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Wij zijn: 

• Meer dan 250 deelnemers aan de conferentie van de ‘International Federation of Settlements 

and Neighborhood Centers’ IFS 2016 

• Vertegenwoordigers van een  wereldwijd netwerk van 4.000 organisaties en honderdduizen-

den actieve burgers, vrijwilligers, studenten en professionals in buurten in bijna 30 landen. 

 

Wij verklaren en roepen op: 

• Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, honger, uitbuiting, geweld, natuurrampen, milieube-

dreigingen en vervolging, verdienen als nieuwe buren een warm welkom in de steden en buur-

ten waarin zij terechtkomen; 

• Terrorisme, xenofobie en beperkte definities van nationalisme moeten afgewezen worden en 

ruimte maken voor investeringen in sociale cohesie en een inclusieve samenleving; 

• Wet- en regelgeving in veel van onze landen die eerder bijdragen aan een humanitaire en 

staatsrechtelijke crisis dan aan een vluchtelingencrisis, zijn niet constructief en moeten her-

zien worden; 

• Het significante verband tussen een snel veranderend milieu en de steeds slechter wordende 

omstandigheden waarin mensen moeten leven en waaruit ze moeten vluchten, moet worden 

beschouwd als een katalysator voor wereldwijde grootscheepse migratie. 

 

We dringen erop aan en ondersteunen onze lokale, regionale, nationale en wereldleiders om: 

• Actief bij te dragen aan vreedzame en snelle oplossingen voor de conflicten die leiden tot 

deze humanitaire crisissen.  

• Goede omstandigheden te creëren voor deze mannen, vrouwen en kinderen zodat zij de tal-

loze tragedies die ze hebben ondergaan het hoofd kunnen bieden; 

• De door 144 landen ondertekende 1951 VN Conventie en het bijbehorende 1967 Protocol, in-

zake de status van vluchtelingen, te erkennen en ernaar te handelen. Veel landen dragen niet 

bij aan de fundamentele rechten van deze mensen en verwelkomen ze niet als nieuwe buren. 

Dit is ernstig en onverantwoord en vraagt om actie via de VN Conventie en het Protocol; 

• De declaratie van de 1972 Stockholm conferentie rond de Menselijke Omgeving in acht te ne-

men, betreffende de bescherming en verbetering van het milieu dat wereldwijd het welzijn van 

mensen en de economische ontwikkeling aantast, omdat veranderende milieuomstandighe-

den rechtstreeks verband houden met ingrijpende migratiepatronen.   

 

Wanneer wijk- en buurtcentra hoekstenen van gemeenschappen zijn, kunnen ze handelen in crisissi-

tuaties en anderszins om een fundament te bouwen voor het leven van nieuwe buren die op de drem-

pel van onze gemeenschappen staan. Wijk- en buurtcentra zorgen voor sterke en wederkerige relaties 

en kunnen een netwerk vormen dat ongelijkheid tussen het noordelijk en zuidelijk halfrond tegengaat 

om zo een betere maatschappij te bouwen.  

 

Wij geloven dat: 

• Wij lokale antwoorden en oplossingen kunnen aandragen voor wereldwijde vraagstukken; 

• Inclusie boven integratie gaat; 

• Nieuwkomers een grote bijdrage kunnen leveren aan ontvangende samenlevingen; 

• Het onze plicht is om mensen te beschermen die vluchten uit andere landen en hen te verwel-

komen als nieuwe buren;  

• We op die manier bijdragen aan een betere samenleving voor iedereen; 

• Onze rol als opbouwwerkers essentieel is om wederzijds begrip te creëren, een gevoel van 

saamhorigheid en hoop voor ons allen.  

 



De organisatie van Settlements & Neighborhood Centers draagt verantwoordelijkheid voor een actieve 

rol in het maatschappelijk middenveld, waarin duizenden organisaties en honderdduizenden vrijwil-

ligers in onze lokale samenleving mensen op de vlucht verwelkomen en opvangen; we bieden talloze 

praktische economische vormen van ondersteuning, kansen voor politieke belangenbehartiging en in-

clusie in de samenleving, programma’s voor het hele gezin, hulpverlening die gemeenschappen ver-

bindt en trauma’s heelt; wij zijn een grote familie van centra die netwerken versterken, goede voor-

beelden uitwisselen en regelmatig contact hebben om de wereld een mooiere plek te maken. Zoals 

onze net verkozen President Pentti Lemmetyinen zegt: “De tijden zijn zwaar, maar mensen zouden 

het niet zwaar moeten hebben.” 

 

Deze verklaring is unaniem aangenomen tijdens de slotsessie van de IFS conferentie ‘On the move, 

At Home in the World’ die plaatsvond in Berlijn, Duitsland, in oktober 2016. Deze verklaring heeft tot 

doel om lokale, regionale, nationale en wereldwijde partners in hun individuele en collectieve inspan-

ningen te bewegen om vluchtelingen te steunen, sterkere samenlevingen te bouwen en toe te werken 

naar een rechtvaardiger wereld voor iedereen.  
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