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Onze acties van vandaag zullen een glorieuze kans opleveren voor de Nederlandse en
Europese politiek en een nieuw perspectief bieden voor vluchtelingenrelaties in Nederland
en in Europa. Statistieken van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, zijn onthutsend;
Vanaf 2020 bereikten bijna 6 miljoen vluchtelingen en migranten de Europese kusten; met
meer dan 27.000 zee-aankomsten, waarvan 40% vrouwen en kinderen, en meer dan 600
vluchtelingen die als vermist of dood werden gemeld.
Volgens UNHCR heeft Nederland in de afgelopen 20 jaar 1,8 miljoen vluchtelingen
opgevangen en onderdak gegeven, wat neerkomt op ongeveer 10% van de Nederlandse
bevolking (18 miljoen). Dit is een zeer genereus gebaar gezien de grootte van Nederland

We lezen over en zien deze hopeloze taferelen in Spanje, Griekenland, Italië, Turkije, WitRusland en Frankrijk. Schrijnende beelden van moeders, kinderen en jongvolwassenen, die
allemaal gevaarlijke reizen maken over vijandige wateren in gebrekkige zeeschepen, op de
vlucht voor ondenkbare gruweldaden in hun thuisland. Gedurende 5 tot 10 minuten houden
we onze aandacht erbij en zijn we dankbaar dat wij het niet zijn, om vervolgens na te
denken over: “wat eten we vanavond?”.

Waar is onze menselijkheid? Een uiting van enige vorm van een helpende hand zou een
gezin troost kunnen bieden. En als deze ontheemde mensen dat minimale gebaar niet
kunnen maken, hoe kunnen we dan onze positie in de huidige samenleving waardig maken?
In Nederland zijn er al decennia eindeloze politieke debatten en uitgebreide Nederlandse
nieuwsprogramma die verslag doen van de vluchtelingencrisis. Er zijn regelmatig oproepen
geweest om het bestaande beleid te herzien en met frisse ideeën te komen om het
groeiende probleem op te lossen. Maar ontheemding en migratie zijn een harde realiteit, en
we kunnen onze deuren niet langer op slot doen, onze leefkring verkleinen en in
afzondering leven.
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De Liberale Vluchtelingen Partij-LVP (Liberal Refugees Party) zal de langverwachte politieke
vertegenwoordiging en sociale steun bieden aan vluchtelingen en gezinnen die in Nederland
wonen. Want waar de Nederlandse samenleving een voorvechter is van vrijheid,
meningsuiting en tolerantie, ervaren de meeste vluchtelingen een gevoel van onmacht.
Volgens oprichter, Paul Oviawe, een Nigeriaanse vluchteling-migrant in Nederland, is een
van de grootste uitdagingen voor vluchtelingen om de controle op te geven. Toch doet men
dit omdat zij vertrouwen hebben in het systeem. Een vertrouwen dat voor de meerderheid
snel gebroken wordt.

We moeten meer doen om dit verhaal te veranderen. Het Europa van vandaag vraagt om
inclusiviteit en diversiteit. Er is behoefte aan vluchtelingenmigranten die een positieve
bijdrage kunnen leveren aan de sociale en economische fundamenten hun nieuwe thuis.
Hiervoor is het belangrijk dat de menselijke waarde en status van elke vluchteling wordt
gerespecteerd om zodoende een inclusieve, Nederlandse samenleving tot stand te brengen.
Vluchtelingenmigranten zijn hier om te blijven. Het nakomen van deze verbintenis zal
daarom een grote bijdrage leveren aan het vermijden van irrationele overwegingen die
sociaal-politiek extremisme in de kaart kunnen spelen.

De tijd is nu aangebroken om de Nederlandse humanitaire verantwoordelijkheid te
koppelen aan feitelijke vertegenwoordigingen als De Liberale Vluchtelingen Partij, om deze
sentimenten aan te pakken en te werken aan een verbeterde en inclusieve Nederlandse
samenleving.
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Uit persoonlijke ervaring spreekt Oviawe: “het is een vreugde en een voorrecht om
vluchteling in Nederland te zijn”. Eind jaren negentig kwam ik als politiek vluchteling naar
Nederland. Gesteund door de Nederlandse vrijgevigheid heb ik een opleiding gevolgd,
waarna ik ben gaan werken in het onderwijs.

Ik heb inmiddels ervaring in onderwijsmanagement bij het werken met studenten en
universiteiten over de hele wereld. Gedurende mijn tijd in Nederland ben ik betrokken
geweest bij de vooruitgang van vluchtelingen en internationale ontwikkelingsprojecten die
werken aan positieve verandering.

Ik heb gepleit voor vele educatieve doelen, waaronder het subsidiëren van
onderwijskosten voor vluchtelingen, onderzoek dat van invloed was op
beleidsveranderingen in de asiel- en vluchtelingenwetten, evenals in internationale
bedrijfswetten. We hebben oplossingen nodig die de kwaliteit van de besluitvorming over
vluchtelingenmigranten versterken. Ik heb nu het gevoel dat de tijd is gekomen voor een
ervaringsdeskundige om frisse ideeën en werkbare oplossingen voor de Nederlandse
parlementaire politiek in te brengen.”

Ongetwijfeld zijn er opposities die tegen elke vorm van vreemdelingenparticipatie. Om deze
integratie succesvol te laten zijn, is dus een sterke basisorganisatie nodig; een bottom-up
strategie. Daarom wendt De LVP zich tot vluchtelingenorganisaties (UNCHR, IOM, COA VVN,
en Rechtsbijstand ) UAF, studenten- en medewerkersgemeenschappen van vele
Nederlandse universiteiten, Nederlandse vrijwilligersorganisaties in Amsterdam, Den Haag
en Rotterdam, en de kerkelijke gemeenschap.
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Jullie zijn allemaal uitgenodigd om mee te doen aan onze campagne en om De Liberale
Vluchtelingen Partij - LVP de stem te laten zijn voor de stemlozen en nietvertegenwoordigden in Nederland. Ten slotte hebben vluchtelingen ook het recht en de
plicht om betrokken te zijn bij beslissingen die hun dagelijks leven beïnvloeden.

Bij voorbaat dank voor jullie aanmoediging en steun.

Paul Oviawe /02/2022

