
UMBRELLA MARCH

Den Haag, 20 juni 2012

 

Meld je aan en loop mee voor de

bescherming van vluchtelingen!
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Loop mee met de Umbrella March

Op Wereldvluchtelingendag, woensdag 20 juni organiseert VluchtelingenWerk Nederland de Umbrella

March. Met deze landelijke actie vraagt VluchtelingenWerk aandacht voor alle mensen die moeten

vluchten om hun leven te redden. De witte paraplu's, die we tijdens de mars dragen, staan symbool voor

hun bescherming.

Het belang van bescherming
Wereldwijd zijn er vijftien miljoen vluchtelingen. De overgrote

meerderheid van deze mensen – 90 procent – wordt in buurlanden

opgevangen. Een aanzienlijk deel van hen verblijft in

vluchtelingenkampen, vaak onder erbarmelijke omstandigheden en

soms wel meer dan twintig jaar. Gelukkig zijn er nog altijd landen

waar vluchtelingen bescherming krijgen. Nederland is één van die

landen. Wij vinden dat dit zo moet blijven.

 

Wat gaan we doen? 
VluchtelingenWerk organiseert dit jaar de Umbrella March in Den

Haag, internationale stad van vrede en recht. De Umbrella March is

politiek neutraal en laat een positief geluid horen: vóór de

bescherming van vluchtelingen. We lopen met witte paraplu's in de

hand om aandacht te vragen voor deze bescherming.

 

Wat: 
                  Umbrella March voor Wereldvluchtelingendag

 

Wanneer:
       Woensdag 20 juni 2012

Waar:   
             Den Haag

Vanuit alle regionale stichtingen rijden bussen naar Den Haag. We

verzamelen om 12.30 uur bij het Vredespaleis in Den Haag en starten

met een kort programma op het podium van 13.00 tot 13.45 uur.

Daarna lopen we een route door de stad. Vervolgens sluiten we aan

bij de manifestatie van Kerk in Actie op het Lange Voorhout rond

15.00 uur. Om 16.30 vertrekken de bussen vanaf het Malieveld voor

de terugreis.

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten

van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van

een nieuw bestaan in Nederland.

 

‘Verklaring voor kinderrechten’
Onder de noemer ‘Verklaring voor kinderrechten’ organiseert Kerk in

Actie een manifestatie voor de rechten van vluchtelingkinderen,

aansluitend aan de Umbrella March. Deelnemers kunnen na de tocht

met de witte paraplu’s om 15.00 uur aansluiten bij deze manifestatie.

 

Kort programma bij de start
Om 13.00 uur is er een kort programma op een podium bij het

Vredespaleis. De volgende mensen hebben reeds toegezegd om te

spreken:

- Marnix Norder, loco-burgemeester van Den Haag en wethouder van

o.a. Integratie

- Désanne van Brederode, schrijver en columnist

- Tahmina Akefi, boegbeeld van de campagne 'Leven in veiligheid'

en auteur van het boek 'Geen van ons keek om'

- Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland.

De sprekers zullen vanuit hun eigen ervaringen vertellen over

waarom mensen vluchten en waarom bescherming zo belangrijk is.

 

Meld je aan en loop mee!
Je kunt je opgeven voor de Umbrella March bij de contactpersoon van

jouw regionale stichting. Mocht je niet aan VluchtelingenWerk

verbonden zijn, dan kun je je aanmelden door een mailtje te sturen

naar umbrellamarch@vluchtelingenwerk.nl.

VluchtelingenWerk Nederland

Jeppe van Pruissen

Een zee van witte paraplu's, Umbrella March 2011


