Petitie gericht aan het Brussels Parlement
Doel : het loslaten van de dubbele moraal door alles in het werk te stellen om een einde te maken
aan dak- en thuisloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ervoor zorgen dat niemand
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dak- of thuisloos hoeft te zijn: Oekraïense vluchtelingen noch
andere medemensen.
Uiteraard zijn wij verheugd over de talrijke uitingen van solidariteit met de Oekraïense vluchtelingen, zowel van de overheid als van
gewone burgers, de deelstaten, OCMW's, gemeenten en verenigingen uit het maatschappelijke middenveld.
Maar het is onaanvaardbaar dat diezelfde solidariteit zich niet doorzet voor 1) de duizenden mensen die zich al jaren in een vergelijkbare
situatie van dakloosheid, thuisloosheid of slechte huisvesting bevinden, en 2) de duizenden vluchtelingen uit andere oorlogen.
De steun voor hen is minimaal, terwijl er veel gebeurt voor de Oekraïense vluchtelingen.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt alles in het werk om tot 20.000 Oekraïense vluchtelingen te huisvesten en te herhuisvesten,
terwijl er in het gewest bijna 6.000 getelde dak- en thuislozen aanwezig zijn.
De Oekraïense vluchtelingencrisis heeft twee verdiensten:
1) aantonen dat ALS WE dat WILLEN, KUNNEN WE onze inspanningen om dak- en thuisloosheid aan te pakken maximaal opdrijven;
2) een beleid van TWEE MATEN, TWEE GEWICHTEN aan het licht brengen in het sociaal beleid gevoerd binnen en buiten het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
De ondertekenaars van de petitie vragen het Brussels Parlement om een standpunt in te nemen over deze dubbele vaststelling.
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De petitie werd gelanceerd op 9 april 2022 en is een initiatief van het Syndicat des immenses en het Collectif citoyen de Bruxelles.
Voor meer details over de TWEE MATEN EN TWEE GEWICHTEN die in de petitie worden aangekaart, zie www.syndicatdesimmenses.be/action-mars-2022-bis.
De papieren versie van de petitie is te bezorgen aan het Syndicat des immenses (c/o DoucheFLUX, Veeartsenijstraat 84, 1070 Brussel) of aan Raouf Ben Ammar
(Lemonnierlaan 17, 1000 Brussel).
De petitie kan binnenkort ook online worden ondertekend www.parlement.brussels/democratie-brussels.

