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Motivatietekst Ultima Sociaal-cultureel volwassenenwerk 2019
De jury draagt Humain vzw voor als laureaat voor de Ultima Sociaal-cultureel Volwassenenwerk
2019.

Over de laureaat
In 2016 richtte een groep vrijwilligers Humain vzw op. Ze verleenden toen al maanden humanitaire
bijstand aan de duizenden gestrande vluchtelingen in het kamp van Grande-Sythe in Noord-Frankrijk. Op
dat moment was er een grote collectieve verontwaardiging over de houding van Europa tegenover
mensen op de vlucht.
Veel vrijwilligers die zich toen en later bij Humain vzw aansloten, hebben professionele ervaring in de
strijd rond mensenrechten of binnen het welzijnswerk. Ondertussen groeide de organisatie structureel en
legde ze de focus op de ondersteuning van mensen in nood, de strijd voor gelijkheid en mensenrechten,
en de beeldvorming van vluchtelingen.
Humain vzw wijdt zich aan het probleem van de zogenaamde ‘transmigranten’, een schrijnend menselijk
thema waar de politiek zich amper in vastbijt. Opvang, hulpverlening, opvolging en behandeling van die
groep migranten loopt nog steeds mis, en mensen worden herleid tot een klein aspect van wie ze zijn.

“Humain vzw koos de ideale naam voor haar organisatie. Ze wil de maatschappij eraan
herinneren dat ‘transmigranten’ in de eerste plaats mensen zijn, met dezelfde
rechten als alle andere mensen.”

Motivatie van de jury
De jury is onder de indruk van het blijvende bestaan van een organisatie die vier jaar geleden ontstond
om ‘te depanneren’, maar die haar inspanningen dagelijks volhoudt. Ze profileert zich niet, maar werkt al
jaren in stilte voort. Humain vzw organiseert logistieke steun (zoals tenten, eten, kleren) maar ook
activiteiten voor en door vluchtelingen, en educatie voor kinderen. Ze zet de vluchtelingenproblematiek
blijvend op de kaart door journalistieke bijdragen en persberichten, en door gastsprekers te leveren voor
debatten, lezingen en vormingen. Transmigranten worden vaak gedemoniseerd en ontmenselijkt, maar
Humain vzw keert dat om met een positief verhaal over samenleven en mensenrechten. Bovendien is het
een vrijwilligersorganisatie pur sang, met een diverse groep medewerkers die elkaar nergens anders
zouden ontmoeten.
Met deze Ultima wil de jury een signaal geven aan de bevolking en aan het beleid, dat
vluchtelingenkampen nog steeds bestaan en dat de situatie van vluchtelingen niet is verbeterd. Humain
vzw helpt vluchtelingen om een menswaardig bestaan op te bouwen, búiten een context waarin ze
gecriminaliseerd worden. De vrijwilligers bieden concrete hulp en vraagt blijvende aandacht voor een
fragiele groep mensen. Door in het voetlicht te treden met verhalen, herinneren ze ons eraan dat
vluchtelingen, net als wij zelf, op zoek zijn naar een menswaardig leven. De jury looft ook de manier
waarop de organisatie haar werk heeft verbreed vanuit de initiële context van Calais, naar Zeebrugge,
Duinkerke en Brussel. Mensen vanuit heel Vlaanderen worden gemobiliseerd, geïnformeerd en betrokken.

Kort gezegd
In haar strijd tegen de ontmenselijking van vluchtelingen, zet Humain vzw kritische analyse, warme
ondersteuning en psychologische bijstand voorop. Een organisatie als Humain vzw geeft menselijkheid en
hoop in onze samenleving een duidelijk gezicht.
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