26 mei 2017

Persmededeling
De Verenigde Naties nemen deel aan de 20 km door Brussel, tezamen voor
migranten en vluchtelingen
‘Laten we TEZAMEN het respect, de veiligheid en de waardigheid van de vluchtelingen en
migranten bevorderen’

(Brussel) – Het Agentschap van de Verenigde Naties voor de Migratie (IOM) heeft een ‘UN
Migration’ploeg opgesteld, om deel te nemen aan de 38ste editie van de 20 km door Brussel, op
zondag 28 mei. Dit om de diversiteit te vieren en de perceptie van migratie, migranten en
vluchtelingen te bevorderen.
De VN-ploeg neemt deel aan de 20 km om de campagne ‘TEZAMEN’ (Together) te ondersteunen.
TEZAMEN is een initiatief van de Verenigde Naties ernaar streeft om op wereldvlak racisme en
vreemdelingenhaat aan te kaarten en om de negatieve perceptie en houding ten opzichte van
vluchtelingen en migranten te veranderen.
De campagne werd gestart op 19 september 2016 ter gelegenheid van de Top van de Verenigde
Naties voor de vluchtelingen en de migranten. Deze top bracht de 193 VN-lidstaten,
vertegenwoordigers van de privé sector, maatschappelijk middenveld, academische wereld en
burgers samen in het kader van een wereldwijde samenwerking om diversiteit, anti-discriminatie
en het aanvaarden van vluchtelingen en migranten te ondersteunen.
Met de steun van het VN-Regionaal Informatiecentrum (UNRIC), telt de internationale ploeg UN
Migration 50 deelnemers die verschillende agentschappen van de Verenigde Naties
vertegenwoordigen. Er zijn ook leden van de vereniging Play 4 Peace en burgers.
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Mevr. Caroline Petit, adjunct-directrice van het UNRIC, onderstreept dat sport één van de beste
manieren is om samen te komen en de waarden van moed, inspanning, competitie en deelname
te delen.
“We hopen en vrezen allemaal dezelfde dingen in het leven, ongeacht onze herkomst. Diegenen
die de “andere” vrezen, zoals bijvoorbeeld migranten of vluchtelingen, moeten zich van dit
gezamenlijk gegeven bewust worden. Ik denk dat de ‘TEZAMEN’-campagne bijzonder goed
bijdraagt tot het ontwikkelen van deze gezamenlijke manier van denken” verklaart ze.
“Ik kijk er erg naar uit om samen te stappen met een groep van 50 VN-collega’s waaronder 15
nationaliteiten, waarin velen een migratie-achtergrond hebben. Ze zullen op zondag lopen in een
sfeer van saamhorigheid,” voegt ze bij.
Voor het eerst dit jaar zal de VN ploeg over een stand beschikken voor de arcades van het
Jubelpark. Daar zal er gediscussieerd kunnen worden en informatie gegeven worden over de
campagne en de activiteiten van de VN in België, Europa en de wereld. Ballons, armbandjes en
zakken zullen ook aan voorbijgangers aangeboden worden.
Onder het beschermheerschap van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie, vormen de 20 km door Brussel een belangrijk evenement in België
waaraan jaarlijks 40 000 renners en joggers van 131 nationaliteiten deelnemen.
Voor interviewaanvragen of voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:
Mevr. Géraldine d’Hoop, Verantwoordelijke Informatie en Communicatie, kantoor van IOM voor
België en Luxemburg, gdhoop@iom.int, tel : +32 2 287 74 12 of +32 476 850 892;
www.belgium.iom.int.

