
 

 

C H A R T E R   V A N   G R O N I N G E N 

 

 

 

1. De situatie van vluchtelingen en asielzoekers in Europa is verontrustend. Er is een 

algemene tendens bij de Europese regeringen om grenzen te sluiten en de binnenkomst 

van vluchtelingen en asielzoekers een halt toe te roepen. Allerlei wetgevende en 

bureaucratische maatregelen worden op nationaal en regionaal niveau met het oog 

hierop genomen. Over het algemeen wordt een restrictieve interpretatie van het begrip 

vluchteling en van de vluchtelingenverdragen van Genève van 1951 en 1967 

gehanteerd. Als plaatselijke kerken, parochies, gemeenten en basisgroepen voelen wij 

ons in deze situatie op onze christelijke verantwoordelijkheid aangesproken. Juist 

vluchtelingen en asielzoekers maken zichtbaar hoeveel geweld en onrecht in de 

wereldsamenleving heerst. Zich onttrekken aan de lasten en de zorgen die met de 

opvang van vluchtelingen verbonden zijn betekent: weigeren om dit geweld en onrecht 

als een maatschappelijk probleem te beschouwen. Ons geloof, dat God de eenheid van 

de mensheid wil, brengt ons er toe deze weigering te verwerpen en daarom juist voor 

vluchtelingen en asielzoekers partij te kiezen. 

 

2. Partij kiezen betekent voor ons in de eerste plaats, dat wij in plaatselijk verband ons 

naar vermogen voor de opvang en toelating van vluchtelingen inzetten. Maar 

daarnaast betekent het, dat in het terzake gevoerde beleid niet het (vermeende) 

nationale of Europese belang voorop staat, maar een ruimhartige uitleg van de 

internationale verdragen inzake vluchtelingen en mensenrechten. Wij verbinden ons er 

aan mee te werken, dat onze landen in de internationale lastenverdeling participeren 

op een wijze die overeenkomt met de plaats die Europa in het geheel van de wereld 

inneemt en (in de geschiedenis) heeft ingenomen. 

 

3. Wanneer wij goede gronden hebben om aan te nemen dat een met uitzetting bedreigde 

vluchteling of asielzoeker een rechtvaardige en menswaardige behandeling wordt 

onthouden, of dat  beslissingen worden genomen die een ernstige bedreiging vormen 

voor de kwaliteit van zijn of haar bestaan, dan verbinden wij ons hem of haar op te 

nemen en te beschermen, totdat een voor alle partijen aanvaardbare oplossing is 

gevonden. Een openlijke confrontatie met onze overheden of directe acties van 

solidariteit en protest zullen wij, wanneer de situatie naar onze overtuiging daarom 

vraagt, niet uit de weg gaan. 

 

4. Wij zullen plaatselijke, nationale en internationale raden en verbanden van kerken bij 

voortduring wijzen op hun verantwoordelijkheid ter zake van de problematiek van 

vluchtelingen en asielzoekers, en er bij hen op aandringen met de hun eigen 

mogelijkheden en middelen deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. 

 

5. Ons beschouwend als partners in een verbond van plaatselijke kerken, parochies, 

gemeenten en basisgroepen, die partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers, 

beloven wij elkaar steun en solidariteit, en streven wij er naar zoveel mogelijk 

kerkelijke en andere gemeenschappen bij dit verbond te betrekken. 

 


