Aan de slag!
Verruim de mogelijkheden voor ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten om zich te
ontwikkelen en te participeren in de samenleving
Een leven in afhankelijkheid, zonder grip op de eigen toekomst, zonder van betekenis te kunnen zijn voor anderen is
ziekmakend. In Nederland is er een maatschappelijke werkelijkheid van mensen zonder (verblijfs-) status wiens leven
vast komt te zitten. Zij kunnen niet terug maar mogen ook niet deelnemen aan de samenleving waarin zij zich bevinden.
Van deze vaak jonge initiatiefrijke mensen staat de ontwikkeling stil omdat het hun verboden wordt om te studeren en
te werken. Zelfs vrijwilligerswerk is niet toegestaan.
Ondergetekenden bepleiten om de werk- en studiemogelijkheden voor mensen zonder (verblijfs-) status te verruimen.
Dat is in lijn met universele mensenrechten, zet mensen weer in hun kracht en versterkt de samenleving.

Dat is goed voor de betrokkenen
Participatie helpt mensen vooruit
In studie of (vrijwilligers-)werk kunnen mensen hun capaciteiten benutten en verder ontwikkelen. Dat vergroot hun
veerkracht en de mogelijkheden om hun leven weer op de rails te krijgen, in Nederland of elders in de wereld.
Participeren houdt mensen gezond
Wachten in ledigheid en afhankelijkheid van liefdadigheid is op termijn schadelijk. Mensen die verantwoordelijkheid voor
hun eigen leven kunnen nemen en betekenisvol voor anderen kunnen zijn, houden hun eigenwaarde en hebben minder
(geestelijke) gezondheidsklachten.
Minder uitbuiting door insluiting
Mensen die niet weg kunnen en niets mogen zijn voor hun bestaan afhankelijk van het informele circuit. De
mogelijkheid om legaal te participeren maakt mensen minder kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting.

Dat is goed voor de samenleving
Mensen isoleren en uitsluiten van deelname aan de samenleving dient geen maatschappelijk belang. Integendeel.
Participatie laat mensen een positieve bijdrage leveren
Mensen die mogen deelnemen kunnen hun capaciteiten inzetten voor de maatschappij. Het is een gemiste kans om de
talenten en mogelijkheden die voor onze samenleving waardevol kunnen zijn niet te benutten.
Participatie is goed voor publieke gezondheid en openbare orde
Marginalisatie en ledigheid brengen een groter risico op rondzwerven, middelengebruik en daarmee samenhangende
criminaliteit. Dit versterkt gevoelens van onveiligheid in de stad. Participatie gaat dat tegen.
Participatie investeert in de toekomst
Gezonde veerkrachtige mensen kunnen zichzelf beter redden, doen minder beroep op bijstand van anderen en kunnen
betere ouders zijn voor hun kinderen. Daarmee voorkomt participatie armoede, afhankelijkheid en geringere kansen,
voor deze én toekomstige generaties.

Daarom roepen ondertekenaars op om:



het verbod op vrijwilligerswerk op te heffen en de mogelijkheden tot arbeid te verruimen
de toegankelijkheid van onderwijs te vergroten

