Bezetting van een school (workshop 3)

Historiek
SOS Oekraïne had goede contacten met een klein dorp in de buurt van Kiev. In het bijzonder
met enkele gezinnen met kinderen met stralingsziekten van het nucleaire ongeval van
Tsjernobyl. De kinderen zijn hier een paar keer op bezoek geweest voor vakantie en medische
behandeling. Een kind heeft ook aids omdat het in Kiev bloedtransfusies gekregen heeft in een
staatsziekenhuis. Vier gezinnen zijn op basis van de goede contacten dan naar België gekomen
en hebben 7 jaar geleden (net na de regularisatie van 2001) een asielaanvraag ingediend.
Hun kinderen lopen al meerdere jaren school in de lokale katholieke school. De ouders spannen
zich in om zich te integreren en hebben werk of voeren klusjes uit.

Recente evoluties
Op basis van een recente beslissing van DVZ blijkt dat de dossiers, na uitputting van de
procedure, eindigen in uitwijzing. Er zou ook sprake zijn van vervalste documenten door een
Oekraïense dokter.
Ouders en kinderen kunnen het eindverdict moeilijk aanvaarden. Ze willen aantonen dat ze
door hun inspanningen om werk te vinden toch nuttig zijn voor de arbeidsmarkt terwijl de
kinderen ondertussen al perfect Nederlands praten.

Voorbije dagen
Vorige week heeft de politie geprobeerd om na schooltijd de kinderen op te halen om ze samen
met de ouders over te brengen naar een asielcentrum. Dit leidde tot een spontane protestgolf.
De ouders hebben zich wat in paniek tot de schooldirectie gewend, die ze tijdelijk een
onderkomen in de sporthal gegeven heeft. Daar zijn douches en toiletten, ze slapen op de
tatami matten en op enkele matrassen. Hun winterkleren hangen in de kleedkamer aan de
kapstokken. Aan de sportrekken hebben ze wat familiefoto’s opgehangen. Uit de keuken van de
school wordt regelmatig voedsel verstrekt. Ze brachten ook een gasstel mee waar ze af en toe
op koken, vooral in het weekend. Om hun eisen voor regularisatie kracht bij te zetten, zijn de
Oekraïnse mannen in hongerstaking gegaan. De schooldokter verwacht dat de toestand van de
hongerstakers over enkele dagen zorgwekkend zal worden.
De schooldirectie krijgt voor haar beslissing om schoolasiel te bieden de steun van Mieke Van
Hecke, Directeur Generaal van het Katholiek onderwijs. Enkele SLP politici (sociaal-liberale
partij) hebben samen met de klasgenoten van de Oekraïense kinderen en hun ouders een
belangengroepje opgericht onder de naam “SOS Oekraïne”. Zo motiveren ze de klasgenoten en
hun ouders om een permanente “wake” te houden bij de “sans papiers” zodat de overheid haar
voornemen om te repatriëren niet kan uitvoeren. Iedereen heeft immers de vrijheid om zich te
ontplooien en een democratische overheid moet bewust gelijke kansen ontwikkelen voor haar
inwoners. Met tenten van de scouts heeft men een “kamp” opgetrokken voor de school om
solidariteit te tonen en repatriëring te verhinderen. Sommige tijdelijke actievoerders gingen
verder door ook een kampvuur aan te steken op straat en het verkeer te belemmeren met
protestacties aan de schoolpoort. De permanente aandacht van veel ouders en kinderen maakt
ook dat de aanvang en het einde van de schooltijd telkens erg chaotische verkeerstoestanden
doen ontstaan. De Lijn heeft al geklaagd over de hinder.
Het oudercomité is echter een heel andere mening toegedaan. Zij hadden al herhaaldelijk
geijverd voor meer tucht en discipline en waren fervente tegenstanders van een spreidingsplan
binnen de schoolgemeenschappen voor migranten of kansarmen. Zij stellen nu vast dat de
normale ontplooiing van de kinderen onmogelijk wordt door de bezetting van de sporthal en de
hinder aan de schooltoegang. Na 10 dagen “schoolasiel” krijgt hun standpunt al heel wat meer
gehoor bij de schooldirectie dan bij de aanvang van het gebeuren. Toch wil de directie voorlopig
nog geen einde maken aan dat schoolasiel bij gebrek aan alternatieven.

Minister voor Asiel en Migratie Annemie Turtelboom pleitte voor een “humane oplossing”
waardoor de Oekraïense families vermoeden dat er toch nog kansen zijn op een regularisatie.
De Dienst Vreemdelingenzaken spreekt dit echter tegen. De procedure is volledig uitgeput en
uitwijzing is de logische uitvoeringsmaatregel van een democratische en wettelijke beslissing.
Een ploeg van DVZ is trouwens ter plaatse om de politie bij te staan bij de eventuele
identificatie van de personen
als men erom zou verzoeken.
De Minister van Binnenlandse Zaken steunt de beslissing van DVZ en vraagt aan de korpschef
dat de nodige maatregelen getroffen worden om de repatriëring mogelijk te maken. De Liga
voor de Mensenrechten is het daar echter niet mee eens en heeft voor de Raad van State een
geding ingespannen tegen de discriminerende omzendbrief van 2003 van de Ministers van
Binnenlandse zaken en Justitie. Zo nodig zullen ze ook een klacht indienen bij het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens te Straatsburg.
De burgemeester heeft de politie verzocht om de orde te handhaven op en rond de school om
conflicten te voorkomen en de overlast te beperken. Hij maakt zich ook ongerust over het
imitatiegedrag door andere migrantengemeenschappen. De pastoor kreeg ook al enkele vragen
en blijkbaar heeft men ook een verkenning gehouden in de gemeentebibliotheek om daar ook
onderdak te verkrijgen. Een aannemer merkte ook interesse voor zijn kraan en wenst
politiebewaking.

