
Jungletour 2011
voor de rechten van vluchtelingen

Voor het tweede jaar zal de Jungletour verschillende plaatsen aandoen waar vluchtelingen  
verblijven in wat zij zelf ‘jungles’ noemen. Het doel van de Jungletour is contacten te leggen tussen  
de  organisaties  die  het  voor  hen  opnemen,  om  de  bevolking  te  sensibiliseren  en  de  
verantwoordelijke beleidsvoerders aan te spreken over hun leefomstandigheden en hun rechten.

De Jungletour 2011 zal tussen 2 en 14 juli zowel de regio Nord-Pas de Calais als België  
aandoen, van Bailleul en Rijsel tot Brussel, langs Calais en Oostende.

U kunt zich vanaf nu inschrijven door het strookje terug te sturen. Voor de catering vragen we  
een onkostenvergoeding. De ingeschreven deelnemers krijgen meer praktische informatie toegestuurd.

De steeds  strengere  migratiepolitiek  heeft  de  grenzen  van  Europa  (Shengen-akkoord)  en 
Groot-Brittannië  (dat  geen  deel  uitmaakt  van  de  Schengen-ruimte)  doen  sluiten.  Honderden 
vluchtelingen  kwamen  zo  in  een  uitzichtloze  situatie  terecht.  Aangezien  ze  niet  naar   Groot-
Brittannië kunnen en ongewenst zijn op het Europese vasteland, leven ze in grachten, in bossen en 
duinen,  of  in  verlaten  gebouwen,  parken,  in  de  nabijheid  van  havens,  van  Roscof  (GB)  tot 
Zeebrugge, langs Cherbourg, Calais en Duinkerke, bij afritten van autosnelwegen waar ze proberen 
in vrachtwagens te klimmen die naar Groot-Brittannë rijden.

Maar dit alles is maar één etappe van hun zwerftocht door Europe. De grenslanden van de 
Europese Unie doen alles om vluchtelingen terug te sturen  of te verhinderen dat ze er blijven. In 
sommige landen wordt het recht op asiel niet gerespecteerd (in Griekenland en Cyprus wordt  minder 
dan 1% van de asielaanvragen positief  beantwoord).  Andere landen weigeren  asielaanvragen te 
behandelen als van de kandidaat-asielaanvragers reeds in een andere land vingerafdrukken werden 
genomen  die  opgenomen  werden  in  het  Europese  bestand  EURODAC.  Het  verdrag  Dublin  II 
voorziet namelijk dat men slechts in één Europese lidstaat asiel kan vragen. Meestal is dat in een van 
de grensstaten van de Europese Unie; het nemen van vingerafdrukken dient als bewijs.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Achternaam Voornaam

Adres :

Telefoon : E-mail :

Ik zal aanwezig zijn op de stappen van:
□ Bailleul (2 juli) □ Calais - Duinkerke (8 juli)
□ Bailleul - Rijsel (3 juli) □ Duinkerke - Oostende (9 juli)
□ Rijsel - Angres (4 juli) □ Oostende - Brugge (10 juli)
□ Angres - Norrent-Fontes (5 juli) □ Brugge - Gent (11 juli)
□ Norrent-Fontes - Saint-Omer (6 juli) □ Gent - Brussel (12 juli)
□ Saint-Omer - Calais (07 juli) □ Brussel (13 juli)
□ I k zal aanwezig zijn en zal de datum later te bevestigen

(Gelieve het onderstaande strookje te bezorgen aan :  Claudine KAISER, 55 Rue traversière, F-62000 
ARRAS, claudine.kaiser@gmail.com  )  
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