
 

ACTUALITEITSMOTIE OVER MAWDA SHAWRI EN HET 
MIGRATIEBELEID 

 

In sommige situaties hebben woorden weinig impact en lijken ze onbeduidend. 
 

Los van onze kritiek op het economisch en sociaal beleid van deze regering, kan het ABVV alleen maar 
vaststellen dat de menselijke waarden die het cement van elke samenleving moeten zijn, alsmaar verder 
worden aangetast in ons land.  
 
Wij stellen vast dat het racistische 70-puntenplan van het Vlaams Blok – dat aanleiding gaf tot een 
‘cordon sanitaire’ – geleidelijk aan, en steeds sneller, wordt overgenomen door de N-VA, en dat deze de 
andere partijen van de rechtse coalitie, met de premier op kop, voor deze kar probeert te spannen..  
 
Het is geweten dat deze regering beslist heeft om zich moreel te verlagen door een zogenaamd "streng 
maar menselijk beleid" te voeren, maar dat vooral totaal onmenselijk is. Het beheer van het 
Maximiliaanpark dat vooral bedoeld is om afkeer op te wekken bij vluchtelingen en burgers die willen 
helpen, de criminalisering van deze laatsten, woonstbetreding, de gerechtelijke vervolging van artsen die 
zorg verlenen aan migranten, de opsluiting van kinderen in gesloten centra… De lijst van stappen die ons 
telkens dichter bij de onmenselijkheid brengt, is lang. 
 

En dan is er nog het overlijden van de kleine Mawda Shawri. 
 

De kleine Mawda Shawri stierf ten gevolge van een kogel in het hoofd die door de politie werd afgevuurd, 
onder omstandigheden die het onderzoek zal moeten verduidelijken. 
 

De kleine Mawda Shawri stierf ver van haar ouders, die geboeid waren en behandeld werden als 
criminelen terwijl hun dochtertje weg werd gevoerd met de ziekenwagen. 
 

Voor de kleine Mawda Shawri werd inmiddels een begrafenisplechtigheid georganiseerd door het 
Burgerplatform voor Vluchtelingensteun. Haar ouders en broer blijven op langere termijn nog altijd het 
risico lopen om uitgewezen te worden. 
 

De kleine Mawda Shawri, die nog maar twee jaar was, van wie de ouders probeerden haar een kans te 
geven om een menswaardig leven uit te bouwen. Maar de lafheid van de regeringspartners van de N-VA 
die al hun waarden verloochenen, maakt hen mee verantwoordelijk voor de criminalisering 
van  migranten. 
 

Mawda Shawri, 2 jaar, is ongewild een nieuw symbool geworden (na Aylan, Semira Adamu...) van het 
onmenselijke beleid dat wordt gevoerd door de Belgische regering, en bij uitbreiding ook door de EU. 
 

Bijgevolg vraagt het ABVV: 
 

- dat aan het gezin van Mawda Shawri een permanente verblijfsvergunning wordt verleend op 
humanitaire gronden 

- dat het Belgische migratiebeleid wordt opgeschort en herzien en dat de opsluiting van kinderen in 
gesloten centra onmiddellijk wordt gestopt; 

- dat mensen die hun land proberen te ontvluchten, niet langer worden gecriminaliseerd; 
- dat er snel een volledig onderzoek komt over het verloop van de feiten en de 

verantwoordelijkheden bij de dood van Mawda Shawri; 

 


