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Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen (BXLRefugees) coördineert en informeert alle
burgerinitiatieven die zich inzetten voor asielzoekers, vluchtelingen, migranten en uitgewezen personen.
Het platform streeft naar concrete solidariteit met al deze doelgroepen en zet zich in voor het recht van
ieder mens op een waardig leven.
BXLRefugees ontstond in september 2015 in de hoofdstad als een burgerbeweging, als reactie op de
toeloop aan vluchtelingen in Brussel. Het ging om mensen op de vlucht voor vervolgingen, conflicten,
geweld, schendingen van de mensenrechten, armoede of de gevolgen van klimaatveranderingen. De grote
meerderheid had een gevaarlijke en moeilijke weg achter de rug. Ze zetten hun leven, hun gezondheid,
hun integriteit en wat hen nog restte aan bezittingen op het spel.
Tal van verenigingen en ontelbare burgers kwamen samen en richtten het Burgerplatform voor Steun aan
de Vluchtelingen op. Met spoed, gezien de noodsituatie, zorgden zij voor maaltijden, medische zorg,
onderdak, animatie, psychologische steun en onderwijs voor alle leeftijden in het Maximiliaanpark. De
nieuwe bewoners van het park en alle vrijwilligers maakten in de beginperiode verschillende moeilijke
weken door, terwijl ze verdere steun van de regering afwachtten.
Geleidelijk werden maatregelen genomen, zoals de opening van bedden in WTC III. Vandaag is het kamp
afgebroken. Ook al heeft het Burgerplatform zijn doeltreffendheid bewezen, toch wil het de plaats van de
overheid niet innemen. Het Burgerplatform hamerde de voorbije jaren dan ook meermaals op de
verplichtingen van de Belgische Staat tegenover asielzoekers, volgens de Europese en internationale
wetgeving.
Vandaag wil het Burgerplatform zijn activiteiten een duurzaam karakter geven, gesteund op de
solidariteit met de asielzoekers en op een nooit eerder vertoonde mobilisering van ondertussen meer dan
40.000 burgers. Via onder meer groepen op sociale media verzamelen ze alle dringende oproepen voor
opvang en andere noden.
BXLRefugees graaft ook dieper en wil de wortels van de asielcrisis blootleggen en de veranderingen
onderzoeken zodat een dergelijke crisis zich niet meer zou voordoen.
Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen ontving in 2018 de Prijs voor de Democratie.
Meer info: www.bxlrefugees.be.
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