DE EUROPESE BEWEGING VAN CHRISTELIJKE WERKNEMERS
ROEPT DE EUROPESE PARLEMENTAIREN OP
EEN POSITIEF STANDPUNT IN TE NEMEN
TEGENOVER MIGRATIE.
EBCA, de koepel van de christelijke werknemersbewegingen* boog
zich in 2007 in Sevilla en in 2008 in Barcelona over de
problematiek van de arbeidsmigratie. In de verklaring van
Sevilla en in de verklaring van Barcelona werden niet alleen
de feitelijkheden benadrukt, maar de deelnemers hielden een
reflectie in het licht van een christelijke inspiratie en
zochten concrete actiemiddelen om de problematiek
bespreekbaar te maken en de samenleving met arbeidsmigranten
mogelijk te houden.
WIJ STELLEN VAST:
1. door de evolutie van de wereldbevolking en het aandeel
daarin van Europa voor de komende 30 jaar: zowel vanuit
humanitair als demografisch oogpunt heeft Europa de
migranten meer dan nodig
DAAROM …………
Vragen wij van de Europarlementairen een positieve
benadering van de problematiek. Het menselijke aspect gaat
voor het quota-aspect. Hoe zullen we de bevolkingsdaling
tegen 2050 met 41 miljoen anders kunnen compenseren???
2. in de 19e en 20ste eeuw had het woord ‘gastarbeider’ een
betere klank dan de migrant van de 21ste eeuw. Zij
verlieten Zuid-Europa, Noord-Afrika en Turkije om in onze
industrie te komen arbeiden. Zij maakten de rijkdom van
het huidige Europa. Zij keerden niet terug, maar
integreerden en verrijkten de Europese identiteit.
DAAROM ……………
Vragen wij aan de Europarlementairen een positieve
benadering van de problematiek. Alleen een migratiecultuur
kan aanleiding geven tot een gemeend integratiebeleid waar
ieder meebouwt aan een toekomstgerichte samenleving zonder
geweld en met respect voor elk ander.
3. Xenofobe tendensen worden breed uitgesmeerd in de media
en door sommige politieke formaties populistisch
uitgebuit en dat creëert een sfeer van angst en
vijandigheid. Vooroordelen worden dan snel wetmatigheden.
DAAROM ………………………
Vragen wij aan de Europarlementairen een positieve
benadering van de problematiek. Volgens onze christelijke
traditie zijn alle mensen, ook de migranten, onze zusters
en broeders. Het respect voor de waardigheid van mensen is
een goddelijke opgave voor ieder van ons.

WIJ STELLEN VOOR :
1. Een positieve onthaalcultuur na te streven. Wij verzetten
ons tegen de idee van de Europese burcht. In het kader
van mondialisering en globalisering is de wereld
geleidelijk één dorp geworden. Daarom kunnen de
europarlementairen niet blind blijven voor de wereldwijde
oorzaken van landvlucht en moeten zij hun stem in
verheffen om de oorzaken aan te klagen en efficiënt te
bestrijden.
2. Werk te maken van een menswaardig migratie- en
asielbeleid die de menselijke waardigheid als hoogste
goed hanteert. Der conventie van Genève moet als
waarborg dienen voor alle Europese ingezetenen en voor
alle lidstaten. Dit Europees recht moet door justitie
controleerbaar zijn zodat in heel Europa racisme herkend
kan worden. Ook mensenhandel en gedwongen prostitutie
moet door grensoverschrijdende samenwerking bestreden
worden.
3. Samenwerking te bevorderen en te promoten met Europese
middelen om een leefbaar en multicultureel Europa op te
bouwen, gebaseerd op het verleden. In het
globalisatieproces gaat het om een mondiale cultuur die
slechts multicultureel kan zijn door ook aandacht te
hebben voor andere culturen. Er kan geen cultuurstrijd
bestaan!
De Europese bewegingen van de EBCA verbinden er zich toe deze
thematiek met hun leden te bespreken en
sensibiliseringscampagnes op te zetten die rekening houden
met voorgaande aandachtspunten.
*Twintig bewegingen uit 15 Europese landen maken er deel van
uit. Jaarlijks komen ze samen in een seminarie.

