GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Mondelinge vraag van mevr. Ledan: Gastvrije gemeente.
Mevr. Ledan herinnert eraan dat de raadsleden op de hoogte werden gebracht van het geval van
Lajoie Malekusa, een leerling van 12 jaar die in Ukkel naar school gaat en gewaardeerd lid is van de gemeentelijke basketclub. Lajoie Malekusa en zijn moeder mevr. Fifi Muamba Mbobo dreigen teruggestuurd te worden naar de Democratische Republiek Congo, een land dat hij 10 jaar geleden was ontvlucht omwille van de
politieke instabiliteit.
Deze mensen krijgen erg veel steun vanuit de bevolking met een online petitie met +10.000 handtekeningen en een steunmanifestatie in het Wolvendaelpark met meer dan 500 aanwezigen, waaronder enkele
Ecolo-mandatarissen. De uitwijziging kon hierdoor vermeden worden en de minister van Buitenlandse Zaken
heeft beslist een verblijfsvergunning toe te kennen met een beperkte duur (wel vernieuwbaar). Mevr. Ledan
hoopt dan ook dat er een vergunning van onbepaalde duur toegekend zal worden.
Aangezien mevr. Muamba Mbobo een stabiele tewerkstelling moet hebben, betekent dit dat ze de
facto geen verblijfsvergunning kan krijgen zolang ze bij het OCMW ingeschreven is, en dit is te betreuren.
Deze toestand heeft mevr. Ledan aangezet om "gastvrije gemeente" onder de aandacht te brengen.
Een migratiebeleid moet gebaseerd worden op mensenrechten en solidariteit, met o.a. ondersteuning om de
taal aan te leren en een woning te zoeken. Mevr. Ledan wil graag weten of het college zich kan vinden in een
dergelijk programma zodat Ukkel ook de titel van "gastvrije gemeente" kan verkrijgen.
Schepen Delwart antwoordt dat de meerderheid zich eveneens heeft ingezet ten bate van Lajoie
Malekusa. Er is ook geen automatische uitsluiting indien de moeder de hulp van het OCMW inroept wanneer
ze haar werk zou verliezen. Elk geval wordt steeds apart beoordeeld.
Het college is voorstander om de gastvrijheid in Ukkel verder te ontwikkelen en schepen Delwart
heeft al initiatieven in dit domein genomen. Ze hoopt eveneens dat het nu verplichte integratieproces de
gemeentes zal aanmoedigen om hun onthaalbeleid dankzij gewestelijke middelen uit te breiden. Het college
zal dit dossier aandachtig opvolgen.
Schepen Cools geeft aan dat het college grote inspanningen heeft geleverd ten bate van Lajoie en
hierbij de steun van vicepremier minister Reynders heeft gekregen. Het college heeft informatie opgevraagd
en schepen Cools gaf een toelating voor een manifestatie in het Wolvendaelpark. Er wordt het college verweten niet aan deze manifestatie deelgenomen te hebben maar er moet opgemerkt worden dat het college
niet was uitgenodigd. Hij heeft wel de voorzitter van het steuncomité en de advocaat van de jongen ontmoet. Het college wou dit dossier op een menselijke manier beheren en er is een oplossing gekomen dankzij
de tussenkomst van de h. Reynders.

