Maastricht, 04 March 2020.
“Tegen het autoritair Europees nationalisme: burgers verzamelen voor pop-up solidariteitsactie in
Maastricht in solidariteit met vluchtelingen aan de Griekse grens”
Foto’s (© Phineas Shapiro – distributie ivm. dit nieuwsbericht toegestaan met naamsvermelding) :
https://adobe.ly/2TJqZSe
Op 04 maart ’20 verzamelden zo’n 125 mensen voor een pop-up initiatief in het Maastrichtse
stadscentrum, om een duidelijk signaal af te geven voor meer menselijke asielprocedures, de
waardering van mensenrechten, en tegen het autoritair grensbeleid van de Griekse overheden. De
Maastrichtenaren sluiten zich ermee aan bij acties, die de hele week door over heel Europa verdeeld
plaatsvinden. In Berlijn of Hamburg trok het Seebrücke-initiatief al meerdere duizend mensen. In
Maastricht werd het evenement binnen 24u door verschillende individuen en vertegenwoordigers van
organisaties zoals de Maastrichtse studentenafdeling van Amnesty International en de Internationale
Socialisten georganiseerd.
En ondanks de korte termijn stonden op woensdagavond ineens het helemaal onverwachte aantal van
meer dan 120 mensen op de Markt! Het protest verliep vreedzaam en zonder complicaties. Onder
andere werd een minuut stilte voor de door Griekse overheden doodgeschoten Muhammad al Arab
en het kind, dat op 02 maart voor de Griekse kust verdronken is, gehouden. Twee studenten vertelden
de aanwezigen over hun vrijwilligerswerk op het Griekse eiland Lesvos. Ze benadrukten meerdere
malen, dat het probleem niet alleen op het eiland zelf ligt: “Ook als nu iedereen zou gaan doneren, of
de mensen die momenteel in de kampen van Lesvos zitten zo meteen een fatsoenlijk veilig thuis
krijgen; zolang we niet veilige condities voor migratie garanderen en in een wereldwijd rechtvaardig
internationaal juridisch systeem gaan samenwerken, gaan de problemen noch voor de vluchtelingen
noch voor ieder ander stoppen.”, aldus de activist Marla Schiefeling.
Een van de initiatiefnemers, Thilo Buchholz, lichtte toe: “Terwijl de Europese regeringen hun mooie
“Europese waarden” en het respect voor mensenrechten met voeten treden, moeten wij als burgers
op straat gaan en deze blijkbaar gedesoriënteerde politici ter verantwoording roepen. Schieten op
onschuldige mensen, traangas tegen kinderen, collectieve afschaffing van asiel: het lijkt alsof Ursula
von der Leyen, Charles Michel, en Kyriakos Mitsotakis oorlog willen voeren. Een oorlog tegen de
hulpeloze slachtoffers van terrorisme en oorlogen zelf. Dit is niet acceptabel, en daarom hebben zo
veel Maastrichtenaren op woensdag een onmiskenbaar signaal afgegeven.”
Janneke Prins van de Internationale Socialisten legde verder uit: “Deze zondag in Maastricht bezette
Identitair Verzet, een Europees netwerk van neonazi's korte tijd het gerenoveerde gebouw voor het
AZC. Identitair Verzet wordt beschreven als de tegenhanger van de Amerikaanse alt-right. Ze willen
wit Europa beschermen en willen de “islamisering van het continent” voorkomen.
In Nederland zijn ze erg klein, ze doen dit soort guerrilla-acties nu en dan bijvoorbeeld op het dak van
een moskee. Dit is hoe ze de aandacht willen trekken voor hun walgelijke ideeën. Na een bezetting van
een gebouw worden ze altijd met veel politie verwijderd, zodat ze daarna de rol van de underdog
kunnen spelen."
Met de actie op woensdagavond heeft Maastricht nu duidelijk laten zien, dat de stad een welkom
plaats voor vluchtelingen en asielzoekers is.
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