国際移民運動
We hebben vele namen gedragen. Illegalen. Vreemdelingen. Gastarbeiders. ‘Grens overtekers’. Ongewensten.

私たちは様々な名前で呼ばれてます：不法者、よそ者、一時的労働者、国境侵犯者、望ま
Banneling. Criminelen. Niet –burgers. Terroristen. Dieven. Buitenlanders. Indringers. Ongedocumenteerden.
れてない人たち、流浪者、犯罪者、市民権を持たない者、テロリスト、泥棒、外国人、侵
We zijn gelijkgestemd op…
de volgende punten:
入者、不法滞在者
1.

Wij weten dat internationale verbondenheid een realiteit is die migranten mede hebben gecreëerd, het

私たちの声は以下の声明文に集約されます。
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.

1.多国間の関連性という現実は、私たち移民が生産活動に貢献している事実そのもので、
2.
Wij zijn allemaal verbonden aan meer dan één land. Het veelzijdige migratiefenomeen kan niet op een
そこに私たちの存在意義があると理解しています。一つの国の国民生活の質は移民の労働
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.
と大いに関連があります。私たちは（経済活動の）交換の一部として機能しています。
3.

Wij hebben het recht om te ons te verplaatsen en ook het recht om dat ongedwongen te doen. We

2.私たちは皆、多くの国と関連しています。この移民が多国間と関連する現象は、一国の
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
みで解決することは不可能です。もしそうしてしまうと移民は（壊れてしまいそうな）危
om kansen te hebben en te beschikken over de mogelijkheid van vooruitgang. We hebben allemaal
うい現実に直面してしてしまいます。
recht op een beter leven.
4.
Wij geloven dat de enige wet die ons respect verdient een onbevooroordeelde wet is, één die iedereen
3.私達には移動の自由と移動を強制されない自由があります。多国籍企業や国際エリート
en overal beschermt. Zonder uitsluitingen. Zonder uitzonderingen. Wij veroordelen de criminalisering
達が持っている移動と滞在の特権と同じものを私たちは要求します。私達は発展の可能性
van de levens van migranten.
と機会を得るに相応しい存在です。私たちは皆、より良い生活を求める権利を持っていま
す。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.

4.私達を先入観なしに扱い、世界中の皆一人ひとりを等しく平等に庇護することが私たち
6.
Wij erkennen dat individuele mensen met onvervreemdbare rechten de echte maatstaf van beschaving
の尊厳に相応しい唯一の解決策だと信じます。移民の生活を犯罪とみなすことに断固反対
We identificeren onszelf met de overwinningen van de civil rights movement en de LCBTします。zijn.
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
5.移民ということがある特定の社会階級に属するということを意味しない、そしてある特
onvermijdelijk dat de slechte behandeling van migranten vandaag, morgen tot ons eerverlies zal leiden.
定の法的環境に属することを意味しないことをここに確認します。移民は探検であり、
ムーブメントを意味します、皆で分かち合う状況なのです。団結が私たちの財産です。
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
6.個々人の権利を奪わないことが文明の真実のバロメータであると認識しています。奴隷
afdwingen.
解放、市民権のムーブメント、女性の権利の進展、LGBTQ における最近の達成、これら
8.
Wij zijn ervan overtuigd dat het functioneren van internationale grenzen moet worden gereviseerd in het
に勝利してきたことが私たちのアイデンティティだと考えます。移民の権利獲得を人類の
belang van de menselijkheid.
尊厳の達成における次なる勝利とすることが私たちの責任であり、人類史的義務なのです。
今日の移民に対する悪意のある扱いが将来的に不名誉なこととなるのは明白です。
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.

7.移民の肉体的労働の価値は知的能力の価値と同等であることを確認します。移民がもた
10. Wij zijn getuigen van de manier waarop angst grenzen creëert, hoe grenzen haat genereren en hoe

らす文化、社会、技術、政治的価値の認識が早急に必要です。
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.
8.国境を管轄する仕事は人類に対する役職だと再認識する必要があると考えます。

9.全ての人間がアクセスでき利用できる共有財産としてのスペースの概念を回復する必要
Waardigheid kent geen nationaliteit.

があると考えます。

10.恐怖が境界線を作り、境界線が嫌悪を作り、そして嫌悪が圧制者に利用される様を目

の当たりにしています。移民も非移民も繋がっている、相互に関連しているはずです。移
民の権利を侵害することは市民の権利をも危険に晒すことにつながります。
人類の尊厳に国境はないのです。
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