
 WAAROM MOET EUROPA VLUCHTELINGEN HELPEN?
Omdat alle EU-landen dat hebben beloofd met het ondertekenen van het VN-
Vluchtelingenverdrag. Volgens dit verdrag moeten mensen die in hun eigen land gevaar 
lopen door oorlog of onderdrukking, bescherming krijgen in een ander land. Daar moeten 
zij ook een toekomst kunnen opbouwen.

  KUNNEN VLUCHTELINGEN NIET BETER WORDEN OPGEVANGEN IN DE 
EIGEN REGIO?

Dat gebeurt ook: 95 procent van de Syrische vluchtelingen wordt opgevangen in Turkije, 
Libanon, Jordanië, Irak en Egypte. Maar daar is te weinig onderdak, eten en onderwijs. 
Vluchtelingenorganisatie UNHCR krijgt van de VN-lidstaten veel te weinig geld om mensen 
hulp te bieden.

 WAAROM WIL AMNESTY VEILIGE ROUTES NAAR EUROPA?
Om mensenlevens te sparen. Door de dichte grenzen zoeken vluchtelingen hun toevlucht 
tot andere, gevaarlijke routes en smokkelaars. Europa kan voor een veilige overtocht 
zorgen door humanitaire visa aan te bieden, familieleden over te brengen  
en hervestiging van de meest kwetsbaren mogelijk te maken.

 WAT IS HERVESTIGING?
Dat is het bieden van opvang aan de meest kwetsbare vluchtelingen die in hun eigen regio 
verblijven, zoals mensen die erg ziek zijn of nog steeds gevaar lopen. De UNHCR selecteert 
en vraagt andere landen hen uit te nodigen. Zij kunnen dan veilig naar dat land reizen. 
Amnesty vraagt de EU de komende twee jaar zeker 300.000 vluchtelingen te hervestigen. 
Nederland biedt per jaar slechts 500 plaatsen.

 WIL AMNESTY ALLE VLUCHTELINGEN NAAR EUROPA HALEN?
Nee. Wel willen we een eerlijke verdeling. Dat betekent dat Europa flink wat vluchtelingen 
moet opnemen. Zo verlichten we ook de problemen in de regio. Als de opvang daar 
verbetert en mensen er toekomstperspectief hebben, zullen veel minder vluchtelingen 
doorreizen naar Europa. 
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Maram woont met haar man en drie kinderen in Irbid, Jordanië. 
Haar man Ibraheem werd in Syrië gemarteld. Het gezin vluchtte 
en hoopt op hervestiging in een ander land. Het leven in 
Jordanië is erg duur en Ibraheem mag er van de autoriteiten 
niet werken.

De 14-jarige Sameer zit de hele dag in een koude kamer. Hij 
vluchtte met zijn vader naar Jordanië, zodat hij behandeld kan 
worden aan schotwonden in zijn buik en voet. Sameer kan niet 
naar school, omdat hij door de wonden slecht loopt en luiers 
moet dragen. Zijn moeder en broers en zussen zijn nog in Syrië.

Maryam kwam met haar familie op 7 maart 2016 aan op 
Lesbos. Ze ontvluchtten Syrië op zoek naar een behandeling 
voor de botziekte van Maryam en haar zus. Een smokkelaar aan 
wie ze 700 dollar per persoon betaalden, liet hen in de steek. 
Een tweede smokkelaar bracht hen wel naar Griekenland. Ze 
willen naar Duitsland, waar Maryams broer woont.

In Syrië demonstreerden Shevan en zijn vriend elke vrijdag 
tegen president Assad. Ze werden opgepakt en gruwelijk 
gemarteld. Na hun vrijlating vluchtten ze naar Libanon. 
Ook daar waren ze - door hun activisme en homoseksualiteit 
- niet veilig. De UNHCR selecteerde Shevan en zijn vriend voor 
hervestiging. Op 9 september 2013 vlogen ze naar Nederland. 
Nu wonen ze in Utrecht.
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