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sOfie Put  
is adviseur diversiteit 
aan studiedienst beweging.net

LinDe DeCOrte
is algemeen secretaris 
beweging.net

Net als het Syrisch kind aan de grens van Idomeni, neemt beweging.net in de krachtigste 

bewoordingen afstand van de laffe, terroristische daden van 22/03. Terroristische daden 

waarmee de daders en hun medestanders angst willen zaaien in onze samenleving.  We 

mogen niet in deze val trappen. 

Durf verenigen. Onbegrensd.

uitdagingen. geen enkele uitdaging mag af-
breuk doen aan basisuitgangspunten waar we 
zolang voor vochten. Om er maar een paar te 
noemen: onschuld tot schuld bewezen is, ge-
lijkwaardigheid tussen mensen en vrijheid van 
godsdienstbeleving. geen enkele uitdaging 
doet afbreuk aan de vaststelling dat een ont-

SameN TegeN faNaTISme eN exTremISme
we staan nu onvast op onze benen omdat de 
feiten niet te vatten zijn. we voelen ons nu 
machteloos om zoveel onrecht. en toch moe-
ten we absoluut voorkomen dat dit gevoel 
plaats maakt voor een houding van wantrou-
wen en polarisering. we staan voor heel wat 

❚ 22/03. “Sorry for Brussels” zegt dit gevlucht Syrisch jongetje dat vastzit voor de Grieks-Macedonische grens. “Het 
is niet jouw fout” zegt een hartverwarmend Brussels ketje.
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oorlog en een verwoest thuisland ontvlucht, ook 
omwille van datzelfde extremisme. het is aan 
ons om hen in een nieuw thuis te begeleiden 
waar wel plaats is voor democratische en men-
selijke waarden, dé sterkte van onze samen-
leving. Politici, media en middenveld hebben 
meer dan ooit de noodzakelijke opdracht een 
warm draagvlak bij de bevolking te creëren om 
die humane aanpak realiteit te maken.

Deze humane benadering is de enige weg voor 
een toekomst met meer sociale cohesie en min-
der geweld. uit recent onderzoek van sarah 
bracke (vub, ugent) blijkt dat het belangrijk is 
dat een samenleving ‘accommodeert’. Accom-
moderen betekent hier zich als samenleving 
aanpassen aan de wijzigende samenstelling 
van de bevolking. Als we minderheden niet of 
onvoldoende accommoderen in de samenle-
ving, wordt deze bevolkingsgroep systematisch 
gemarginaliseerd en gedehumaniseerd. en dat 
brengt geweld met zich mee. geweld van jon-
geren die niet geworteld zijn, gefrustreerd zijn 
en die tussen twee werelden leven. een kansen-
beleid dat iedereen gelijke kansen biedt op het 
vlak van onderwijs, arbeid en volwaardige par-
ticipatie binnen, in en aan deze samenleving, 
dijkt zo’n geweld in grote mate preventief in.

Daarom kiest beweging.net er resoluut voor om 
te durven verenigen. Onbegrensd.

KaNSeN vIa ‘durveN vereNIgeN’
‘Durf verenigingen’ start vanuit onze eigen 
sterkte en vanuit de sterkte van het verenigings-

moeting tussen mensen, een gesprek en luis-
terbereidheid leiden tot empathie en begrip, 
basisuitgangspunten om te komen tot een ver-
draagzame en solidaire samenleving. 

Dit kwetsbare moment mag niet leiden tot po-
pulistische recuperatie. het is van groot belang 
voor de toekomst van onze samenleving ant-
woorden te bieden die de sociale cohesie be-
vorderen.  Antwoorden die de democratische en 
menselijke waarden centraal stellen. Antwoor-
den die voortbouwen op ontmoeting, betrok-
kenheid en empathie. Antwoorden die haat en 
geweld onverschillig aan de zijkant laten.

Antwoorden bieden op het nihilisme van extre-
misme. een extremisme waarmee de daders en 
hun medestanders elk menselijk en democra-
tisch antwoord op samenlevingsproblemen on-
mogelijk maken. het is onze plicht, de plicht 
van mensen én sociale organisaties, om die ant-
woorden te vinden. Antwoorden die verschillen 
overstijgen. Antwoorden die te vinden zijn via en 
in het verenigen van mensen, onbegrensd. 

INhereNT KaNSeNbeleId alS preveNTIe
Al te snel worden verschillende uitdagingen over 
één kam geschoren: geweld en andersgelovi-
gen, geweld en vluchtelingen. het is belangrijk 
te benadrukken dat 22/03 onder geen geding 
aanleiding mag geven om de vluchtelingen die 
de komende maanden hun weg in onze samen-
leving zullen zoeken, negatief te behandelen. Zij 
zijn zelf ook net slachtoffer van dit zinloos extre-
misme. Zij zijn het gebrek aan perspectief, een 

Dit kwetsbare moment mag niet leiden tot populistische recuperatie. het is van 
groot belang voor de toekomst van onze samenleving antwoorden te bieden die de 
sociale cohesie bevorderen.

het eerste wOOrD Durf verenigen. OnbegrensD
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aanzien van de ander is, wordt ‘samen doen’ 
makkelijker en spontaner. 

KaNSeN vIa ‘SameN doeN’
naast ontmoeten en in dialoog gaan is een 
andere, noodzakelijke basis ‘samen-doen’. sa-
men-doen met en voor vluchtelingen zorgt er 
voor dat via activiteiten beide leefwerelden op 
een spontane manier met elkaar in contact ko-
men en er een gemeenschappelijke context tot 
stand komt.  we leren via een gemeenschap-
pelijke activiteit, meer over elkaar. Mensen kun-
nen verhalen vertellen,  nederlands oefenen en 
ervaringen uitwisselen. Dit werkt stimulerend 
om angst weg te nemen langs beide kanten en 
om verder samen vorm te geven aan de maat-
schappij.

naast het participeren van vluchtelingen aan 
activiteiten, is een tweede belangrijke stap het 
betrekken van vluchtelingen als vrijwilliger in de 
reguliere werking van de vereniging.

KaNSeN vIa vrIjWIllIgerSWerK
vrijwilligers en het verenigingsleven zijn van on-
schatbare waarde als drijvende kracht van onze 
warme samenleving. vrijwilligers vormen de es-
sentie van wat ons netwerk beoogt. vanuit een 
brede kijk, empathie en een humaan toetsings-
kader kijken hoe we samen vooruit kunnen. het 
openstaan van verenigingen voor vluchtelingen 
en het verrichten van vrijwilligerswerk door 
vluchtelingen zijn  belangrijke stappen in het 
volwaardig deel uitmaken van vluchtelingen in 
onze samenleving.

leven. het leggen van contact tussen mensen 
en het verenigen van mensen is een essentieel 
onderdeel van het DnA van beweging.net als 
netwerk. het start bij de mens, bij elke mens, 
zonder onderscheid en bij mensen samen die 
vorm geven aan de samenleving. 

uit een diversiteit binnen de samenleving kun-
nen we een groot potentieel putten dat welvaart/
welzijn creëert en maatschappelijke stabiliteit 
genereert. De andere als gelijke accepteren en 
waarderen is dé broncode van sociale en econo-
mische welvaart. Dit in tegenstelling tot het on-
vermogen om samen te leven, wat een verzwakte 
maatschappij tot stand brengt, alsook het verlies 
van de kracht om uit de diversiteit het potentieel 
te halen. het vermogen om samen te leven kun-
nen we enkel realiseren door middel van dialoog 
waarbij de mening van eenieder niet louter naast 
elkaar wordt geplaatst, maar wordt omgezet in 
een gemeenschappelijk voorstel. De angst die 
leeft bij vele mensen mogen we niet zomaar ne-
geren. we moeten manieren zoeken om hiermee 
om te gaan en om de veerkracht te vergroten. 

in dialoog gaan en informeren over en met 
vluchtelingen vormt zo bijvoorbeeld een be-
langrijke (eerste) stap. het kadert in het belang 
van ‘ontmoeting’: de ander en zijn/haar situatie 
en achtergrond leren kennen. Maar ook ge-
meenschappelijke kenmerken detecteren: we 
zijn allemaal ook maar (kwetsbare) mensen. 
Ontmoeting en dialoog creëren empathie en 
vormen daarom een belangrijke etappe die we 
niet mogen overslaan. wanneer er empathie ten 

het leggen van contact tussen mensen en het verenigen van mensen is een 
essentieel onderdeel van het DnA van beweging.net als netwerk. het start bij de 
mens, bij elke mens, zonder onderscheid en bij mensen samen die vorm geven aan 
de samenleving.
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lingenproblematiek. De vluchtelingenthematiek 
en haar gevolgen leven in onze regio’s en bin-
nen onze afdelingen. De wil om een solidaire 
hand uit te steken en te werken aan een kwa-
liteitsvolle integratie van de vluchtelingen leeft 
evenzeer. De overtuiging dat vrijwilligerswerk 
een belangrijk instrument is om mee te hel-
pen aan een humane en inclusieve aanpak is 
er. we zijn er ons ten volle van bewust dat in 
elke vereniging een aanpak op maat cruciaal en 
wenselijk is. 

we beseffen ook dat het zoeken naar een draag-
vlak bij de brede bevolking een grote uitdaging 
is en zal worden. Maar we zijn er meer dan 
ooit van overtuigd dat we als sociale organisa-
tie deze taak hebben en willen uitdragen.  na 
22/03 meer dan ooit. ■

De overheid moet het nodige doen om vluch-
telingen zo snel als mogelijk volwaardig deel te 
laten uitmaken van onze samenleving. Daar-
naast is een onmisbare rol weggelegd voor so-
ciale organisaties, socio-culturele verenigingen, 
jeugdbewegingen, sportverenigingen, collega’s, 
buren, ouders aan de schoolpoort,... Draagvlak 
in de samenleving en een thuisgevoel komen 
niet vanzelf. het betrekken van vluchtelingen in 
het verenigingsleven en het tonen van interesse 
voor hun situatie is een wederzijdse verrijking 
en leidt tot uitgelezen ontmoetingsmomenten. 
Daarom is vrijwilligerswerk een belangrijke troef 
voor succesvolle integratie. 

vanuit de sterkte en het belang van onze vrij-
willigers en ons verenigingsleven willen we een 
positief antwoord bieden op de actuele vluchte-

De vluchtelingenthematiek en haar gevolgen leven in onze regio’s en binnen onze 
afdelingen. vanuit de sterkte en het belang van onze vrijwilligers en ons verenigingsleven 
willen we een positief antwoord bieden op de actuele vluchtelingenproblematiek.

het eerste wOOrD Durf verenigen. OnbegrensD

beweging.net lanceerde recent de actie Durf verenigen. Onbegrensd. De actie bestaat uit 
een informatiepakket en een logo. het informatiepakket is heel praktisch opgevat, met tips 
om aan de slag te gaan. Lokale bewegingspunten (afdelingen van beweging.net) kunnen zo 
het brede lokale verenigingsleven ondersteunen in hun inspanningen om vluchtelingen op 
te nemen in hun werking. het logo dient om goede voorbeelden in de verf te zetten en in-
spanningen van lokale verenigingen te waarderen. Daarnaast werkte beweging.net ook een 
website uit waar correcte duiding, informatie, goede praktijkvoorbeelden en initiatieven te 
vinden zijn over de vluchtelingencrisis.

u kunt het integraal terugvinden op www.beweging.net/onbegrensd


