
Kort uit de workshops 
 
In de workshop lokaal/nationaal die de meeste deelnemers trok werd in groepjes 
en plenair uitgewisseld hoe de opvang zo goed mogelijk aangepakt kan worden. 
Kees Diepenveen, wethouder uit Utrecht vertelde hoe hun aanpak is: vanaf dag 1 
moeten mensen aan de slag kunnen, gedwongen niks doen werkt slecht. In Utrecht 
probeert men bewust te voorkomen dat groepen tegen elkaar uit worden gespeeld 
door kansen voor vluchtelingen tegelijk op te laten gaan met kansen voor jongeren 
uit de betreffende buurt, ook qua huisvesting.  
Uit Innsbruck was het groene raadslid Kathrin Heis te gast die het verschil zag 
tussen hoe in Nederland en Oostenrijk de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Net 
als hier zijn er veel vrijwilligers en zij houdt zich bezig met hoe de vrijwilligers het best 
begeleid kunnen worden. De aanbevelingen van de workshop benadrukten de 
belangrijke rol die de lokale overheid zou moeten hebben in het geheel en de 
mogelijkheid voor meer maatwerk wat ook beter door gemeenten kan gebeuren. 
  
In de workshop kwetsbare groepen (moderator Marieke van Doorninck) waren 
vluchtelingen aanwezig die actief zijn in Out and Proud. Daar kwam onder meer naar 
voren dat de LHBT vluchtelingen ruimte voor inspraak moeten krijgen als aparte 
opvang ter sprake komt. Ook kunnen medewerkers van AZC's beter getraind worden 
over LHBT issues. Maar ook 'simpele' dingen zoals gescheiden sanitair, wat we op 
een Nederlandse camping normaal vinden, kwam aan de orde. De volledige 
impressie staat op de site van de werkgroep FemNet van GroenLinks. 
 
In de workshop Europa/Internationaal hield Judith Sargentini een inleiding over 
hoe het akkoord van Dublin nooit bedoeld is geweest voor een eerlijke verdeling en 
waarom de voorgestelde Europese herverdeling van vluchtelingen niet werkt. Een 
aantal landen vindt dat het is opgelegd en hebben geen geschiedenis in het 
opvangen van vluchtelingen. Omdat die infrastructuur er niet is komt hij er ook niet 
zolang die landen weigeren vluchtelingen op te nemen. Het gaat niet alleen om de 
opvang sec, maar vooral ook om het 'inlijven in de maatschappij' .	


