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Bruxelles

HOUSSAM EL
HAIMOUR

0467 71  01 05/
houssamell@hotmail.com

Ik sta open voor anderen, ik heb de
wens om samen te werken met
mensen die de zaak van de mensen
zonder papieren in België kunnen
steunen. 

Ik wil echt begrijpen hoe alles werkt
en anderen helpen. Omdat ik weet
dat de situatie erg moeilijk is voor
migranten zonder papieren. Ik ben
bereid om met anderen samen te
werken, om samen de best
mogelijke oplossingen te vinden. Bruxelles

Gelijkheid voor
iedereen
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ALLEEN DE
STRIJD LOONT

EN BEVRIJDT
HENRIETTE

ESSAMI-KHAULLOT

0465 55 71 17 /
henryettaek@gmail.com

Ik beschouw mijzelf als een stem voor
de stemlozen en streef ernaar deze
strijd naar het niveau van de Europese
Unie te tillen met het oog op de
vaststelling van duidelijke en unieke
criteria die op alle Europese landen van
toepassing zijn.
Ik streef ernaar deze strijd op het niveau
van de Europese Unie te brengen met
het oog op de vaststelling van duidelijke
en unieke criteria die op alle Europese
landen van toepassing zijn.
Overtuigd van het potentieel van een
dergelijke functie in termen van
bewustmaking, strategiebepaling
en om Europese politici uit te dagen
over de weinig bekende maar universele
kwestie van
van de eerbiediging van de
fundamentele mensenrechten van
migranten zonder papieren en de
noodzaak om onze vertegenwoordiging
in de media en de politiek opnieuw uit
te vinden.

Bruxelles



In het hele Schengengebied
moeten duidelijke en permanente
criteria voor regularisatie worden
ingevoerd. 
We moeten het voorbeeld nemen
van de situatie in Spanje met de
sociale regel.

Op nationaal niveau moeten we
alle vormen van favoritisme
tussen migranten bestrijden en
een manier vinden om de
problemen voor iedereen op te
lossen.

Ik ben gemotiveerd om te spreken
voor de precaire mensen in deze
samenleving en om oplossingen
te vinden voor iedereen.

Verkiezing van de Europese
woordvoerder voor

migranten zonder papieren
in België

Als u contact met mij wilt
opnemen

WE WONEN HIER,  WE
WERKEN HIER,  WE

BLIJVEN HIER.

TARIK CHAOUI

 

0455 13 74 70/
chaoui.tarik01@gmail.com

Bruxelles



0485 70 61 53/ narame70@gmail.com

Liège

-Voor de uitwerking van duidelijke
criteria voor de regularisatie van
artikel 9bis van de Belgische wet.

- Een waardige en billijke
rechtvaardigheid eisen ten
opzichte van die Belgisch-
buitenlandse koppels die hun
verbintenis verboden zien omdat
ze als "verdacht" worden
beschouwd.

- Voor de zichtbaarheid van de
vaardigheden van niet-
geregulariseerden, hetzij in de
beroepsbevolking, hetzij zelfs in
het ondernemerschap

- samenwerken met
basisverenigingen en vakbonden op
zowel nationaal als Europees niveau
die reeds actief strijden voor een
hervorming van de
migratiewetgeving

VOOR EEN ZICHTBARE EN
WAARDIGE IDENTITEIT

RICHARD 
OVONO 

Liège

0467 86 76 74/
richardovono.m@gmail.com
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PACIFIQUE
NARAME

NIEMAND IS ILLEGAAL
GELIJKHEID EN

REGULARISATIE VAN
MIGRANTEN ZONDER

PAPIEREN

0485 70 61 53/
narame70@gmail.com

Liège
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-het recht op regularisatie voor alle
migranten zonder papieren. 
-Het recht op huisvesting,
meningsuiting, werk, stemrecht, sociale
zekerheid, enz. opeisen.
-Reflecteer onze waarden in de regering
om crisissen te bestrijden.
Eis non-discriminatie regels en strijd
tegen racistische reflexen.
Eis betere opleidings- en
onderwijsmogelijkheden voor migranten
zonder papieren. 
-Eisen van het recht op verdediging en
vertegenwoordiging om onze politieke
steun te geven.
-Het recht op vrij verkeer eisen voor alle
migranten zoals voor alle andere
burgers. 
-Betogen van de inburgering van alle
migranten, ongeacht hun herkomst.
-Vermeldelijk verslag uitbrengen over de
lopende acties.
-Een ruimte creëren voor discussie en
uitwisseling onder migranten zonder
papieren om de strijd goed te kunnen
voeren.
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ABDUL-AZIM
AZAD

0466 44 63 63/
azimazad00@gmail.com

Bruxelles

LATEN WE SOLIDAIR
ZIJN

We zullen alle platforms
die voor ons beslissen
terugnemen. Iedereen
heeft hier een plaats, dus
het is aan ons om onze
toekomst te bepalen. 

Ik ben vastbesloten om
mensen zonder papieren
te verdedigen die van hun
rechten worden beroofd.
De strijd van bannelingen
zonder papieren is mijn
strijd.
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ALS U DE ACTIE WILT
STEUNEN



26 EN 27 MAART 2022
Om te komen stemmen moet u een

identiteitsbewijs meenemen (dit kan
een verlopen visum zijn, een paspoort,

een document waaruit uw status als
kandidaat blijkt, enzovoort) om aan te
tonen dat u ongedocumenteerd bent. 

Waar moet ik stemmen?
-Luik: Monde des possibles (Potiérue 2-
10 -4000 Luik, ingang om 10 uur)
tussen 14 en 18 uur
- Mons: Salle Janssens ABVV, Rue
Lamir, 18-20 (ingang via de rue de
Dinant) tussen 11.00 en 13.00 uur
-Brussel: Tijdens het weekend zal een
mobiel kantoor worden georganiseerd.
Bel 0485 92 56 81 om te weten wanneer
het bij u in de buurt komt.

Als u het geluk hebt "goede papieren" te
hebben, help dan "migranten zonder
papieren" om hun burgerschap uit te
oefenen door uw gift te sturen naar
BE96 1030 7253 0305 - Maison du Peuple
d'Europe - mededeling; Steun voor de
verkiezingen van migranten zonder
papieren

Hoe moet ik stemmen ?


