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1. Achtergrond 

 

Een groep Libiërs uit de zelfgeorganiseerde vluchtelingengroep Wij Zijn Hier, wilde 

aandacht vragen voor hun situatie. Een deel van hen had een status en is deze 

kwijtgeraakt na de verkiezingen in Libië afgelopen zomer. Een ander deel heeft nooit 

een status gekregen. Dit terwijl hun land in brand staat en ze niet terug kunnen. 

 

De groep wilde een demonstratie organiseren en ook het publiek informeren over de 

situatie. In reactie op hun verzoek om assistentie bij het organiseren hiervan, schreef 

Pieter Smit onderstaande reactie. Pieter Smit is politicoloog en bouwde 

vluchtelingenkampen in Soedan, Somalië, Ethiopië, en nu bij Wij Zijn Hier in 

Amsterdam. De inhoud van zijn reactie is geverifieerd door een van de Libiërs. 

 
Zo’n drie maanden geleden had Libië na keurig verlopen verkiezingen, een model-terugkeerland 

moeten worden. 
 

Afgelopen weken echter, brak er in de hoofdstad oorlog uit tussen de vier nationale legers die Libië 

(dank zij verdeelde westerse steun) rijk is. Zware beschietingen in de hoofdstad, zelfs 

bombardementen  door buitenlandse vliegtuigen. Daarop vluchtten bijna alle westerlingen, 

inclusief diplomaten, per auto naar Tunesië. 
 

Het land valt nu uit elkaar; wat over blijft, is een monsterlijke schaduwstaat, schrijft de New York 

Times, gebaseerd op milities met  oneindige voorraden wapens en munitie, en zonder enige 

moraal. Het  meeste geweld lijkt plaats te vinden onderling tussen de verschillende legers die door 

het westen gesteund worden.  Moslim-extremisten van rechts-conservatieve en van socialistische   

snit wachten beiden tot de huidige vechtjassen zichzelf hebben opgebrand. 
 

Daarna wordt Libië waarschijnlijk een soort Somalië. Maar dan met oneindig veel olie-dollars. 
 

Libië was na de val van Kadaffi al een totaal rot-land geworden voor vrouwen en mensen met een 

donkere huidskleur. Binnenkort zal het geweld zich waarschijnlijk tegen iedereen keren die geen 

baard of sluier wil dragen. 
 

Het Nederlandse asielbeleid rond Libië is simpel: Van zwarten wordt door Nederland simpelweg 

niet geloofd dat het Libiërs zijn. Mensen die iets met Kadaffi te maken hadden, werden afgewezen 

want kregen veelal het label ‘oorlogsmisdadiger’, zonder een spoor van bewijs. En de rest kreeg 

deels tijdelijk asiel. Tot de verkiezingen van deze zomer. Daarna zou alles goed komen. Stond in de 

planning. Dus kan volgens die zelfde planning nu iedereen terug  naar het land waarvan niet alleen 

de luchthaven, maar ook alle democratisch organen aan puin zijn geschoten. Dus nu worden 

alle Libiërs in Nederland geklinkerd (op straat gezet). 
 

Maar omdat het westen zelf de huidige dictatortjes aan de macht gebombardeerd en bewapend 

heeft, horen we hier allemaal erg weinig over. 
 

Goed dat onze Libiërs zich laten horen. 

Steun die lui !!! 
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Op basis hiervan hebben enkele mensen besloten de groep Libiërs te steunen en een 

kleine campagne op te zetten samen met hen. De campagne benadrukt dat dit weer 

een tragisch voorbeeld is van hoe krom het Nederlandse asielbeleid is. 

 

Belangrijk uitgangspunt is dat de campagne (zowel demonstratie als media 

campagne) niet gericht is op enige vorm van oordeel over de strijdende partijen in 

Libië. De situatie is uiterst complex. Bovendien levert het geen bijdrage aan de 

boodschap die we echt willen brengen: De situatie is zeer ernstig. Dit wordt bevestigd 

door diverse gerenommeerde bronnen. Mensen kunnen niet naar zo’n gevaarlijk 

gebied worden gestuurd. 

2. Verslag per onderdeel 

 
De campagne was opgesplitst in enkele onderdelen: 

- Opstartfase 

- Media-offensief 

- Mobilisatie 

- Demonstratie 

- Verslaglegging, evaluatie & vervolg 

 

In dit hoofdstuk per onderdeel een verslag. 

2.1. Opstartfase: 

 

De kerngroep bestond met 

name uit twee Libiërs die 

de lead namen, 

afwisselend aangevuld met 

diverse andere Libiërs uit 

de vluchtelingengroep en 

supporters. Ook werd er 

expertise ingewonnen bij 

een Algerijnse vluchteling 

met veel ervaring op het 

vlak van organisatie van 

acties. Eveneens werd 

door de coördinatoren 

contact gezocht met 

andere Libiërs in 
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Nederland en zij namen ook deel aan de campagne. Vanuit de supporters groep 

waren er rond zeven a acht mensen actief betrokken op het volgende vlak: 

- Financiën 

- Assistentie bij maken van flyers 

- Aanmelden van de demonstratie bij de politie 

- Aanschrijven van media en politici 

- Contact met advocaat van de Libiërs 

- Verspreiden van de oproepen 

- Assistentie bij het maken van de banners ed 

- Interviews / filmen / fotograferen 

- Leggen van perscontacten 

 

Er is steeds expliciet op toegezien dat alle beslissingen vanuit de twee 

kernorganisatoren (Libische vluchtelingen) genomen werden. 

 

Er is internet- en beltegoed voor beide heren gekocht, wat zeer goed werkte. Er 

waren constante updates, voorstellen en verzoeken, evenals foto’s van bezigheden 

en voorbereidingen vanuit de organisatoren. Vooral in de periode voor de 

demonstratie was er zeer actieve communicatie. Na afloop van de demonstratie was 

het echter moeilijker om in contact te komen – waarschijnlijk in verband met het 

aflopen van het internet- / beltegoed. 

 

Naast contact via email en telefoon, zijn er ook bijeenkomsten in de Vluchtgarage 

geweest. 

 

 
 

Foto’s: voorbereidingen voor de demonstratie op het dak van de Vluchtgarage. 

Vastgelegd voor de mobilisatie-video. 
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2.2. Media-offensief: 

 

Het is niet altijd direct duidelijk welke impact een media campagne heeft. Diverse 

media is benaderd, evenals journalisten en politici. Enkele Libiërs zijn aanwezig 

geweest bij een gemeenteraadsvergadering voorafgaand aan de demonstratie.  

XminY heeft een artikel geschreven en vanuit de campagne zijn enkele artikelen en 

blogs gepubliceerd, zie bijvoorbeeld: 

http://www.krapuul.nl/overig/blog/454149/libie-brandt-maar-nederland-zet-

vluchtelingen-op-straat/. 
 

Er is ook met de advocate van enkele van de Libiërs overlegd. Er is met de mensen 

gesproken die een broer/zwager zijn verloren in Libië nadat hij is teruggestuurd en er 

is verdere research gedaan naar teruggekeerde Libiërs.  

 

Ook is er gefilmd tijdens de voorbereidingen van de demonstratie, tijdens de 

demonstratie zelf en er zijn diverse Libiërs van de groep geïnterviewd. Op het 

moment van het schrijven van het rapport is de montage hiervan nog niet gereed.  

 

Een mogelijk direct gevolg van het benaderen van media en politici zijn de 

uitzendingen van NOS en Nieuwsuur over de ernstige situatie in Libië, in verband met 

het asielbeleid, zoals ook op de Wij Zijn Hier Facebook pagina gerapporteerd: 
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Nieuwsuur reportage - vanaf 22:56 

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/298699/Nieuwsuur.html 

 

Ahmed is een van de vluchtelingen Wij Zijn Hier en heeft enkele maanden geleden een herhaald 

asielverzoek ingediend. Hij vertelt in Nieuwsuur dat hij op 5 december heeft gehoord dat deze 

aanvraag is afgewezen. Hij weet momenteel niet hoe het verder moet. 'Ik ben afgewezen omdat ze 

me niet geloven. Ze geloven niet dat er problemen zijn in Libie.' Over Libie zegt hij: 'Ik weet niet wie 

tegen wie vecht. Uit de media weet ik dat er oorlog en chaos heerst.' In deze reportage wordt de 

chaos goed weergegeven. 

In de Libië campagne van enkele weken geleden zijn veel mensen aangeschreven en geïnformeerd 

over de ernstige situatie in Libië. Zo ook minister Koenders van buitenlandse zaken. Wij zijn zeer blij 

dat hij op 10 december op het journaal zegt dat Libië gevaarlijk is. In Nieuwsuur van 13 december 

wordt hij geciteerd: 'dat de burgeroorlog in Libië het grootste gevaar is dat Europa op dit moment 

bedreigt.' 

 

De situatie is zo verslechterd dat Human Right Watch een klemmend beroep doet op alle Europese 

landen: No country should be sending back any civilians to Libya, to anywhere in Libya. Because we 

do not think that the situation in a part of Libya is save enough for a civilian to be sent back to.' 

 

Het ministerie van Buitenlandse zaken bestudeert momenteel de situatie in Libië en brengt deze 

maand rapport uit. Staatssecretaris Teeven zal op basis hiervan kijken of het asielbeleid aangepast 

dient te worden. 

 

 

Een van de Libiërs die ook betrokken was bij de campagne – meehielp met maken 

van de banners, interviews gaf en aanwezig was bij de demonstratie -  was de 16 

jarige Ahmed. Er werd een voorlopig thuis voor hem gevonden en samen met zijn 

gastgezin werd besloten om een dagboek bij te houden van zijn situatie;  hoe een 16 

jarige jongen die gevlucht is voor het geweld in Libië in Nederland wordt behandeld. 

De dagboeken werden zeer veel bekeken en gedeeld.  

 

Zie bijvoorbeeld: 

https://www.facebook.com/WijZijnHier/photos/a.440048432695392.102257.423445

664355669/888168731216691/?type=1 

 

In januari vonden interviews plaats met hem door de Ikon. Andere mensen die 

deelnamen aan de campagne assisteren met onder andere vertaling. 

 

2.3. Mobilisatie: 

 

De mobilisatie heeft plaatsgevonden via de Facebook pagina van Wij Zijn Hier (met 

ruim 3000 likes en een breed bereik) en via shares van de oproepen op deze pagina. 
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Daarnaast is ook het platform voor Libiërs in Nederland gebruikt voor mobilisatie (via 

Facebook en via-via werd de oproep verspreid).  

 

Aankondigen voor de demonstratie zijn verspreid over tal van mailinglijsten en op 

platformen. Tot slot zijn de verschillende locaties van Wij Zijn Hier geïnformeerd.  

 

Voorbeelden van aankondigingen: 

https://www.indymedia.nl/node/24964 

http://aktieagenda.nl/bin/select?q=libie 

https://www.facebook.com/WijZijnHier/posts/846323815401183 

 

2.4. Demonstratie 

 

De demonstratie vond plaats op woensdag 29 oktober. Deze datum was specifiek 

gekozen omdat er die dag een tweede kamer debat plaats vond, waar onder andere 

over land gebonden beleid werd gesproken. 

 

Er was een bus van Theaterstraat die mensen ophaalde bij het Vluchtgebouw en in de 

Vluchtgarage. Daarnaast waren er twee personenauto’s die mensen van de 

Smaragdgroep naar Den Haag brachten. Naast de vluchtelingen van Wij Zijn Hier 

namen ook supporters en sympathisanten deel aan de demonstratie en Libiërs die in 

Nederland wonen. 

 

 
 

Foto’s: vluchtelingen in gesprek met politici voor de Tweede Kamer 

 

De demonstratie bevatte de volgende onderdelen: 

- Muziek (onder andere Libische muziek) 

- Het voorlezen van het persbericht 
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- Speeches van de vluchtelingen  

- Een speech van Carla die haar schoonzoon verloor in Libië nadat hij was 

teruggestuurd uit Nederland. 

- Een foto collectie van beelden van de huidige situatie in Libië (de politie Den 

Haag had ons vooraf expliciet opgedragen geen extreem schokkende beelden 

te gebruiken in verband met mogelijk langslopende mensen). 

- Het uitdelen van Flyers (zie bijlage) 

- Dragen en tonen van veel creatieve uitingen als banners, borden, 

vredesduiven, boodschappen ed. 

- In discussie met politici: na afloop van het debat kwamen diverse politici naar 

buiten om met de vluchtelingen te spreken (zie foto’s). Zij toonden interesse in 

het verhaal over Libië. Eveneens adviseerden zij de groep bij het volgende 

debat over asielbeleid terug te komen. 

 

Er namen rond de 50-60 mensen deel aan de demonstratie. 
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2.5. Verslaglegging, evaluatie & vervolg 

 

In dit verslag zijn verschillende links en foto’s verzameld. Op de Facebook Pagina van 

Wij Zijn Hier zijn mooie (foto) verslagen geplaats. 

Het is wederom moeilijk te zeggen hoeveel impact aan deze campagne te danken is, 

maar de minister geeft nu aan in de media dat Libië niet veilig is en moet de 

staatssecretaris adviseren over beleid. 

Er was onder de Libiërs veel actiebereidheid voor nog een demonstratie in december 

bij de IND in Amsterdam. Er is echter besloten om dit voorlopig niet te doen. Dit had 

verschillende redenen: allereerst was duidelijk dat er gefocussed moest worden op 

de media-campagne, omdat hier het meeste van verwacht werd. Daarnaast had de 

Libië campagne de vluchtelingen geactiveerd om actie te voeren en kwamen er ook 

ideeën voor andere acties, die met het oog op de actualiteit (bijvoorbeeld uitspraak 

van Europese Raad) meer voor de hand lagen om op te pakken. Tot slot had ook de 

prive-situatie van de vluchtelingen met hun eigen problemen met de situatie in Libië 

en Nederland hiermee te maken. 

3. Meer informatie 

Wij Zijn Hier is een groep vluchtelingen in Amsterdam die vanuit de Nederlandse 

overheid geen onderdak krijgt maar ook niet mag werken en dus op straat zou 

moeten leven. Hun asielverzoek is geweigerd maar zij kunnen niet terug naar land 

van herkomst en (wegens de Dublin akkoorden) ook niet naar een ander Europees 

land. De groep heeft besloten de onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te 

maken, door zich niet meer te verschuilen maar juist de situatie van deze groep in 

Nederland aan de kaak te stellen. Dankzij de kracht van de vluchtelingen en de hulp 

van vele supporters, bestaat de groep al zo'n twee jaar. Wij Zijn Hier is momenteel 

verdeeld over verschillende locaties. 

Voor meer informatie: 

- Website: http://wijzijnhier.org 

- Facebook: https://www.facebook.com/WijZijnHier  

- Twitter: https://twitter.com/wijzijnhierNL 

- email: wijzijnhierNL@gmail.com` 
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Bijlage 1: Flyer van de demonstratie 
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