
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coalitie voor de Mensenrechten 

 

Doelstelling: 

De Werkgroep ‘Coalitie voor Mensenrechten’ 

bestaat uit vertegenwoordigers van 

maatschappelijke en levensbeschouwelijke 

groeperingen in de gemeente Bunnik voor wie de 

mensenrechten centraal staan.  

De werkgroep besteedt, sedert de gebeurtenissen 

in 2001 (New York 9/11), aandacht aan thema’s die 

betrekking hebben op vrede en integratie enerzijds 

en terrorisme en geweld anderzijds.  

De werkgroep beoogt in de gemeente Bunnik de 

discussie over actuele onderwerpen, die betrekking 

hebben op de bovengenoemde thema’s , ti jdens 

openbare bijeenkomsten te stimuleren.  

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de 

werkgroep en vinden minimaal één keer per jaar 

plaats, als regel in aansluiting op de Vredesweek in 

september.  

 

 

De deelnemende groeperingen: 

Amnesty International  

Bahá’í-gemeenschap 

Humanistisch Verbond 

Kerken 

Vluchtelingenwerk 

Werkhofgemeenschap 

 

 

 

 

Thema’s: 

Overeenkomstig haar doelstell ing heeft de Coalitie 

voor de Mensenrechten sinds 2001 aan de volgende 

thema’s aandacht besteed: 

- Terrorismebestrijding tegen (w)elke prijs? 

- Botsing van culturen, wat doen we eraan? 

- Gezamenlijk burgerschap, samen verder  

- Stigmatisering leidt tot vervreemding 

- Maatschappelijke uitsluiting in strijd met 

   mensenrechten  

- Rechten van de Mens: Vrijheid en 

   Verantwoordelijkheid van Jongeren  

- Wereldwijd Recht op Voedsel… onze Zaak? 

- Mensenrechten en concrete dilemma’s  

- Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens: 

   Lichtend Baken of Monster?  

- Het kind in het immigratierecht 

- Het recht op gezondheid(s-zorg) in tijden van crisis 

- Recht op arbeid in het licht van globalisering  

- Zijn er grenzen aan de Vrijheid van Meningsuiting 

  in onze democratische samenleving? 

- Is terrorisme een bedreiging voor de samenleving? 

- Racisme en mensenrechten vanuit ontwikkelings-  

  perspectief: hoe leren kinderen wie de ander is? 

 

 

Contactpersonen: 

Rob de Coole 

e-mail: decoolefeenstra@kpnmail.nl   

Arda Mensink 

e-mail: akmensink@gmail.com 

 

 

 Jaarlijkse bijeenkomst van de  

Coalitie voor de Mensenrechten 

 

Recht op Migratie?  

Van anti-migratiedeals naar 

beleid ‘om te blijven’ 

 

maandag 17 september 2018, 

20.00 – 22.00 uur 

Gemeentehuis Bunnik 

Singelpark 1 

3984 NC Odijk 

 

Inleiding: 

Prof. dr. Annelies Zoomers 

hoogleraar International 

Development Studies aan de 

Universiteit Utrecht en voorzitter 

van LANDac (Netherlands 

Academy on Land Governance for 

Equitable and Sustainable 

Development).   
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recht op Migratie?  

Van anti-migratiedeals naar beleid 

‘om te blijven’ 

maandag 17 september 2018 

20.00 – 22.00 uur 

Gemeentehuis Bunnik 

Singelpark 1 

3984 NC Odijk 

 

 

Het huidige EU migratiebeleid, waarbij de 

nadruk ligt op bewaking van de 

buitengrenzen - ‘Fort Europa’-  en met 

derde landen zoals Turkije ‘deals’ worden 

gesloten om de instroom te beperken, 

wordt op dit moment vaak voorgesteld als 

succes. Dit succes wordt afgemeten aan 

het dalende aantal migranten dat 

binnenkomt en de afname van het aantal 

‘illegalen’. 

  

 

 

De vele miljarden die nu worden besteed 

aan het stoppen, redden, opvangen of 

terugsturen van migranten kunnen beter 

worden besteed aan concrete plannen om 

in de landen van herkomst en Europese 

landen te investeren in werkgelegenheid 

en infrastructuur. Tijdens de lezing gaat ze 

in gesprek over het ‘recht op migratie’ en 

de mogelijkheden en beperkingen om te 

komen tot een alternatieve aanpak. 

 

Prof. dr. Annelies Zoomers is hoogleraar 

International Development Studies aan de 

Universiteit Utrecht en voorzitter van LANDac 

(Netherlands Academy on Land Governance for 

Equitable and Sustainable Development). Na haar 

promotie in 1988 werkte ze als consultant voor 

onder andere de Wereldbank in Latijns Amerika, 

Afrika en Azië. Voor haar aanstell ing bij de 

Universiteit Utrecht was ze hoogleraar 

International Migratie aan de Radboud 

Universiteit, Nijmegen.  

Annelies Zoomers is woonachtig in Odijk. 

In ruil voor grote bedragen worden ook 

landen zoals Libië, Niger en Tsjaad 

ingeschakeld bij het tegenhouden en 

opvangen van migranten. Wanneer 

vluchtelingen en migranten er toch in 

slagen de EU binnen te komen, wacht hen 

opvang in kampen om te worden 

‘gescreend’. Vervolgens worden ze 

teruggestuurd of via een ‘top-down’ 

procedure ‘toegelaten en geplaatst’ in 

geselecteerde opvangcentra. 

 

In deze lezing wordt ingegaan op 

internationale migratie tussen Afrika en 

Europa. Er wordt  stilgestaan bij de 

oorzaken van migratie en het type 

dilemma’s waarmee veel Afrikaanse en 

Europese landen op dit moment kampen.  

Zoomers plaatst kanttekeningen bij het 

huidige EU beleid en pleit voor een 

nieuwe aanpak. 

 


