
 Bijeenkomst voor het kantoor van De Block, 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

 

De 23 mensen zonder papieren op de VUB zijn reeds 78 dagen in hongerstaking (op 

zaterdag 31 maart). Ze zetten hun leven op het spel voor een werkvergunning C en een 

verblijfsvergunning van minstens één jaar. Hun situatie is kritiek. Staatssecretaris De Block 

heeft de discretionaire bevoegdheid om deze mensen te regulariseren, maar weigert. 

 

Mensen zonder papieren leven in dit land zonder basisrechten, worden als slaven uitgebuit 

op de arbeidsmarkt en leven ondergedoken om te ontsnappen aan de bedreiging van een 

oplsuiting en een gedwongen uitzetting.  

 

Maar wat hebben zij misdaan om zo veracht te worden? Wat is er mis met op zoek te gaan 

naar een beter leven? Om je vrij te willen bewegen? Om te... LEVEN! 

 

Geen actie kon baten om papieren te verkrijgen. In deze omstandigheden gingen de sans-

papiers over tot een ultieme wanhoopsdaad: een hongerstaking. 

 

Het studentencollectief roept daarom op tot een bijeenkomt op donderdag 5 april met een 

boodschap aan de Staatssecretaris: “De Block, deblokkeer de situatie en regulariseer de 

mensen zonder papieren! Want geen mens is illegaal!”  

 

Wanneer? donderdag 5 april om 17u 

Waar? Waterloolaan 115, voor het 

kantoor van De Block
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