Verklaring

De 19e Algemene vergadering van de Kerkelijke Commissie voor Migranten in
Europa (CCME) werd gehouden in Sigtuna, Zweden, van 26 tot 29 juni 2014. De
leden hebben de volgende algemene verklaring aangenomen:
Europa is verrijkt door historische patronen van migratie en heeft zijn tegenwoordige
gestalte gekregen doordat mensen met verschillende achtergronden zich er hebben
gevestigd. Migratie is altijd een onderdeel van het menselijk bestaan geweest. Maar op
het ogenblik zijn er meer mensen dan ooit onvrijwillig onderweg ten gevolge van
conflicten, verslechtering van het leefmilieu of gebrek aan toekomstperspectief voor
henzelf of hun families.
Terwijl de meeste vluchtelingen binnen hun eigen land een veilig heenkomen zoeken of
tijdelijk onderdak vinden in buurlanden, verliezen velen hun leven bij pogingen om grenzen
over
te
steken.
Intussen
verhogen
Europese
landen
voortdurend
de
beveiligingsmaatregelen aan de buitengrenzen tegen mensen die bescherming nodig
hebben. Op deze manier wordt Europa een ”gesloten gemeenschap”. De reactie van
Europa op de toenemende problemen kan worden beschreven als onsamenhangend,
verdeeld, egoïstisch en onmenselijk.
25 jaar nadat de Berlijnse Muur is gevallen, constateren we dat er veel nieuwe muren
worden gebouwd. In toenemende mate worden interne grenzen ingesteld die mensen
uitsluiten van vrije verplaatsing en opname in de samenleving. Dit betreft vooral
minderheidsgroepen. Sommige van deze grenzen zijn zichtbaar, andere onzichtbaar. Angst
wordt gevoed en misbruikt om het versterken van grenzen te rechtvaardigen. Dit heeft
geleid tot steeds hogere muren en meer repressieve maatregelen, zoals het systematisch
gebruik van detentie en het onmenselijk en vernederend behandelen van ingesloten
mensen.
Als kerken en aan kerken gerelateerde instellingen roepen wij daarom op tot een
verandering in houding ten aanzien van migratie, in overeenstemming met gezamenlijke
Europese waarden. Dit betekent ook een werkelijk menselijke benadering bij het
beschermen van vluchtelingen volgens de betreffende Europese en internationale
verdragen. Dit betekent ook wettelijke garanties voor een veilige toegang tot Europa voor
hen die bescherming nodig hebben.
Wij roepen op tot een gemeenschappelijk Europees asielsysteem dat mensen op een
humane manier opvangt en een gezamenlijk hervestigingsysteem dat de mens en zijn of
haar waardigheid centraal stelt in de procedures. Daarom roepen we Europese regeringen
op om zich ook in te zetten voor politieke stappen die oorzaken van gedwongen migratie
aanpakken.
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Wij dringen er met klem op aan dat Europese regeringen in het bijzonder
verantwoordelijkheid nemen voor de situatie van kinderen, de meest kwetsbare groep, die
vaak beroofd worden van basisveiligheid, een gezinsleven en scholing.
Als leden van CCME verbinden wij ons er zelf toe om voort te gaan in het overschrijden
van grenzen en scheidingsmuren neer te halen. Op dezelfde manier roepen we kerken in
Europa op om verscheidenheid te waarderen, om gastvrije gemeenschappen te bevorderen
zowel binnen hun eigen structuur als breder in de samenleving.
Sigtuna, Zweden, 29 juni 2014

