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We hebben vele namen gedragen. Illegalen. Vreemdelingen.  Gastarbeiders. ‘Grens overtekers’. Ongewensten. 
Banneling. Criminelen.  Niet –burgers. Terroristen. Dieven. Buitenlanders. Indringers.  Ongedocumenteerden. 
  
We zijn gelijkgestemd op de volgende punten: 
 

1. Wij weten dat internationale verbondenheid een realiteit is die migranten mede hebben gecreëerd, het 
is de plek waar wij ons allen bevinden. Wij begrijpen dat de kwaliteit van leven van een persoon in een 
land afhankelijk is van het werk verricht door migranten. 
 

2. Wij zijn allemaal verbonden aan meer dan één land. Het veelzijdige migratiefenomeen kan niet op een 
eenzijdige manier worden opgelost, dit  genereert een kwetsbare realiteit voor migranten.  Het invoeren 
van universele rechten is essentieel. Iedereen heeft het recht om inbegrepen te worden.  
 

3. Wij hebben het recht om te ons te verplaatsen en ook het recht om dat ongedwongen te doen. We 
doen aanspraak op dezelfde privileges als die ondernemingen en de internationale elite hebben, 
aangezien zij de vrijheid hebben om te reizen en te vestigen waar zij maar willen. We zijn allemaal waard 
om kansen te hebben en te beschikken over de mogelijkheid van vooruitgang.  We hebben allemaal 
recht op een beter leven. 
 

4. Wij geloven dat de enige wet die ons respect verdient een onbevooroordeelde  wet is, één die iedereen 
en overal beschermt. Zonder uitsluitingen. Zonder uitzonderingen. Wij veroordelen de criminalisering 
van de levens van migranten. 
 

5. Wij bevestigen dat migrant zijn niet duidt op het toebehoren tot een specifieke sociale klasse, noch op 
het dragen van een bepaalde juridische positie. Migrant zijn betekent  ontdekkingsreiziger zijn, het 
betekent beweging, dit is onze gedeelde toestand. Solidariteit is onze rijkdom.  
 

6. Wij erkennen dat individuele mensen met onvervreemdbare rechten de echte maatstaf van beschaving 
zijn. We identificeren onszelf met de overwinningen van de civil rights movement en de LCBT-
gemeenschap, maar ook met de overwinningen die hebben geleid tot de afschaffing van de slavernij en 
de toenemende vrouwenrechten.  Het is onze dringende taak en historische plicht om de rechten van 
de migrant tot de volgende triomf van de zoektocht naar menselijke waardigheid te maken. Het is 
onvermijdelijk dat de slechte behandeling van migranten vandaag, morgen tot ons eerverlies zal leiden.  
 

7. Wij beweren dat de waarde van de menselijke ervaring en de intellectuele capaciteiten die migranten 
met zich meebrengen net zo gewichtig zijn als een willekeurige werkzaamheid die zij verschaffen. Wij 
roepen op tot respect voor de culturele, sociale, technische en politieke kennis die migranten 
afdwingen. 
 

8. Wij zijn ervan overtuigd dat het functioneren van internationale grenzen moet worden gereviseerd in het 
belang van de menselijkheid.  

 
9. Wij zien de noodzaak in het concept van het gemeengoed te herzien, van de aarde als plek  die 

iedereen rechtmatig  mag betreden en waar iedereen van mag genieten. 

10. Wij zijn getuigen van de manier waarop angst grenzen creëert, hoe grenzen haat genereren en hoe 
haat alleen nuttig is voor de onderdrukkers. We begrijpen dat migranten en niet-migranten met elkaar 
verbonden zijn. Wanneer de rechten van de migrant worden ontkend, staan de rechten van de burgers 
op het spel.  
 

Waardigheid kent geen nationaliteit.   


