Inhoudsopgave audio-opname 'Hoe verder met de vluchtelingen van Koekamp en Vluchthuis
(Haagse Mug, 26 februari 2013)
(duur: 1 uur 38 minuten)
Deel 1: Achtergrond en voorgeschiedenis van de acties
0:00:00 – 0:00:41
0:00:41 – 0:02:23
0:02:25 – 0:06:46
0:06:46 – 0:07:13
0:07:13 – 0:13:01
0:13:01 – 0:23:02

0:23:02 – 0:32:29

0:32:29 – 0:48:28

Haagse Mug
Introductie van Sartib en Kwinten van Recht op Bestaan .
Kwinten
Korte schets van voorgeschiedenis van de strijd van de vluchtelingen die in Den
Haag verblijven.
Geluidsfragment BBC-documentaire over de Koekamp.
Kwinten
Over filmpje en introductie van Sartib (uitgeprocedeerde vluchteling uit Irak).
Sartib
Vlucht: welke ontberingen en gevaren en wat treffen vluchtelingen hier aan?
Sartib
Over zijn eigen leven, zijn vluchtreden en hoe hij hier alleen kwam te staan als
kind. Over de doorlopen procedures. Over hoe hij er nu voor staat. Met vragen
van aanwezigen.
Kwinten
Uitgebreider over asielprocedures en handelswijze van IND en AC's. Over hoe
de uitgeprocedeerde vluchtelingen knel komen te zitten. Over het begin van hun
gezamenlijke strijd. Over houding en beleid van minister Teeven. Over de
uitzichtsloze situatie en de onmenselijke behandeling hier.
Kwinten
Reageert op vragen van aanwezigen over procedures, politieke steun en
tegenwerking. Verder over de positie van de landelijke en lokale PvdA, de
situatie van vluchtelingen en 'illegale' arbeiders van jaren geleden en de massale
demonstraties en steun destijds en over hoe relatief stil het nu is.

Deel 2: Hoe is het in Den Haag, wat gebeurt er en wat moet er nog gebeuren?
0:48:29 – 0:52:37
0:52:37 – 0:59:05

0:59:10 – 1:01:41
1:01:41 – 1:03:31
1:03:31 – 1:09:45

Sartib
Over het begin van het tentenkamp en de zware tijd daar. Over de steun van
solidaire mensen en de negatieve houding van politie en burgemeester.
Kwinten
Aanvulling over gevoertde rechtszaken om op de Koekamp te mogen blijven.
Over het voortdurende frustreren en tegenwerken door burgemeester en politie.
Over de vele acties die vanuit het tentenkamp richting alle instanties die een rol
spelen bij het vluchtelingenbeleid.
Geluidsfragment TVWest-uitzending over Koekamp en het leven daar.
Kwinten
Over het uitspeelbeleid tussen gemeente en rijk en de hardhandige ontruiming
van de Koekamp.
Geluid filmpje ontruiming Koekamp (commentaar van Kwinten en aanwezigen).
Over de zware mishandeling door de politie, het wegsturen van alle journalisten
door de politie, de diverse klachten tegen het politieoptreden (oa door de NVJ).

1:09:45 – 1:19:04

1:19:04 – 1:19:28

1:19:28 – 1:24:47

1:24:47 – 1:30:39

1: 30:39 – 1:38:37

Kwinten en aanwezigen
Meer over het politieoptreden en het weghouden van de pers, over de veel te
kleine cellen voor de arrestanten, het failliet van het nieuwe logo van Den Haag
('stad van recht en vrede'), over de klachten van burgers en pers tegen
politieoptredens en hoe die kunnen worden ingezet, over het breder bekend
maken van het weren van de pers en de behandeling van de Koekampbewoners.
Kwinten
Over hoe de arrestanten na 9 uur opsluiting weer op straat werden gedumpt (in
strijd met eerdere uitspraken van Van Aartsen over hoe ongezond dat is.... nota
bene zijn argument om de Koekamp juist te ontruimen.
Sartib
Over hoe het daarna verder ging, zoals het verblijf in het Vluchthuis (gekraakte
kerk), over de omstandigheden daar, de steun uit de buurt, de voortgaande acties
en de vastberadenheid en hoop van de vluchtelingen.
Kwinten en aanwezigen
Over de bedreiging door de gemeente van kraakpand de Vloek in Scheveningen
toen daar een aantal vluchtelingen verbleef. Over de wat er vooraf ging aan de
kraak van de kerk en hoe daartoe werd besloten. Over lopende rechtszaak en
bezwaarschriftprocedures. Over de houding van de gemeente na de kraak en
over de leugens van Van Aartsen en zijn inspanningen om met alle middelen
verdere acties te voorkomen. Over zijn pogingen om de vluchtelingen en hun
ondersteuners te discrediteren. Over de (horizontale) manier van
besluitvorming binnen de groep vluchtelingen en ondersteuners.
Kwinten
Over wat ze nog nodig hebben (goederen, geld en vrijwilligerswerk). Over wat
ze verder nog van plan zijn en hoe het verder gaat. Voorop staat een politieke
doorbraak (want alleen direkte steun kan de situatie van de vluchtelingen niet
wezenlijk veranderen). Over de geplande acties en gevraagde steun.

Aktieplannen:
- brievenactie gericht aan PvdA-politici,-leden en -stemmers (houd de website in de gaten)
- petitie op de website
- 12 en 13 maart acties op het Plein in Den Haag ivm. Algemeen Overleg Veiligheid en Justitie
over opvang, terugkeer en detentie van vluchtelingen
- 17 maart Open Dag Vluchthuis (Sportlaan 127 - van 13 tot 20 uur)
- 23 maart Landelijke demonstratie in Amsterdam ('Geen vluchteling op straat, geen vluchteling
in de cel'). Er rijden bussen vanuit Den Haag, houd website in de gaten.
- In de planning: acties tegen strafbaarstelling van illegaliteit (en van steun aan "illegalen").
BBC-documentaire over de Koekamp via http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-20157378#.
Berichtgeving van TV West en andere pers op: http://rechtopbestaan.nl/in-de-pers/
Filmpjes over de ontruiming van de Koekamp zijn te vinden via: https://www.google.nl/search?
client=ubuntu&channel=fs&q=video+ontruiming+koekamp&ie=utf-8&oe=utf8&redir_esc=&ei=EAZDUcTBA8GjPcr5gNgE
Pagina 'Help Mee!' van Recht op Bestaan: http://rechtopbestaan.nl/help-mee/

