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Voorwoord

Al wekenlang slapen honderden mensen op de koude grond of op stoelen voor
het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zij willen opvang en asiel. Het aanmeldcentrum
kampt echter met grote capaciteitsproblemen. Mensen moeten hierdoor dagen-
of wekenlang buiten slapen. Het voedsel is slecht, mensen rillen van de kou, er zijn
geen douches en tentjes worden in beslag genomen.

Waarom worden deze mensen niet opgevangen? De overheid en lokale
gemeenten krijgen het niet voor elkaar om voldoende bedden beschikbaar te
stellen. Adviesorganen stellen dat de overheid de situatie zelf heeft veroorzaakt
door te bezuinigen op COA en IND, en asielzoekerscentra te sluiten.1

MiGreat gelooft dat migratie een mensenrecht is, of zou moeten zijn. Het is
misschien wel de beste manier om wereldwijde ongelijkheid en armoede tegen te
gaan. Vergrijzende landen zouden blij, niet boos moeten zijn met de komst van
gemotiveerde mensen. Zolang landen grenzen beschermen in plaats van
mensen, bieden we noodhulp, en voeren we acties tegen het snoeiharde, zelfs
dodelijke afschrikbeleid dat Nederland en de EU voeren.

MiGreat is actief in Ter Apel om ondersteuning te bieden. Maar dat is niet het
belangrijkste, we willen helemaal niet dat mensen van een kleine organisatie
zoals MiGreat afhankelijk zijn. Door samen met jouw campagne te voeren, hopen
we dat er een echte oplossing komt: goede opvang voor ieder mens.

Met deze demonstratie toolkit willen we je alle middelen te bieden om je in jouw
gemeente uit te spreken. Tegen de ellende in Ter Apel, tegen de bestuurlijke onwil
om mensen fatsoenlijk te behandelen, en om te laten zien dat er enorm draagvlak
is voor menswaardige opvang en ruimhartig asielbeleid - óók als de situatie in Ter
Apel voorbij is. Wij maken plek! Zet hem op en bedankt! ❤

Liefs,
Roos Ykema
Voorzitter MiGreat

1 https://www.oneworld.nl/lezen/politiek/hoe-het-kabinet-de-asielophef-veroorzaakte/
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De situatie in Ter Apel

De meeste asielzoekers gaan in Nederland eerst naar Ter Apel, een klein dorp in
de provincie Groningen, om zich te melden bij het aanmeldcentrum van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Normaal gesproken krijgen asielzoekers,
na hun aanmelding, onderdak in de centrale ontvangstlocaties van het COA
(Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers).

Het COA kampt al meerdere jaren met capaciteitsproblemen. Steeds meer AZC’s
zijn in de afgelopen jaren gesloten en de huidige nood-opvanglocaties zijn vol. In
de laatste maanden heeft dit geresulteerd in lange wachttijden en grote
aantallen mensen die uren- en dagenlang voor het COA verblijven in de
buitenlucht. Velen zijn bang om hun ‘plek’ in de rij kwijt te raken voor registratie,
echter ontbreekt er volledige coördinatie vanuit het COA om dit in goede banen te
leiden. Ook de IND kampt met problemen, het lukt het personeel niet om alle
aangekomen mensen binnen een paar dagen te registreren.

Situatie buiten het COA complex
● Tenten worden verwijderd, noodverordening op last van de burgemeester;
● Medische zorg wordt aangeboden door Artsen Zonder Grenzen;
● Tweemaal daags wordt er een maaltijd verzorgd door het COA, uitgifte

vanuit binnen het hek, er is weinig tot geen coördinatie en overzicht en het
eten is vies en ongezond;

● Asielzoekers krijgen een flinterdun dekentje, maar geen kleding, laat staan
fatsoenlijke slaapzakken van COA, dus mensen rillen ‘s avonds van de kou;

● De beveiliging vertoont zich niet buiten de hekken, hetzelfde geldt voor IND
en COA medewerkers, vragen worden niet beantwoord.

De mensen die wel een plekje weten te bemachtigen in één van de crisis- of
noodopvangen, moeten soms maanden in een grote sporthal vol stapelbedden
slapen. De toegang tot gezondheidszorg en het eten laten te wensen over; het
recht om te werken of te studeren hebben deze mensen al helemaal niet. Sinds
het akkoord van het kabinet van vrijdag 26 augustus moeten deze mensen niet 6,
maar 15 maanden gaan wachten op een procedure, en wordt familiehereniging
bemoeilijkt. Daarnaast moet de opvang nog soberder - hoe dan?
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Demonstreren kun je leren

Om aandacht te vragen voor de situatie in Ter Apel en te pleiten voor menselijk
opvangbeleid, biedt MiGreat een toolkit aan waarmee je zelf een demonstratie
kunt organiseren in jouw gemeente. Een demonstratie is een bijeenkomst van
mensen die bij elkaar komen om een specifiek thema of onderwerp te bepleiten.
Het zorgt voor meer bewustzijn en het versterkt ook de collectieve identiteit.

Op grond van artikel 9 van onze Grondwet heeft iedereen het recht om te
demonstreren. Dit recht houdt in dat je samen met één of meer personen in het
openbaar een mening mag uiten. De inhoud van die meningsuiting doet er niet
toe. Een burgemeester mag een demonstratie alleen beperken of verbieden als
dit noodzakelijk is in het kader van drie doelcriteria: ter bescherming van de
gezondheid, in het belang van het verkeer of ter bestrijding of voorkoming van
wanordelijkheden. In de praktijk komt dit zelden voor.

Landelijk impact maken op lokaal niveau

MiGreat roept zoveel mogelijk mensen in verschillende Nederlandse gemeenten
op om tussen 4 en 18 september te demonstreren voor menswaardige opvang.
Op zondag 4 september is de aftrap in Amsterdam. In eerste instantie voor de
mensen die nu in Ter Apel slapen, maar ook voor de mensen die in crisis locaties
zitten die eigenlijk niet geschikt zijn voor bewoning. We spreken ons ook uit tegen
het regeerakkoord, waarmee de asielprocedure nog verder verhardt. Door lokaal
aandacht te vragen, media uit te nodigen en het gesprek aan te gaan met
buurtbewoners, willen we:

(1) ons luid en duidelijk uitspreken tegen de ellende in Ter Apel, tegen de
bestuurlijke onwil om mensen fatsoenlijk te behandelen, en laten zien dat er
enorm draagvlak is voor menswaardige opvang;

(2) lokale raadsleden oproepen om kritische vragen te stellen en om daarnaast
een motie in te dienen tijdens een gemeenteraadsvergadering, bijvoorbeeld om
een AZC te openen, of een bestaand AZC te verlengen;
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(3) het college (via die motie) aansporen om onmiddellijk op zoek te gaan naar
goede, menswaardige opvang locaties, zodat de mensen in Ter Apel zo snel
mogelijk een fijne slaapplek hebben.

De toolkit om jou op weg te helpen

Een demonstratie hoeft niet groots te zijn om succesvol te zijn. Door je goed voor
te bereiden, kun je met een heldere boodschap een groot bereik hebben. Deze
toolkit biedt een overzichtelijk stappenplan om jouw demonstratie te organiseren.
In deze toolkit vind je:

● Een concreet stappenplan;
● Een tijdlijn om je een inschatting te geven van de voorbereidingstijd;
● Voorbeelden en ideeën van succesvolle demonstraties en wakes;
● Rechtsregels rond demonstreren.

Het stappenplan omvat alle praktische zaken ten aanzien van de
voorbereidingen en beantwoord vragen zoals: wat moet er gebeuren? Wie
hebben we daarvoor nodig? Hoe bereik ik mijn omgeving? Er staan ook ideeën en
tips om jouw demonstratie aan te kleden, en de boodschap te versterken.

Een tijdlijn geeft je een idee over de voorbereidingstijd. De algemene duimregel is,
hoe grootser je uitpakt, hoe meer tijd en capaciteit je nodig hebt. Wees dus
realistisch in je doelstelling. Liever een kleine demonstratie met grote impact en
een strakke organisatie, dan een demonstratie met grote aantallen mensen die je
niet kunnen verstaan, omdat je onvoldoende tijd had om vooraf speakers en een
microfoon te regelen.

Voorbeelden van succesvolle demonstraties geven je een idee hoe je het kunt
aanpakken en we hopen je hiermee te inspireren.

Tot slot, weet waar je aan begint en lees de rechtsregels in bijlage 1 om vooraf
goed geïnformeerd te zijn, mocht de lokale handhaving of politie willen ingrijpen.
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Het tien stappenplan

Stap 1: Meld je demonstratie bij MiGreat
We maken graag zichtbaar op onze website waar er demonstraties plaatsvinden
en wanneer deze plaatsvinden. Zo is het niet alleen makkelijk voor mensen om
aan te sluiten, maar hebben we ook inzichtelijk hoe groot ons landelijke impact is!
We kunnen je op deze manier ook in contact brengen met eventuele andere
aanmeldingen in jouw gemeente 😌 Meld je aan via deze link.

Stap 2: Word lid van de MiGreat - WIJ MAKEN PLEK! WhatsApp groep
We helpen elkaar graag in de voorbereidingen voor demonstraties. Je kunt in de
WhatsApp groep vragen stellen, een foto delen van een succesvolle
demonstratie, elkaar succes wensen of om hulp vragen. Geef in het formulier aan
dat je graag in de Whatsapp groep wilt.

Stap 3: Stel je team samen
Waarom moeilijk doen, als het samen kan? Hoe succesvol je demonstratie zal zijn,
heeft te maken met hoeveel tijd je kunt steken in de voorbereidingen. Samen is
beter dan alleen, dus vraag eens rond of er in je omgeving mensen zijn die willen
helpen met het voorbereiden van de demonstratie. Het fijnste is om met minimaal
3 personen aan de slag te gaan, ook om ervoor te zorgen dat er bij onvoorziene
omstandigheden voldoende organisatie aanwezig is.

Stap 4: Het kiezen van een locatie
Maak bewuste keuzes in het bepalen van de locatie en het tijdstip, wat suggesties:

● Een publieke plek met veel voorbijgangers, zoals een plein;
● Een symbolische plek, bijvoorbeeld voor het gemeentehuis, waar het besluit

over AZC’s genomen wordt, of voor een leegstaand AZC dat gebruikt zou
kunnen worden.

● Let op dat de locatie goed toegankelijk is voor zowel bezoekers als media;
● Filmen en fotograferen is altijd toegestaan in openbare ruimtes, zorg er dus

voor dat je demonstratie zich niet bevindt op privégrond.

Stap 5: Datum en tijdstip
Om landelijk momentum te creëren willen we vragen om alle demonstraties
tussen zondag 4 september en zondag 18 september te laten plaatsvinden.
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Gedurende de weekenden kunnen vaak de meeste mensen aanwezig zijn. Maar
een geschikt tijdstip kan bijvoorbeeld ook zijn tijdens een raadsvergadering. Deze
vinden meestal doordeweeks plaats en ‘s avonds. Dit kun je op de website van je
gemeente vinden. Je kunt ook kiezen voor een tijdstip waarbij er veel mensen in
de stad zijn, of als de meeste mensen vrij zijn van werk en dus mee kunnen
demonstreren, bijvoorbeeld in het weekend of ‘s avonds.

Stap 6: Meld de demonstratie aan bij de gemeente
Omdat demonstreren een grondrecht is, hoef je geen toestemming te vragen. Er
bestaat wel een meldplicht. De gemeente mag een demonstratie niet zomaar
verbieden, maar mag wel eisen stellen zodat de veiligheid gewaarborgd blijft. Het
aanmelden werkt als volgt:

● Kijk op de website van je gemeente hoe demonstraties aangemeld moeten
worden: via de telefoon, via e-mail of met een formulier? Wat voor
informatie moet je aanleveren? Hoe ver van tevoren moet de aanmelding
gedaan worden?;

● Meld de demonstratie aan op de aangegeven manier;
● Zorg ervoor dat je na de aanmelding telefonisch bereikbaar bent;
● De burgemeester kan voorwaarden of beperkingen verbinden aan de

demonstratie. In bijzondere gevallen kan de burgemeester besluiten om de
betoging of demonstratie te verbieden. Daar moet dan een goede reden
voor zijn, bijvoorbeeld risico's voor ieders veiligheid of gezondheid. Legt de
gemeente zware beperkingen op, dan kun je via de MiGreat - WIJ MAKEN
PLEK! WhatsApp groep je hulpvraag direct delen. Je hoeft niet zomaar
akkoord te gaan met de beperkingen.

● Volg tijdens de betoging of demonstratie altijd de aanwijzingen van de
politie op.

Stap 7: Programmering
De duur van een demonstratie is meestal drie kwartier - een uur. Je wilt in deze
tijd de bezoekers informeren en de aandacht trekken van voorbijgangers.
Daarnaast heeft deze demonstratie een duidelijk doel: plek maken voor mensen
op de vlucht! En daarin spelen gemeenteraadsleden en het college van
Burgemeester & Wethouders een belangrijke rol. Zorg dus dat zij er zijn en zich
publiekelijk uitspreken. Laat mensen 5-10 minuten spreken, zeker niet meer! Als
sprekers kun je denken aan:
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● Lokale politici, aangezien zij uiteindelijk moeten stemmen over een AZC of
noodopvanglocatie in hun gemeente. Benader alle partijen waarvan jij
denkt dat zij open zouden staan voor de komst van een AZC en nodig hen
uit bij de demonstratie. Vraag ze daar om te beloven een motie in te
dienen om een AZC te openen in je gemeente, of als er al een AZC is: om
die open te houden, te vergroten en/of goede opvang te (blijven) bieden.
E-mailadressen van raadsleden kun je meestal vinden op de website van
je gemeente, of anders op de website van de lokale afdeling van de
partijen. Je kunt de raadsleden die komen ook een paar minuten spreektijd
geven. De motie vind je in bijlage 1.

● Mensen van andere organisaties of ervaringsdeskundigen: dit kunnen
zowel mensen die in vluchtelingenkampen gewerkt hebben zijn als mensen
die zelf de moeilijke reis naar Europa gemaakt hebben, of vast hebben
gezeten in Ter Apel;

● Mensen die de wake binding geven met jouw stad of dorp, zoals de lokale
volkszanger of de stadsdichter.

Andere programma onderdelen:
● Optredens, zoals zang, muziek of een gedicht. Gebruik het bijvoorbeeld om

het moment van stilte in te leiden en weer af te sluiten. Het kan muziek zijn
die je afspeelt via een luidspreker, maar je kunt ook muzikanten uitnodigen
om live te spelen.

● Stilte, een moment om stil te staan bij de situatie van mensen die buiten
slapen in Ter Apel. Het is belangrijk om het stiltemoment goed in te leiden
zodat mensen meegenomen worden in de situatie waar ze bij stilstaan. Een
groep mensen die stil zijn, trekt doorgaans veel aandacht. Zorg er daarom
voor dat het voor voorbijgangers duidelijk is waarom jullie er staan. Dit kan
met protest borden of spandoeken, maar ook door bijvoorbeeld twee
mensen flyers uit te laten delen aan voorbijgangers die komen kijken.
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Andere manieren om aandacht te genereren:
● Organiseer een tocht door jouw gemeente. Om je actie meer zichtbaarheid

te geven, kun je ook een tocht lopen, bijvoorbeeld vanaf een plein, dwars
door de binnenstad, naar het gemeentehuis. Vermeld bij het aanmelden
van de demonstratie ook dat je een tocht gaat doen. Geef aan met hoeveel
mensen je ongeveer gaat lopen, en welke route je precies volgt. Voor de
gemeente is het vooral belangrijk dat je het verkeer niet te veel hindert. Om
extra aandacht te genereren kun je met protestborden en banners lopen,
of via een megafoon of geluidssysteem je boodschap verspreiden.

Voorbeeld programmering
14:00 Openingswoord door organisator
14:05 Gemeenteraadslid 1
14:10 Gemeenteraadslid 2
14:15 Gemeenteraadslid 3
14:20 Muziek
14:25 Spreker uit AZC
14:30 Stilte
14:32 Spreker van organisatie
14:37 Spreker uit AZC
14:45 Slotwoord

Stap 8: Fondsenwerving
Denk vooraf na over de mogelijke kosten die je gaat maken. Het huren van een
speaker, microfoon, een podiumtrailer, het maken van banners, reiskosten van
sprekers zijn voorbeelden van kosten die je kunt maken. Wederom, hoe groter je
uitpakt, hoe meer kosten je gaat maken. Daarnaast zijn bedrijven vaak ook bereid
om materiaal gratis of met korting ter beschikking te stellen.

Je kunt zelf fondsen werven via Tikkie, een crowdfunding platform, of een
aanvraag doen via MiGreat. Maak een overzicht van de te verwachten kosten en
mail dit naar info@migreat.org. We vergoeden alleen de kosten van materiaal
(zoals flyers, geluidsinstallatie) en reiskosten van sprekers. We bieden geen loon
of vergoeding voor het organiseren. Je moet achteraf een declaratieformulier
invullen en de bonnetjes inclusief BTW bewaren.
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Stap 9: Organisatie van het evenement
Nu je de locatie, tijd en programmering rond hebt, wordt het tijd om de
organisatie uit te stippelen. Dit kan met een draaiboek of, op kleinschalig niveau,
door afspraken te maken met elkaar. Wie bouwt het podium op? Wie zorgt ervoor
dat de sprekers op tijd klaar staan? Wie deelt flyers uit? Door dit van tevoren even
af te stemmen wordt er niks vergeten.

Aankleding
De aankleding van een demonstratie kan heel simpel zijn, bijvoorbeeld het
ophangen van een spandoek. Zet hierop de tekst ‘WIJ MAKEN PLEK’ Heb je
meerdere spandoeken, dan kun je natuurlijk ook meerdere leuzen bedenken,
bijvoorbeeld ‘vluchtelingen zijn welkom in [naam gemeente]. Je kunt daarnaast
mensen vragen om eigen protestborden mee te nemen met originele teksten. Het
hoofddoel is

● Symbolisch: Je kunt tenten gebruiken als symbool van het falende
opvangsysteem in Nederland. Vraag demonstranten om een tent mee te
nemen en bouw daarvan samen een tentenkamp op de demonstratie
locatie, bijvoorbeeld voor het gemeentehuis. Zorg ervoor dat, door teksten
op banners en bordjes, duidelijk wordt waarom jullie tenten neerzetten.

● Bewustwording en informatieverstrekking: dit kan bijvoorbeeld door flyers
uit te delen, informatieve teksten op te hangen rond je demonstratie
locatie, en/of het gesprek aan te gaan met voorbijgangers. Doe dit altijd op
een positieve, respectvolle manier, en probeer echt een dialoog aan te
gaan. Daarmee bereik je het meest! Hoewel dit in 99% van de gevallen leidt
tot leuke en interessante gesprekken, ook als iemand een compleet andere
mening heeft, kan je actie natuurlijk ook ergernis of zelfs woede opwekken.
Tips hoe je hiermee om kunt gaan vind je in bijlage 7.

Stap 10: Promotieplan
Je kunt je lokale demonstratie promoten op verschillende social media kanalen,
hierbij sturen we je wat suggesties per kanaal.

Media
● Zoek de e-mailadressen van lokale en regionale media bij elkaar
● Pas het persbericht in bijlage 3 aan, zodat alle informatie over jouw

demonstratie er duidelijk in staat aan. Stuur het een paar dagen van
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tevoren op. Na afloop kun je eventueel nog een persbericht sturen met
foto’s en een omschrijving van hoe het was.

Nodig vrienden, organisaties en raadsleden uit
● Maak een oproep om naar de demonstratie te komen, een opzet vind je in

bijlage 3;
● Stuur dit naar al je vrienden, familieleden, sympathisanten, lokale

(politieke) organisaties, de voetbalvereniging.
● Zoek de e-mailadressen van raadsleden op, bijvoorbeeld op de website

van de gemeente of van de lokale afdeling van de politieke partij, en nodig
hen ook uit. Kun je ze ook meteen vragen om te komen spreken!

Facebook
● Een Facebook event aan te maken, een uitleg vind je hier. Je kunt een

evenement aanmaken als organisatie of als persoon;
● Noem je evenement “Demonstratie [PLAATSNAAM] WIJ MAKEN PLEK!”
● Banner uploaden, de afbeelding vind je hier;
● De tekst voor de uitnodiging vind je in bijlage 3;
● Als eerste post kun je deze visual gebruiken, tag MiGreat in je posts;
● Nodig zoveel mogelijk mensen uit;
● Informeer ze middels posts;
● Post reminders (“Nog twee dagen en dan… Ben je erbij?!” bijvoorbeeld);
● Post foto’s naderhand bijvoorbeeld in je Facebook event of op Instagram.

Instagram
● Gebruik deze visual en deze tekst om je demonstratie aan te kondigen

middels een post;
● Tag mensen uit de buurt, organisaties, of anderen die je graag erbij

aanwezig hebt en Migreat;
● Deel je post ook in je story;
● Stuur reminders.

Hashtags
Om zoveel mogelijk aandacht op social media te generen gebruiken we
voornamelijk dezelfde hashtags die ook op protestborden terug kunnen komen.
Probeer er ook voor te zorgen dat de actie duidelijk en mediageniek is. Kunnen
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fotografen in 1 foto een duidelijke indruk krijgen van het protest en het doel? Zorg
er bijvoorbeeld voor dat er een grote banner met een duidelijke tekst duidelijk
leesbaar achter de sprekers hangt. Dit zijn een aantal van de hashtags en teksten
die we zullen gebruiken: #wijmakenplek #vluchtelingenwelkom
#migrantenwelkom #menselijkopvangbeleid #terapel

Gebruik een gepersonaliseerde hashtag voor jouw gemeente! Bijvoorbeeld:
#utrechtmaaktplek #dokkummaaktplek #zutphenmaaktplek #almeremaaktplek

Tijdlijn
Zorg ervoor dat je genoeg tijd hebt om alles voor te bereiden. Zoals eerder
genoemd, met hoe meer mensen je bent en meer tijd beschikbaar hebt om het
voor te bereiden, hoe grootser je kunt uitpakken.
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Bijlage 1: Motie

Agendapunt:
Onderwerp: De opvang van vluchtelingen in onze gemeente
De raad van de gemeente…… in vergadering bijeen d.d.

Constaterende dat:
● Mensenrechten eisen dat vluchtelingen op een veilige en menswaardige

manier kunnen verblijven in de opvang. Bij aankomst in Nederland is er bij
asielzoekers grote behoefte aan rust, stabiliteit en veiligheid.
Opvangvoorzieningen moeten ook de fysieke en geestelijke gezondheid
van de asielzoekers beschermen (onder meer artikel 8 EVRM en artikel 17 lid
2 Opvangrichtlijn). Hieronder valt het zorgen voor veiligheid en privacy, en
het nemen van maatregelen voor de bescherming van kwetsbare groepen,
zoals kinderen, vrouwen en LHBTI-ers,

● De opvang van vluchtelingen een wettelijke taak is van de Rijksoverheid en
het COA hier uitvoering aan geeft,

● De Rijksoverheid deze wettelijke taak niet goed geregeld heeft,
● Op dit moment de situatie bij aanmeldcentrum Ter Apel dusdanig is, dat er

elke dag meer mensen verblijven dan er bedden zijn,
● De nood nu dermate hoog is, dat mensen die asiel zoeken en in Ter Apel

zich moeten melden buiten slapen zonder beschutting en veiligheid, geen
of beperkt verzorging en eten krijgen, en er een gebrek aan begeleiding en
toezicht is,

● Er gesproken kan worden van een onhoudbare situatie,
● Crisis- en noodopvangen belastend zijn voor asielzoekers, en kleinschalige

lange termijn opvang goedkoper en beter is dan ad hoc oplossingen,

● [Voeg eventueel gemeente specifieke informatie toe: er is een AZC dat
binnenkort zou moeten sluiten / er is geen AZC / er is een geschikte locatie,
te weten….]

Overwegende dat:
● Het recht op asiel en menswaardige opvang mensenrechten zijn die

gewaarborgd dienen te worden,
● Er een spoedwet op komst is, waarbij het kabinet opvangplekken kan

aanwijzen; de gemeente kan hier alvast op voorsorteren en voorbereiden,
● We 1 ongedeelde overheid hebben waaronder het rijk, de provincies en de

gemeenten vallen,
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● Gemeenten omdat zij tot de overheid behoren – zeker vanuit humanitaire
overwegingen- verantwoordelijkheid moeten nemen en op de vraag van
het Rijk om mensen op te vangen in moeten gaan,

● Het College voor de Rechten van de Mens benadrukt dat alle mensen het
recht hebben om asiel aan te vragen in Nederland en om opgevangen te
worden in goede omstandigheden terwijl die aanvraag loopt. Het maakt
hierbij niet uit of de gemeente of het COA de verantwoordelijkheid heeft
gekregen. Elke overheidsinstantie is zelfstandig verplicht om de
mensenrechten te beschermen.

Van mening zijnde dat:
● Het een morele en juridische plicht is voor iedere gemeente om bij te

dragen aan de opvang van asielzoekers in Nederland en om de
mensenrechten van asielzoekers te waarborgen.

Draagt het college op:
● Haar morele plicht na te komen en voorbereidingen te treffen die nodig zijn

om hulp te bieden aan mensen die asiel zoeken in Nederland,
● Te onderzoeken welke locaties geschikt zijn voor menswaardige opvang

van asielzoekers en geschikte locaties vast te leggen en open te stellen
voor opvang en dit alles binnen [vul in] termijn te delen met de raad,

● Opvang te regelen voor mensen die asiel zoeken in Nederland,
● Verzoeken van het Rijk rondom asielopvang ter harte te nemen,
● Zich in te zetten voor menswaardige opvang van deze mensen in onze

gemeente, door zorg te dragen voor goede opvang, medische zorg,
begeleiding en een warm welkom,

En gaat over tot de orde van de dag.
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Bijlage 2: Persbericht

Persbericht: WIJ MAKEN PLEK! Demonstratie voor opvang van asielzoekers in
gemeente [x]

[Datum, stad] - Op [datum]  demonstreren wij onder de noemer “Wij maken
plek” voor menswaardig opvangbeleid in [naam stad]!

Van 4 tot 18 september vinden er door het hele land acties plaats. Burgers roepen
hun gemeenteraadsleden op om te zorgen voor opvang in de gemeente. Op
[datum] wordt er ook in [naam gemeente] een demonstratie georganiseerd op
[locatie, tijd]. We spreken ons uit tegen de ellende in Ter Apel en in crisisopvangen,
tegen de bestuurlijke onwil om mensen fatsoenlijk te behandelen, en om te laten
zien dat er enorm draagvlak is voor menswaardige opvang. Wij maken plek!

[Naam coördinator], organisator van de wake in [naam stad], vertelt waarom
[hij/zij/x] meedoet:

"[3 zinnen o.i.d.]".

De landelijke actie wordt georganiseerd door MiGreat. Doel is om zo snel mogelijk
goede opvangplekken te vinden voor de mensen die nu  buiten moeten slapen in
Ter Apel, maar ook om op de lange termijn te zorgen voor ruimhartig asiel- en
migratiebeleid. Roos (MiGreat) is een van de initiatiefnemers en legt uit waarom:

“Wat nu gebeurt in Ter Apel is schandalig. Na jaren bezuinigd te hebben op
instanties en AZC’s te sluiten, worden mensen letterlijk aan hun lot overgelaten.
De ‘oplossingen’ van het kabinet zijn erop gericht om mensen op de vlucht nog
slechter te behandelen, nog langer te laten wachten, en nog langer te scheiden
van hun families. De regering moet onmiddellijk humane opvang regelen en
werken aan ruimhartig asiel- en migratiebeleid.”

Contactinformatie:
Facebook evenement stad: [link]
[Organisator naam] / [mail] / [telefoonnummer]
Algemene info: info@migreat.org / migreat.org/wij-maken-plek
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Bijlage 3: Uitnodiging

Dit is een voorbeeld uitnodiging die je bijvoorbeeld per mail of Whatsapp aan
vrienden en bekenden, maar ook aan politici of organisaties kunt sturen. Je kunt
deze tekst ook gebruiken op sociale media.

Wij maken plek in [naam gemeente]!

Op [datum, tijd] demonstreren wij [adres] voor de opvang van mensen op de
vlucht. Want waar een wil is, is een plek! Kom je ook?

We spreken ons uit tegen de ellende in Ter Apel en in crisisopvangen, tegen de
bestuurlijke onwil om mensen fatsoenlijk te behandelen, en om te laten zien dat er
enorm draagvlak is voor menswaardige opvang. De regering moet onmiddellijk
goede opvangplekken regelen en werken aan ruimhartig asiel- en migratiebeleid.

Stuur deze uitnodiging vooral door naar andere geïnteresseerden! En als je komt:
neem protestborden mee naar de demonstratie. WIJ MAKEN PLEK!

WIJ MAKEN PLEK! is een actie van MiGreat. https://migreat.org/wij-maken-plek
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Bijlage 4: Voorbeeld eerdere demonstraties

1. Vismarkt in Groningen
Op de Vismarkt in Groningen komen we met 40 mensen een half uur samen. Er is
al een AZC in Groningen, maar daar zijn maar 140 plekken en dat is te weinig voor
zo’n grote stad! Het begint net donker te worden en we hebben 30 elektrische
fakkels op de markt neergezet om aandacht te trekken.

De 40 aanwezigen is gevraagd protest bordjes mee te nemen. We luiden de
demonstratie in met een korte toespraak van een van de organisatoren over
waarom we hier staan. Vervolgens brengt het Syrische New Life Choir uit
Groningen een lied ten gehore waarna we 10 minuten stil zijn. Na de 10 minuten
vraagt de organisator de aanwezige raadsleden 1 voor 1 naar voren te komen. Ze
krijgen de voorbeeld motie uitgeprint overhandigd en lichten allemaal kort toe
hoe zij zich in gaan zetten voor meer opvangplekken in onze gemeente. De laatste
10 minuten van de demonstratie gebruiken we om het gesprek aan te gaan met
voorbijgangers. Mensen kunnen ook thuis actie voeren: er wordt gevraagd om
thuis mee te doen met de 10 minuten stilte en een foto op social media te posten
met protestbord.

2. Plein in Almelo
(Fictief) In Almelo wordt op 7 september gestemd over de komst van een AZC. We
demonstreren bij het gemeentehuis, van 18:00 tot 19:00 uur, want dat is het
moment dat de raadsleden aankomen. Van tevoren hebben we de motie
gemaild. Drie raadsleden hebben aangegeven het hiermee eens te zijn en de
motie in te dienen.

Er komen zo’n 30 demonstranten en met een megafoon zijn er een aantal
toespraken. Ten eerste van een activist die zelf gevlucht is en daarna van een
medewerker van Amnesty. Als laatste spreekt de organisator van de
demonstratie. Tijdens de demonstratie zijn 2 personen aangewezen om alle
raadsleden die langs lopen een flyer te geven.
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Bijlage 6: One pager checklist

De basis
❏ Meld je aan als organisator via het formulier en ga in de WhatsApp groep;
❏ Zoek mede-organisatoren om de demonstratie mee te organiseren;
❏ Kies een locatie en tijdstip waarmee je veel mensen bereikt;
❏ Neem contact op met jouw gemeente en meldt de demonstratie aan.

Programmering
❏ Denk je programmering uit en benader sprekers (waaronder raadsleden),

muzikanten of artiesten;
❏ Als je groots uitpakt: leen of huur een versterker, druk flyers, zorg voor

protestborden of een banner.

Fondsenwerving
❏ Indien nodig: maak een budget (verwachte kosten) en bedenk hoe je deze

fondsen gaat binnenhalen.

Outreach en promotie
❏ Maak een lijst van bekende (lokale) mensen die je wilt uitnodigen, te

beginnen met raadsleden of de burgemeester. Het kunnen ook BN’ers zijn,
maar ook influencers of relevante organisaties (NGO’s);

❏ Benader deze mensen met een uitnodiging en een persbericht;
❏ Nodig alle lokale en regionale kranten, radio, tv etc uit;
❏ Promoot je evenement via e-mail en/of social media kanalen.

Draaiboek
❏ Heb scherp wat er gedaan moet worden in de voorbereidingen en op de

dag zelf, gebruik hiervoor bijvoorbeeld een draaiboek.

Verslaglegging
❏ Indien mogelijk, regel een (professionele) fotograaf of videograaf die je

actie vastlegt. Indien niet mogelijk, maak foto’s of video’s met je telefoon;
❏ Vraag toestemming wanneer je foto’s van personen maakt en deelt;
❏ Deel je video’s, foto’s en mogelijke relevante contacten met MiGreat.
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Bijlage 7: Omgaan met (negatieve) reacties

Aanzetten tot haat tegen migranten en vluchtelingen komt maar al te vaak voor,
zowel online als in de echte wereld. Maar het is niet altijd gemakkelijk om te weten
hoe je effectief moet reageren. Het is nog moeilijker om te reageren op een
manier waarbij je in je kracht blijft staan. Voorop staat, blijf rustig. Samen kunnen
we dit.

Tip 1: Time out
Als het gesprek vervelend is, vraag dan een mede organisator het over te nemen
of stel voor het gesprek te beëindigen : “Ik heb het gevoel dat we hier erg anders
in staan, en dat we er niet uitkomen samen. Zullen we het hierbij laten?” Als
iemand deze wens niet respecteert, en erg onbeleefd of zelfs bedreigend wordt:
“Ik voel me niet prettig, ik ga de politie bellen.”

Soms is het gewoon niet mogelijk om contact te maken met iemand wiens doel
enkel en alleen is om controverse te veroorzaken of haat te verspreiden. Onthoud
dat je altijd de lokale gemeente/politie kunt inschakelen!

Tip 2: Blijf rustig
Dit is het belangrijkste advies van allemaal. Het is gemakkelijk om iemand af te
wijzen als een racist of vanuit emotie te reageren op een hatelijke opmerking.
Misschien voelt het zelfs goed! Maar het doet niets om een   dialoog op te bouwen,
wat essentieel is voor het opbouwen van begrip.

Tip 3: Blijf positief
Bestrijd haat niet met haat. Toon solidariteit met migranten en vluchtelingen
zonder de aanstichters van haatzaaiende uitlatingen aan te vallen. Begin een
gesprek - geen ruzie.

Tip 4: Ken de feiten
Haat is vaak gebaseerd op angst voor wat we niet begrijpen, en er is veel
verwarring als het gaat om vluchtelingen en migranten. Soms kan het wijzen van
iemand in de richting van betrouwbare informatie de eerste stap zijn om iemand
zijn of haar visie te veranderen.
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Kijk in onze toolkit voor relevante voorbeelden, moties en wat partijen hiervan
vinden of neem een kijkje op deze mythe-buster-pagina
https://www.chooserespect.eu/myths voor hulp bij het bespreken van
veelvoorkomende misvattingen - of verwijs iemand door. Het duurt maar even en
het zou de eerste stap kunnen zijn in een leerproces dat iemand een andere blik
geeft op zijn realiteit.

Als je meer gedetailleerde informatie nodig hebt, is er een schat aan gegevens
beschikbaar van organisaties zoals het Europees Ondersteuningsbureau voor
asielzaken en de UNHCR.

Tip 5: Ken je publiek
Neem even de tijd om na te denken over wat iemands haat in de eerste plaats
zou kunnen motiveren. Probeer iemand te begrijpen en het standpunt vanuit de
ander te bekijken. Misschien maken ze zich zorgen over de overheidsuitgaven of
hebben ze een religieus geïnspireerde zorg. Misschien zijn ze trots op hun
gemeenschap en bezorgd over nieuwkomers - of gewoon bang voor 'de ander'.

Hoe het ook zij, reageer vanuit compassie en wees een luisterend oor, vaak bereik
je dan veel meer en kom je nader tot elkaar. Luister naar iemands zorgen en de
kans is groter dat ze óók naar jou luisteren.

TIp 6: Draai het gesprek om
Er zijn zoveel positieve verhalen over migranten en vluchtelingen - genoeg om op
bijna elke hatelijke opmerking te reageren. "Vluchtelingen dragen niet bij?" Hoe zit
het met degene die zojuist de Nobelprijs voor de vrede heeft gewonnen?

In heel Europa doen migranten en vluchtelingen geweldige dingen, en de kracht
van internet kan je helpen talloze voorbeelden te vinden. Misschien wonen
sommigen van hen gewoon in de straat!

Een voorbeeld: probeer migranten en vluchtelingen niet alleen te verdedigen
vanuit puur economische termen. Migratie is natuurlijk goed voor de economie,
maar we moeten ze zien als mensen met rechten, niet alleen als arbeiders.
Probeer indien mogelijk in menselijke termen te reageren op economische zorgen.
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Tip 7: Doe een beroep op het hart
Diep van binnen is zelfs de meest haatvolle trol een mens. En haat gaat zowel
over waarden als feiten. Met dat in gedachten is er niets mis met het aanspreken
van iemands emoties bij het reageren op hatelijke opmerkingen. Het is prima om
in te spelen op empathie, maar ook op statistieken. "Hoe zou je je voelen als je een
gewelddadig conflict zou moeten ontvluchten en in een vlot de zee zou
oversteken?"

Of moedig mensen aan om na te denken over hun kernwaarden. "Als we onze
huizen zouden moeten verlaten, zouden we dan niet hopen dat iemand ergens
zou willen helpen? Ons grote land is toch wel medelevend genoeg om een   handje
te helpen? " Maak gastvrijheid iets om trots op te zijn.

Ze reageren misschien niet ter plekke, maar hopelijk denken ze er later wel over
na. Woorden hebben een ongelooflijke emotionele kracht - gebruik ze goed!

Tip 8: Samenwerken
Aanzetten tot haat kan verontrustend zijn, en vaak zelfs overweldigend, maar
wees gerust dat het niet alleen jou overkomt. Samen met gelijkgestemden een
positief verhaal opbouwen kan heel effectief zijn en kan zelfs je moreel opkrikken.

Er zijn tal van geweldige initiatieven die gelijkgestemde mensen verbinden die op
een meer gecoördineerde manier willen reageren op gewelddadige en
onmenselijke uitlatingen tegen migranten en vluchtelingen. In sommige landen,
zoals Duitsland en Zweden, zijn er speciale Facebook-groepen die precies dat
doen.

Voor wat meer inspiratie, bekijk voorbeelden van initiatieven uit heel Europa, of
zoek gewoon online naar een campagne tegen haatzaaien.

Bron: Positive Narrative Toolkit
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Bijlage 8: Na de demonstratie

De demonstratie in jouw stad of dorp zit erop!

Zou je met ons willen delen hoe het is gegaan? Dat kan middels het
evaluatieformulier hier. Zo houden we zicht op de landelijke impact van de actie
en praktische zaken.

Foto’s en video’s zouden we graag ontvangen via WeTransfer. Je kunt ons
e-mailen op info@migreat.org.
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