Herdenking slachtoffers Schipholbrand
Eindhoven
Op vrijdag 24 oktober werden in het stadhuis te Eindhoven de slachtoffers herdacht,
die omkwamen in de nacht van 26 oktober 2005. Ook werden de namen genoemd
van hen die na die dag gestorven zijn in vreemdelingendetentie. De vraag werd
gesteld: ‘En wat gebeurt er nu?’
Het was een indrukwekkend gebeuren, dat werd bijgewoond door ca. 40 personen.
De herdenking werd geopend met een tekst van pater Jan van Kilsdonk:
’Als een mens die zich gewond of bedreigd voelt mij aankijkt – niet uit de verte, maar
vlakbij - en die mens vraagt: ’wees mij nabij’, dan voel ik in die vraag zo’n
onweerstaanbare kracht, zo’n volstrekt gebiedende Stem, dat ik zeg: er kan in mijn
leven niets groters zijn dan dat gebod en die Stem. En als ik met het oor wegvlucht
van die Stem, voel ik mij vervreemden van mijn eigen mens-zijn’
We stonden stil bij de 11 slachtoffers door hun namen te noemen en voor ieder van
hen een kaars aan te steken.
Na een minuut stilte riep de heer R. Martens (Amnesty International) de Nederlandse
staat op om haar vluchtelingen beleid in lijn te brengen met de internationale
verdragen aangaande asielzoekers.
Hij wees op de vier hoofdlijnen van het rapport van Amnesty:
A) onvoldoende statistische gegevens omtrent asielzoekers.
B) De klachtenprocedure is niet effectief
C) Onterechte toepassing van het gevangenisregiem.
D) De gevangenneming duurt te lang.
Amnesty benadrukt dat illegaal verblijf in Nederland niet strafbaar is; sterker nog, dat
het een basisrecht is, zoals vastgelegd in internationale verdragen. Hoe komen
vluchtelingen tot hun recht? Als organisatie zal Anmesty International de 2e kamer en
de regering blijven oproepen om de vluchtelingen detentie humaner te maken.
Hierna werden de mensen herdacht die in detentie zijn gestorven ná de
Schipholbrand.
De heer van Wijk (vluchtelingen in de Knel) ging in zijn toespraak in op het feit dat
het lijkt alsof de landelijke houding van de overheid t.a.v. asielzoekers er nu een is
van: ‘werken aan terugkeer’ Als het vluchtelingen niet lukt papieren te krijgen worden
zij gevangen gezet. Het zijn mannen, vrouwen, kinderen, die niets hebben misdaan.
Het huidige vluchtelingen beleid is niet veranderd met voorheen. Het werkt
contraproductief: vluchtelingen die na maanden van gevangenschap op straat
worden ‘gedumpt’, zijn hopeloos en getraumatiseerd. Voor hen is de prijs van het
vluchteling zijn hoog.
Dit werd beaamd door een vluchteling die uit ervaring kon vertellen. Iemand die ten
onrechte gevangen zat op een bajesboot. Het was voor hem een heel
beangstigende, onmenselijke en niet te beschrijven ervaring.
De aanwezigen voelden zich beschaamd Nederlander te zijn.
Ter afsluiting gingen de aanwezigen naar het Vrijheidsmonument op het
stadhuisplein. Er werden waxinelichtjes ontstoken en bloemen neergelegd.

Het vaste actiekoor luisterde de herdenking op met voor deze gelegenheid heel
toepasselijke liederen.
Er werden kaarten geschreven voor de vluchtelingen die nu vast zitten in
vreemdelingendetentie.
De bijgaande foto’s zijn gemaakt door de heer Pieter van den Boogert en mogen niet
zonder zijn toestemming worden gebruikt.
De herdenking werd georganiseerd door Vluchtelingen in de knel (tel. 040-2569517)
en het Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen (tel. 040-2525609) in
samenwerking met het Actiekoor.

