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Begeleiding ten behoeve van stress- en traumaverwerking ter bevordering van integratie

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 7 februari 2023, behandelend het agendapunt
36 RV Wensen en bedenkingen voornemen tot vestigen van asielzoekerscentrum in Dordrecht,

Constaterende dat:

Er een grote opgave ligt bij het college voor het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers
Er lange wachttijden zijn voor het verkrijgen van statushouderschap en asielzoekers lange tijd
geen begeleiding en integratie ontvangen
Een groot deel van de statushouders aan de onderkant van de maatschappij blijven hangen en
slechts de minderheid werkelijk integreert en een succesvol leven opbouwt

Overwegende dat:

Alle asielzoekers weg proberen te komen uit een land met een streng regime en een zware
onderdrukking
De asielzoekers een achtergrond hebben van onder andere tekorten, onderdrukking en gebrek
aan vrijheid van religie en meningsuiting
De stress en traumatische ervaringen die deze mensen met zich meedragen een effect hebben
op deze mensen en hun omgeving
Traumatische ervaringen niet verwerkt worden door mensen alleen maar weg te halen uit een
omgeving

Van mening zijnde dat:

Asielzoekers mensen zijn recht hebben op vrijheid en geluk
Asielzoekers naast het ontvangen van hulp ook inzet mogen tonen en bijdragen aan een sterke
samenleving
Het behandelen van mensen als slachtoffers geen eer doet aan de personen die zij zijn en
kunnen zijn

Verzoekt het college om:

Richting het Rijk aan te geven, dat deze wijze van opvangen van asielzoekers veel stress en
onrust oplevert onder de Dordtse bevolking
Richting het Rijk aan te geven, dat deze wijze van opvangen van asielzoekers met de
bijbehorende stress, onrust, boosheid en onmacht niet bijdraagt aan het succes van de integratie
Om een succesvolle integratie te bevorderen het Rijk te verzoeken verder te kijken dan onderdak
en arbeid. Traumaverwerking en integratie met onze taal en cultuur vergroten de kansen om los
te komen van het verleden en zonder beperkingen een goed !even op te bouwen en bij te dragen
aan de maatschappij, waar ter wereld dat uiteindelijk ook zal zijn.

Hierover terug te koppelen aan de Raad

En gaat over tot de orde van de dag.
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