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Wij zijn vrouwen en mannen die werken, studeren en onderzoek doen aan de Universiteit van 
Palermo. We wenden ons tot andere vrouwen, mannen en jongeren van Europese universiteiten met 
de vraag om samen met hen een grote ruimte te creëren waar kan nagedacht worden en actie 
ondernomen worden over thema’s die samenhangen met gelijke rechten voor iedereen, in het 
bijzonder voor migranten, ook met het oog op toekomstige generaties. 
 
We zijn van oordeel dat het belangrijk is deze oproep te laten vertrekken van onze universiteit, 
aangezien Sicilië het theater is en was van zowel massale emigratie als immigratie. We zijn ons 
bewust van de zware schendingen van de menselijke waardigheid bij vele duizenden migrante 
mannen, vrouwen, jongeren en kinderen die geprobeerd hebben onze kusten te bereiken of daar in 
geslaagd zijn. We kennen ook de beweegredenen waarom zoveel, zelfs teveel, andere Zuid-Italiaanse 
en Europese jongeren wegtrekken uit hun geboortestreek op zoek naar een leven dat beter zou kunnen 
zijn dan dat waarin ze geboren werden. En dus beseffen we heel goed dat de Middellandse Zee de 
plaats is waar zich de toekomst, niet alleen die van Europa, zich aftekent.  
 
We zijn ervan overtuigd dat het de rol is van de universiteit om bij te dragen aan een gefundeerde 
kennis van zaken, gebaseerd op juiste gegevens en rationele argumenten, zodat we ons kunnen 
ontdoen van loze slogans en andere simplificaties. Een dergelijke kritische kennis, gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek in een taal vrij van haat en angst, lijkt ons het enige betrouwbare 
instrument om de juiste keuzes te maken in de migratieproblematiek.  Dergelijke keuzes moeten de 
onschendbare rechten verzekeren van alle mensen en de mogelijkheden creëren om het andere en het 
vreemde te verwelkomen, waarbij tevens de contouren geschetst worden waarbinnen jongeren in het 
zuiden van Europa, maar ook uit de rest van de wereld, zich goed kunnen voelen. Daarom zien we 
het als onze plicht om de grootst mogelijke mobiliteit te promoten en te steunen met het oog op een 
open sfeer waarin studenten, onderzoekers en ideeën elkaar kunnen ontmoeten, zowel binnen scholen 
als universiteiten.   
 
Daarom menen we geen verder uitstel te kunnen dulden om na te denken en tot actie over te gaan. De 
volgende punten zouden daarbij centraal moeten staan:   
 

1. Het migratievraagstuk moet begrepen worden binnen de actuele globale problemen: 
klimaatverandering; het opraken en uitputten van onze natuurlijke bronnen (grondstoffen en 
water) en bijgevolg het tekort aan voedsel in bepaalde delen van wereld; het primaat van het 
financiële kapitalisme in de economie; het meer en meer op de voorgrond treden van autoritaire 
regimes met zware risico’s voor de democratie en de menselijke vrijheden. Het erkennen van 
het recht op migratie binnen een globaal kader van evoluerende rechten kan een grondige 
bijdrage leveren aan het versterken van de democratie en de vrijheden, zowel voor de huidige 
als voor toekomstige generaties.  

 
2. De Italiaanse en Europese politieke wereld moet migranten erkennen als bezitters van 

onvervreemdbare rechten, zoals erkend door de internationale gemeenschap. In de eerste plaats 
gaat het om het recht op gezondheid in zijn meest algemene betekenis. Tevens is er een garantie 
nodig op mensenrechten voor de zwakkeren, zoals grondwettelijk vastgelegd, maar al te 
gemakkelijk vergeten in de realiteit. Al deze rechten worden verzekerd door de Universele 
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Verklaring van de Rechten van de Mens (die onlangs hun 70ste verjaardag vierden en die in 
art. 14 aan iedereen het recht geven «om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen 
vervolging»), door Europese verdragen over fundamentele rechten, door de grondwet van 
Italië en van alle andere democratische staten. Andere politieke systemen, die de 
bewegingsvrijheid van mensen wil beknotten, zorgen voor een zware aanslag op de menselijke 
cultuur.   

 
3. Het menselijk leven en de menselijke waardigheid zijn in gevaar telkens een mens blootgesteld 

wordt aan extreme kwetsbaarheid, zoals niet alleen gebeurt rond de Middellandse Zee of in de 
woestijnen van Noord-Afrika, maar ook in alle transitlanden waar mensen opsluiting en 
foltering moeten ondergaan. De onverschilligheid die we daarbij betonen en het gebrek aan 
belang dat we eraan hechten, brengen ernstige schade toe aan de fundamenten van onze 
beschaving, waarvan een deel precies gegroeid is vanuit tragische gebeurtenissen uit ons 
verleden. Racisme is imers vaak niet zozeer de oorzaak, maar eerder het gevolg van de 
schending van de rechten van de zwaksten.   

 
 

4. Opvoeding en onderwijs zijn dé plaatsen waar er kan gewerkt worden aan respect voor en 
erkenning van verschillen tussen mensen en de strijd tegen economische en sociale 
ongelijkheid. Dit principe zou evident moeten zijn in de onderwijspraktijk over heel Europa, 
om de jongeren meer bewust te maken van de complexheid van de hedendaagse samenleving, 
vooral dan waar het de problemantiek betreft van de migrant, jong of oud, die recht heeft om 
kennis te nemen van de taal en cultuur van het land waar hij aankomt. Dit is een fundamentele 
voorwaarde voor echte inclusie. Het opzetten van eductieve projecten met een open en 
pluralistische visie is een eerste stap om de blik te verruimen, los te komen van vooroordelen 
en middelen te voorzien om onze plaats in de wereld te ontdekken.   
 
 
 
 
 
Traduzione di Koen Wylin (Universiteit Gent, Belgium) 
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