden tegen racisme; extreem-rechtse bewegingen die verdeling en haat zaaien; en   een

systeem dat mensen sorteert en uitbuit op basis van hun land van herkomst.

Door deze verklaring van In My Name te ondertekenen, verbinden wij ons ertoe om:

- Erkende burgers bewust te maken van de realiteit van niet-erkende medeburgers

door de organisatie van een sensibiliseringsactiviteit.

- Communicatiemiddelen in het kader van de campagne te verspreiden via onze

netwerken.

- Ons uit te spreken ten gunste van een wetswijziging voor de invoering van duidelijke,

rechtvaardige en permanente criteria.

- Onze leden op te roepen om het burgerwetsvoorstel te ondertekenen en de

campagne te verspreiden via hun netwerken. (Hieronder vindt u een voorbeeldmail

om uw leden en aanhang.st.ers te contacteren.)

- Een systeem te voorzien dat bezoekers van uw activiteiten/evenementen toestaat

het wetsvoorstel te tekenen.


