
PLATFORM VAN 18 DECEMBER     
INTERNATIONALE MIGRANTENDAG18

DECEMBRE
'Journée internationale 

des migrants'

     promote the rights of migrants. This date commemorates the International Convention on the
     Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, adopted on 18
    December 1990 by the United Nations. 

For us, this date is an opportunity to remember the importance that we attach to the protection 
of the rights of all migrant workers and their families, which concerns all migrants who "will, do 
or have done" work during the "migration process", with or without documents, and that "their 

Yet, increasingly, we are seeing the deterioration of reception conditions for migrants, the regres-
sion of their rights and their blatant use to justify the failures of social and economic policies. The 
entry into force of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GMC), adopted a 

pact has not been put in place to protect or defend the rights of migrants.

We call on the Defenders of the Rights of Migrants and all those who are in love with justice and 
committed to defending the dignity of human beings, to a greater mobilization to: 
• Dispel prejudices and raise public awareness of the real contribution of migrants in the 

their country of origin and their country of residence. Migration plays an essential role in 
economic growth and development, including by addressing labour market shortages at 
all skill levels. 

• Remind that migration is an unavoidable reality. That the movements of human beings 
are subject to particular circumstances and follow logics that have existed since the dawn 
of time. Voluntary migration and forced displacement have always been the common lot 
of humanity. 

• Recognize that globalization and the interdependence of countries mean that international
migration is ahead of us. Increasing competition in labour markets, the democratization 
of transport and the increase in school levels around the world are factors that promote 

 mobility.
• To be outraged by the rise of racist, xenophobic and populist movements. 

  e Internationale Migrantendag wordt op 18 december gevierd. Het is een kans 
  om wereldwijd de rechten van migranten opnieuw te bevestigen en te 
  bevorderen. Deze datum herdenkt het Internationaal Verdrag inzake de 
  bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun 
  gezinsleden, dat op 18 december 1990 door de Verenigde Naties is aangenomen. 

Voor ons is deze datum een gelegenheid om te herinneren aan het belang dat wij hechten aan 
de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun gezinnen, die 
betrekking hebben op alle migranten die tijdens het "migratieproces" met of zonder documenten 
"zullen werken of hebben gewerkt" en dat "hun grondrechten opnieuw worden bevestigd 
door rekening te houden met de kwetsbare situatie waarin zij en hun gezinsleden zich bevinden".
Toch zien we in toenemende mate de verslechtering van de opvangvoorzieningen voor 
migranten, de achteruitgang van hun rechten en het schaamteloze gebruik ervan om het falen 
van het sociaal en economisch beleid te rechtvaardigen. De inwerkingtreding van het Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GMC), dat een jaar geleden is aangenomen, 
heeft onze bezorgdheid alleen maar bevestigd en bewijst aan degenen die er nog steeds aan 
twijfelen dat dit Compact niet is ingesteld om de rechten van migranten te beschermen of te 
verdedigen.

Wij roepen de verdedigers van de rechten van migranten en al degenen die voor gerechtig-
heid zijn en die zich inzetten voor de verdediging van de waardigheid van de mens, op om 
meer te doen: 
- Vooroordelen wegnemen en het publiek bewuster maken van de werkelijke bijdrage

van migranten op economisch, cultureel en sociaal gebied. Op die manier nemen zij 
deel aan de ontwikkeling van zowel hun land van herkomst als hun land van verblijf. 
Migratie speelt een essentiële rol bij de economische groei en ontwikkeling, onder 
meer door de tekorten op de arbeidsmarkt op alle kwali�catieniveaus aan te pakken. 

- Eraan herinneren dat migratie een onvermijdelijke realiteit is. Dat de bewegingen van
mensen onderhevig zijn aan bijzondere omstandigheden en logica's volgen die al sinds 
het begin der tijden bestaan. Vrijwillige migratie en gedwongen verhuizing zijn altijd 
het gemeenschappelijke lot van de mensheid geweest. 

- Erkennn dat de globalisering en de onderlinge afhankelijkheid van landen betekent dat
internationale migratie voor ons ligt. De toenemende concurrentie op de arbeids-

 markten, de democratisering van het vervoer en de toename van het aantal scholen in 
de wereld zijn factoren die de mobiliteit bevorderen.

- Woedend zijn over de opkomst van racistische, xenofobe en populistische bewegingen. 

Meer dan ooit is de waardige behandeling van elke migrant vandaag de dag een van de 
fundamentele vereisten die als leidraad moeten dienen voor al onze acties. Migratie is de 
grootste uitdaging van onze tijd, maar het is ook een drijvende kracht achter de toegang tot 
de grondrechten voor iedereen.  
Op deze Internationale Dag roepen wij meer dan ooit op tot eerbiediging van het Internatio-
naal Verdrag inzake de rechten van migranten en hun gezinsleden.
Sinds de goedkeuring van het Pact van Marrakesh 2018 hebben we consequent opgeroepen 
tot bundeling van onze acties en van onze krachten. 

Ja, dat kunnen we!
Het is tijd om een ´18 december wereldwijd platform’ op te richten om mensenrechten, 
waardigheid en burgerschap voor iedereen te verdedigen. We kunnen allemaal samen "geen 
haatzaaierij, discriminatie, racisme en sociale uitsluiting meer" uitdragen. We moeten de 
voldongen feiten verwerpen en eisen dat de grenzen tussen mensen, in alle betekenissen van 
het woord, worden afgeschaft. Omdat het de enige manier is om levens te redden en de 
Noord-Zuid-relaties te vermenselijken. 

Secretariaat van het platform
Emcemo: emcemo1@gmail.com

Eerste ondertekenaars
- Plateforme Euro-Marocaine MDCD
- Khamsa Solidaire Vereniging, Marokko
- Euro-mediterraan centrum voor migratie en ontwikkeling (EMCEMO), Amsterdam
- vzw Na'oura, Brussel
- Association Migration Développement, Frankrijk
- Association Migration Développement, Marokko
- Immigration Développement Démocratie (IDD), Frankrijk
- Association Eau et Energie pour Tous (ASEET)
- Réseau Feministes Ruptures Frankrijk
- Vereniging TharwaN'Fadhma N'soumer, Algerije
- CMODH Marokko
- Association les deux Rives Loire Frankrijk
- International Network of Women Migrants and Diaspora (INWODI), Maokko
- Action Secours Ambulance (ASA), Haïti
- Plateforme des Organisations nationales et territoriales de la Societe Civile Haitienne
- Toronto Moroccan Association-AMDT, Canada
- Community Development Services, Sri Lanka
- Takatoul vereniging, Tanger 
- Un monde avenir, Kameroen
- Association Sud Migratie en Ontwikkeling
- Comité de Vigilance pour la démocratie, Tunesië
- Cedetim, Frankrijk
- Réseau des Femmes immigrées et épouses (REFIME), Marokko
- Caravane d’animation culturelle pour le développement durable "CARAC" (CARAC), Congo
- Democratische Organisatie van Immigrantenarbeiders (Odt-I), Marokko
- Association tous pour l'intégration des migrants au Maroc (ATIMA)

D

- Centre Guide Migration, Mauritanië
- SOS MIGRANTS ASBL, België
- Micro-investeerders ontwikkelingsorganisatie (MIDO)
- Project voor hulp aan kwetsbare groepen in de samenleving (PAVIS)
- Hoop levendig internationaal
- Turkse Vereniging in Nederland HTIB 
- Association Forum des Contributions, Marokko
- Au nom de la Mémoire
- Asociaciones Senegalesas de Cataluña, Spanje
- RAMD, Marokko
- RMTMD, Marokko
- UMT, Marokko
- Caritas Ghana
- Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES)
- Mouvement Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs, Senegal
- Association Sud Migration et Développement
- Plateforme des Organisations Nationales et Territoriales
- Espace Médiation
- ATIMA
- Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) 
- Union Marocaine du Travail pour Immigrés ( UMT Immigrés)
- Vereniging van Marokkanen in Frankrijk
- Ondertekening 18 December verklaring, Nederland
- L'Observatoire Marocain des Libertés Publiques (OMLP)
- La Coalition Marocaine pour la Justice Climatique (CMJC)
- L'Observatoire Maghrébin des Migrations (OMM)
- 1 mei komitee, Nederland
- Collectif tegen Islamofobie en Discriminatie, Nederland
- Grenzeloos, Nederland
- 21 maart Comite, Nederland
- Aknarij, Nederland

Persoonlijke handtekeningen
- Touriya Lahrech
- Ndeye Ba
- Assane Ndiaye
- Marianne van Ophuijsen
- Abdelkrim Belguendouz
- Srhir Baal
- Nwado Jeto
- Harriëtte Amelo



Today, more than ever, treating each migrant with dignity is one of the fundamental 
requirements that must guide all our actions. Migration is the major challenge of our time, 
but it is also a driving force for access to fundamental rights for all.  
On this International Day, we call more than ever for respect for the International Convention on 
the Rights of Migrants and Members of Their Families.

Since the adoption of the Marrakech Pact 2018, we have consistently called for the convergence 

Yes we can can!
It is time to set up a "December 18 global platform" to defend human rights, dignity and 
citizenship for all. We can all shout together "no more hate speech, discrimination, racism and 
social exclusion". We must reject the facts and demand the abolition of borders, in every sense of 
the word, between human beings. Because it is the only way to save lives and humanize 
North/South relations. 

Platform Secretariat
Emcemo: emcemo1@gmail.com
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