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Vorige vrijdag viel de politie de Globe Aroma binnen, een kunstenhuis in het centrum van
Brussel dat vluchtelingen en sans-papiers artistiek begeleidt. De zogenaamde routinecontrole was
intimiderend, er is naar papieren en gsm’s gevraagd en zeven mensen werden gearresteerd. Vanuit
onze bezorgdheid om het welzijn van kwetsbare groepen, stellen wij hardop de vraag waartoe deze
aanpak diende. We vragen met aandrang om ‘safe havens’, een noodzakelijke voorwaarde voor
sociaal werk, te respecteren.
Verenigingen zoals Globe Aroma, zijn erkend en gesubsidieerd en leggen aan de betrokken overheden
ook verantwoording af van de middelen, zodat een transparante controle mogelijk is. Een correcte en
logische gang van zaken. Toch besliste de politie om met het nodige spierballengerol binnen te vallen
bij de Globe Aroma, maar ook bij andere Brusselse verenigingen en organisaties eerder deze maand.
De acties zouden kaderen binnen het Kanaalplan dat tot doel heeft om terrorisme te bestrijden.
Schimmige vzw's die een rol spelen in terrorisme of criminele activiteiten, moeten terecht gericht
gecontroleerd worden. Maar met de huidige aanpak, die alle mogelijke organisaties in de Kanaalzone
viseert, is de schade bij alle organisaties groot en zijn kwetsbare groepen met, zonder, of in afwachting
van papieren, opnieuw een warme plek kwijt.
We blijven garant staan voor een kwaliteitsvolle werking waarbij we kwetsbare mensen en het
uitoefenen van hun grondrechten centraal stellen. Mochten de bestaande controles, gebaseerd op
vertrouwen en wederzijds respect, niet voldoen, dan horen we dat graag in overleg, niet via dergelijke
politieacties. Op die manier beschermen we de noodzakelijke ‘safe havens’.
We vragen met aandrang aan de betrokken diensten en overheden om de randvoorwaarden voor
sociaal werk te respecteren. Eén van de voorwaarden is het creëren van een veilige en geborgen plek,
een plaats waar kwetsbare groepen kunnen thuiskomen. Waar in de eerste plaats de mens telt, niet
de procedure of het etiket. Gespierde politierazzia’s zoals die van vrijdag zijn nefast voor het
vertrouwen bij kwetsbare groepen, waar verenigingen en organisaties zoals Samenlevingsopbouw
dag in dag uit aan bouwen.
Deze bezorgdheid, onze stem willen we laten horen, vandaag en morgen.
Kom mee onze stem kracht bij zetten op de actie #OneAlarmManyVoices. We verzamelen morgen,
17 februari om 14u aan de Akenkaai.
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