
Amsterdam, 19 oktober 2012

Geachte Burgemeester,

Op 17 oktober 2012 ontvingen wij uw reactie. U legt ons daarin uit dat het tentenkamp wordt 
gezien als een demonstratie en dat de vluchtelingen, mits ze meewerken aan uitzetting, 
recht hebben op een opvangplek. Wij danken u hartelijk voor deze uitleg, maar kunnen 
ons niet aan de indruk onttrekken dat, hoewel juridisch juist, de werkelijkheid hier enigszins 
vereenvoudigd wordt. 

U stelt dat de gemeente Amsterdam het tentenkamp als een demonstratie ziet, met 
bijbehorende regelgeving en dat het nadrukkelijk niet uw taak is demonstraties actief 
te ondersteunen. Ons inziens impliceert een demonstratie een georganiseerde groep 
mensen met een gezamenlijk doel die de mogelijkheid hebben hun oponthoud op te breken 
wanneer de omstandigheden daarom vragen en huiswaarts te keren. De mensen die in het 
tentenkamp verblijven formuleren hun gezamenlijke doel als een uitzichtloze situatie, de 
enige mogelijkheid die ze rest is terug te keren naar een opvangcentrum mits men meewerkt 
aan uitzetting.

Vervolgens stelt u dat een ieder die bereid is tot het verlenen van medewerking aan 
uitzetting recht heeft op opvang. Het verlenen van deze medewerking is een complex 
vraagstuk, gezien de discussies die gaande zijn over de veiligheid in de landen van 
herkomst en het al dan niet ontbreken van identiteitspapieren. 

Tussen het wezenlijke van een demonstratie en de mogelijkheid of de wil om medewerking 
te verlenen aan een plek in een uitzetcentrum zit ruimte. De ruimte om op humane en 
verantwoorde wijze om te gaan met mensen in complexe omstandigheden als deze. Wij 
hebben u aangegeven dat de grens van wat wij als burgers kunnen bijdragen aan de 
veiligheid, warmte en betrokkenheid bij deze problematiek bereikt is. Dat hoe graag we ook 
zouden willen, de middelen die ons als gewone burgers ter beschikking staan ontoereikend 
zijn. We hebben de dilemma’s geformuleerd waar de overheden ons als bugers voor 
plaatsen. Daarom herhalen wij nogmaals: wij zijn van mening dat het de overheid is, op 
ieder niveau, die verantwoordelijk is voor de naleving van mensenrechten en het zorg 
dragen voor een humaan opvangbeleid. 

Wij zullen, in lijn met bovenstaande, onze reactie en de geplaatste handtekeningen ook 
doen toekomen aan de minister van Immigratie en Asiel en aan de betrokken leden van de 
Tweede Kamer.

Hoogachtend, 

De Betrokken Burgers


