Slotceremonie ‘50 jaar migratie’
7 januari 2015

Dames en heren,
Beste vrienden van Fedactio,
Fedactio kon m.i. geen betere, meer symbolische plek kiezen voor de
afsluiting van het uiterst geslaagde projectjaar “50 jaar in België” ter
gelegenheid van de 50ste verjaardag van de door de overheid
georganiseerde migratie naar België die cruciaal was voor de wederopbouw
van het land na WO II.
Immers ook de fantastische tentoonstelling “Heilige Plaatsen, Heilige
Boeken”, een expo over het jodendom, christendom en islam, toont waarin
we van mekaar verschillen maar vooral ook wat ons bindt.
Ook historisch gezien is de symboliek van deze plek, van het Eilandje,
groot. Het Eilandje, de Haven van Antwerpen, is al eeuwenlang onze poort
op de wereld, de ader van onze welvaart, en de poort van de wereld tot
Antwerpen. Antwerpen heeft niet zoveel met materiële, infrastructurele
bruggen, maar wel met bruggen tussen mensen.
Net als Fedactio. Dankzij haar ‘grensontkennende projecten’ spaart
Fedactio tijd, moeite noch middelen om mensen bij mekaar te brengen en
bruggen te bouwen tussen mensen ongeacht achtergrond, religie,
overtuiging, geslacht. De “kunst van het samenleven”, noemde uw
voorzitter het zo treffend. Fedactio doet dat steeds constructief door te
focussen op talent, op inzet en engagement, op overtuiging en waarden
zoals met de talentenwedstrijd ‘De kleuren van België’.
En dat waardeer ik bijzonder sterk. Ik/we zijn er Fedactio ook dankbaar
voor. Dankbaar ben ik Fedactio ook voor de boeiende inleefreis -een klein
jaar geleden- naar Istanbul en voor de gesprekken met zoveel inspirerende
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mensen. Sindsdien volg ik de situatie met nog grotere belangstelling maar
ook met zorg en bezorgdheid op.
Terug naar Antwerpen. Is Antwerpen een stad, een regio die voluit alle
troeven van haar internationale roeping uitspeelt? Waarderen we –zonder
blind te zijn voor samenlevingsuitdagingen- alle talenten ongeacht
achtergrond? Ik herhaal het vaak: hoeveel sterker zouden we zijn mochten
we voluit en met veel (zelf)vertrouwen alle kennis en vaardigheden van alle
mensen uit zowat 180 verschillende landen die hier leven, schoollopen,
studeren, (willen) werken echt en ten volle naar waarde schatten? Hoeveel
sterker nog zouden we presteren, economisch, maatschappelijk en
menselijk.
Gelukkig nemen steeds meer mensen met een migratieachtergrond meer
dan hun verantwoordelijkheid. Hun voorbeeldfunctie is van onschatbare
waarde. Namen noemen zou onrecht doen zijn aan zovelen. Dat doe ik
bewust niet.
Zijn daarmee alle uitdagingen van de baan? Lang niet. Een gezamenlijke
oproep vanuit groot vertrouwen en hoop: samen moeten en zullen we
toekomst maken. Dat wens ik u, behalve een goede gezondheid: veel
passie, (zelf)vertrouwen én hoop in 2015!
Laat geen aanslag, hoe gruwelijk en weerzinwekkend ook, daar een eind
aan maken. Weet wel beste vrienden, het waren, het zijn mensen,
individuen die dergelijke weerzinwekkende, schokkende daden plegen,
NIET gemeenschappen en al zeker geen vertegenwoordigers van
gemeenschappen. Deze haatdragende terroristen lijken in niets op die vele
fijne mensen, moslims die de universele waarden van vrijheid, gelijkheid,
broederschap koesteren en met verve verdedigen, doorleven en
overdragen aan hun (klein)kinderen.
Het jaar is driest en triest begonnen. Hopelijk groeit uit de tragedie toch
weer een betere toekomst en verliest niemand de moed en hoop!
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