Ronde Vluchtelingen en mensenrechten

De antwoorden

Vraag 1) Hoeveel mensen zijn er wereldwijd op de vlucht?
A: Ruim 25 miljoen
B: Ruim 80 miljoen
C: Ruim 100 miljoen
In 2020 waren er 82,4 miljoen mensen die huis en haard hebben achtergelaten, het grootste
aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. 48 miljoen van deze mensen zijn ontheemd in eigen land.
Meer dan 30 miljoen mensen zijn op zoek naar veiligheid de grens over gevlucht. Daarvan wordt
85% in buurlanden opgevangen. De overgrote meerderheid – bijna negen op de tien vluchtelingen
(86 procent) – wordt opgevangen door buurlanden en lage- en middeninkomenslanden.
Vraag 2) Welk land vangt wereldwijd de meeste vluchtelingen op?
A: Duitsland
B: Colombia
C: Turkije
Turkije vangt 3,7 miljoen asielzoekers op, vooral Syriërs (92%), maar ook Afghanen en Irakezen. In
Colombia zijn op dit moment circa 1,7 miljoen ontheemde Venezolanen. Duitsland staat op de derde
plek en vangt bijna 1,5 miljoen asielzoekers op, waarvan Syrische vluchtelingen de grootste groep
vormen (44%). Pakistan en Uganda maken de top 5 compleet: zij vangen beiden 1,4 miljoen
vluchtelingen op.
Vraag 3) Waar komen de meeste vluchtelingen wereldwijd vandaan?
A: Syrië
B: Venezuela
C: Zuid-Sudan
Meer dan twee derde (68%) van alle vluchtelingen en ontheemden wereldwijd is afkomstig uit
slechts 5 landen - Syrië: 6,7 miljoen, Venezuela: 4 miljoen, Afghanistan: 2,6 miljoen, Zuid-Sudan:
2,2 miljoen en Myanmar: 1,1 miljoen.
4) Waar komen de vluchtelingen in Nederland vandaan? Welke landen staan in de top
5?
A: Syrië, Marokko en Afghanistan
B: Syrië, Turkije en Eritrea
C: Syrië, Eritrea en Afghanistan
Tussen mei 2020 en mei 2021 werden de meeste asielaanvragen in Nederland door Syriërs
ingediend. Zij vormen een derde van alle asielaanvragen. In Syrië woedt al meer dan 10 jaar een
keiharde oorlog. Op de tweede plaats volgen de Turken. Sinds de mislukte couppoging in Turkije
in de zomer van 2016 is het aantal asielaanvragen door Turken in Europa en in Nederland
aanzienlijk toegenomen. In september 2020 was er in Turkije een nieuwe golf van arrestaties
van politieke activisten, advocaten, journalisten, sociale media gebruikers en politici. Eritrea staat
op de derde plaats. Het regime in Eritrea is een van de meest repressieve ter wereld. Mensen die
hun mening uiten krijgen lange celstraffen, er wordt gemarteld bij de vleet en dwangarbeid komt
veel voor. De dienstplicht voor jonge mannen én vrouwen komt neer op jarenlange slavernij en
uitbuiting. Veel Eritreeërs vluchten om aan deze hel te ontsnappen. Algerije en Yemen maken de
top 5 compleet van herkomstlanden waar de meeste asielzoekers in Nederland vandaan komen.
Vraag 5) Een belangrijk onderdeel van het VN-Vluchtelingenverdrag is het principe
van non-refoulement. Wat betekent dat?
A: Vluchtelingen moeten beschermd worden tegen marteling.
B: Vluchtelingen mogen niet worden teruggestuurd naar een land waar vervolging dreigt.

C: Zelfs als landen het verdrag niet hebben ondertekend moeten ze minimale bescherming bieden
aan vluchtelingen.
Refoulement is de term voor het terugzenden van vluchtelingen naar hun land van herkomst terwijl
zij daar vervolging te vrezen hebben. Refoulement is verboden volgens het internationaal
Vluchtelingenverdrag (art. 33) en andere internationale verdragen. Non-refoulement wordt
inmiddels beschouwd als gewoonterecht: zelfs landen die de verdragen niet hebben ondertekend,
moeten zich eraan houden.
Vraag 6) Welke bewering klopt niet? Volgens het Vluchtelingenverdrag is een
vluchteling iemand die:
A: Bang is voor vervolging op grond van politieke overtuiging.
B: Bang is voor vervolging op grond van ras.
C: Om economische redenen heeft besloten om in een ander land te gaan wonen.
Volgens het Vluchtelingenverdrag zijn vluchtelingen mensen met gegronde vrees voor vervolging
om redenen van ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een sociale groep of politieke
overtuiging. Mensen die om economische redenen hebben besloten om in een ander land te gaan
wonen, hebben niet dezelfde rechten als vluchtelingen, zoals vastgelegd in het
Vluchtelingenverdrag. In het vluchtelingendebat worden de termen vluchteling en migrant echter
regelmatig door elkaar heen gebruikt, wat de discussie vertroebelt.
Vraag 7) Mogen kinderen van asielzoekers in Nederland onderwijs volgen?
A: Ja
B: Ja, maar alleen als ze een op basisniveau Nederlands spreken
C: Nee
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Ook kinderen van asielzoekers gaan zo snel
mogelijk naar school. In ieder geval binnen 3 maanden nadat ze in Nederland zijn aangekomen.
Ieder asielzoekerscentrum is gekoppeld aan een basisschool. Maar ouders mogen ook zelf een
school kiezen voor hun kind. Kinderen tussen 12 en 18 jaar gaan na aankomst in Nederland eerst
naar de internationale schakelklas. Deze is onderdeel van een reguliere school. Spreken ze
voldoende Nederlands? En beheersen ze ook de andere vakken op een niveau dat voldoende is om
door te stromen? Dan gaan ze verder in het voortgezet onderwijs, het mbo of het hoger onderwijs.
Vraag 8) ‘Als het zo doorgaat, komt er elk jaar een stad zo groot als Utrecht aan
vluchtelingen ons land binnen.’ Dat zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra in oktober
2015 tijdens een Kamerdebat. Utrecht heeft zo’n 300.000 inwoners. Hoeveel asielzoekers
kwamen er in 2020 naar Nederland?
A: Minder dan 20.000
B: Ruim 40.000
C: Zo’n 100.000
2020 kwamen er in totaal 17.585 asielzoekers en nareizigers naar Nederland. De impact van corona
is duidelijk terug te zien in deze cijfers. Maar als je kijkt naar de cijfers van 2019, dus een jaar
voordat het moeilijker werd om te reizen en vluchten door corona, dan zie je dat in dat jaar in totaal
26.720 asielzoekers en nareizigers naar Nederland kwamen. Dat zijn dus nog steeds bij lange na
niet de aantallen waar sommige politici mee dreigen.
De cijfers van asielzoekers die daadwerkelijk een verblijfsvergunning krijgen schommelen nogal. In
2019 (januari tot en met september) werd ongeveer 30% van de asielaanvragen ingewilligd. Een
andere 30% werd afgewezen of ingetrokken. Over ongeveer 40% van de aanvragen werd bepaald
dat een ander EU-land de aanvraag moest beoordelen, bijvoorbeeld omdat de asielzoeker daar
eerder asiel had aangevraagd.
Vraag 9) De EU werkt samen met Libië om ervoor te zorgen dat vluchtelingen Europa
niet kunnen bereiken. Dit leidt ertoe dat in Libië nog steeds duizenden vluchtelingen en

migranten in vreselijke omstandigheden in gevangenissen zitten. Welk mensenrecht
wordt hier mogelijk geschonden?
A: Recht op toegang tot asiel
B: Recht om niet mishandeld te worden
C: Recht op internationale bescherming
Mogelijk alle drie. Iedereen heeft het recht om in een ander land asiel te zoeken en beschermd
te worden tegen vervolging. Dit staat in artikel 14 van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens (UVRM) en in artikel 18 van het EU-Grondrechtenhandvest. Asielzoekers
hebben dus recht op toegang tot een eerlijke, individueel beoordeelde asielprocedure. Dat
kan niet als ze aan de grens worden tegengehouden. Staten hebben de plicht om wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing te voorkomen.
Vraag 10) Waarom nemen vluchtelingen niet gewoon het vliegtuig naar Europa?
A: Ze hebben geen geldig paspoort, dus de douane weigert ze.
B: Luchtvaartmaatschappijen houden ze tegen.
C: Ze kunnen het ticket niet betalen.
Luchtvaartmaatschappijen zijn bang dat ze een boete krijgen als ze economische migranten aan
boord nemen. Volgens een EU-richtlijn moeten ze namelijk de kosten van het vervoer terugbetalen
als ze iemand zonder een visum naar de EU brengen en deze persoon geen vluchteling blijkt te zijn.
De luchtvaartmaatschappijen nemen daarom geen risico en weigeren iedereen zonder visum, hoewel
ze échte vluchtelingen wel zouden mogen meenemen.
Vraag 11) Geluidsfragment BBC.
In 2018 zijn 2.262 migranten verdronken of vermist geraakt tijdens hun poging de
Middellandse Zee over te steken. Amnesty vindt dat deze tragedie voorkomen kan
worden. Hoe?
A: Alle grenzen open.
B: Verbeteren opvang en toekomstperspectief in de regio.
C: Veilige en legale routes voor vluchtelingen.
95 Procent van de Syrische vluchtelingen wordt opgevangen in vijf omringende landen. Die landen
kunnen dat niet aan: er is een groot tekort aan werk, onderwijs, voedsel. Vluchtelingen krijgen
daardoor vaak niet de hulp die ze nodig hebben. Dat komt ook door geldgebrek bij de VNhulpprogramma’s, omdat de internationale gemeenschap er te weinig geld naar overmaakt. Door de
uitzichtloze situatie in de regio reizen vluchtelingen door naar Europa.
Veilige en legale routes zorgen ervoor dat vluchtelingen niet hun leven op het spel hoeven te
zetten om naar Europa te komen. Zo kunnen extra kwetsbare vluchtelingen, die bijvoorbeeld
gezondheidsproblemen hebben of in het opvangland niet veilig zijn, via het
hervestigingsprogramma van de UNHCR op uitnodiging naar Europa komen. Europa moet volgens
Amnesty veel meer hervestigingsplekken aanbieden. Ook moeten EU-landen humanitaire visa
afgeven en familiehereniging toestaan. Dan kunnen vluchtelingen gewoon het vliegtuig naar
Europa nemen.
Landen hebben in principe het recht zelf te bepalen wie het land binnenkomt. Amnesty heeft geen
oordeel over het al dan niet openstellen van grenzen. Wel moeten asielzoekers altijd een aanvraag
kunnen doen om als vluchteling erkend te worden.
Vraag 12) Welk land vangt relatief de meeste vluchtelingen op (in verhouding met het
eigen inwonersaantal)?
A: Jordanië
B: Turkije
C: Libanon

Libanon brengt naar verhouding de meeste vluchtelingen onder ter wereld. Als je de 480.000
Palestijnse vluchtelingen meerekent die geregistreerd staan bij UNRWA die leven in Libanon, dan
betekent dat 1 op de 5 mensen in Libanon een vluchteling is. Jordanië volgt met 1 op de 15 mensen,
Turkije is derde met 1 op de 23 mensen.
Opvallend is dat de ontheemde Venezolanen die verblijven in het buitenland ook een groot
percentage vormen ten opzichte van de nationale bevolking van sommige landen: op Aruba is 1 van
de 6 inwoners afkomstig uit Venezuela. Op Curaçao is dat 1 op de 10 mensen.
Vraag 13) Zijn er landen binnen de EU die vluchtelingen zonder procedure terugsturen?
A: Nee, binnen de EU gebeurt dat niet omdat de Europese Commissie hier streng op toeziet.
B: Ja, het komt sporadisch voor.
C: Ja, in dit is in bepaalde EU landen aan de orde van de dag.
Helaas komt het vaak voor dat EU landen vluchtelingen zonder procedure terugsturen. Dit worden
ook wel pushbacks genoemd. In landen als Griekenland is dit aan de orde van de dag. Landen als
Hongarije zijn er zelfs trots op dit te doen. Dit terwijl een vluchteling recht heeft op een
asielprocedure wanneer deze een EU-land bereikt. Landen zijn hiertoe verplicht op grond van
internationale verdragen. Het komt zelfs voor dat geregistreerde vluchtelingen, of personen die zelfs
al een asielzoekprocedure zijn gestart, illegaal worden teruggestuurd. Onderzoek van Amnesty
International toont aan dat dit niet gaat om incidenten, maar dat er een hele infrastructuur bestaat
die erop gericht is zo efficiënt en snel mogelijk vluchtelingen illegaal uit te zetten naar bijvoorbeeld
Turkije.

