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Introductie

WIE ZIJN WIJ?
Caritas International wereldwijd
Caritas International in België maakt deel uit van een netwerk waarin maar liefst 165 leden wereldwijd
actief zijn. Samen helpen wij de slachtoffers van oorlogen, natuurrampen en armoede, in eigen land of op
de vlucht. We bieden hen materiële en niet-materiële hulp.

Caritas International in België
In België steunen wij nieuwkomers door een humaan en individueel antwoord te bieden op ieders migratieparcours. Van sociale begeleiding van verzoekers om internationale bescherming (voorheen: asielzoekers)
en erkend vluchtelingen tot hulp bij gezinshereniging en vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.
We ontwikkelen ook educatief materiaal om leerkrachten te helpen dit thema in de klas aan te brengen.

“BETWEEN 2 WORLDS”
Waarom dit educatief materiaal?
Dagelijkse verschijnen er berichten in de media over vluchtelingen en migranten. Misschien hoor je
soms wel ongenuanceerde uitspraken hierover in je klas. Of voel je dat je leerlingen niet over voldoende
informatie beschikken om goed om te gaan met deze dagelijkse stroom aan nieuwsberichten rond dit
thema. Wie zijn trouwens die vluchtelingen die naar hier komen? Waar komen ze vandaan? Waarom zijn
deze mensen uit hun land vertrokken? En wat staat hen te wachten eens in België aangekomen? In dit
educatief pakket Between 2 worlds, wordt stilgestaan bij deze vragen en wordt er tegelijk getracht op
ludieke wijze bestaande vooroordelen te ontmantelen.

OVERZICHT EN GEBRUIK VAN ALLE FICHES
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MIGRANT

Dit educatief pakket Between 2 worlds bestaat uit verschillende
fiches. Als leerkracht kan je zelf kiezen hoe diepgaand je rond dit
thema werkt in je klas. Of je nu de stoelendans, de puzzel, het
stellingenspel of wat dan ook kiest, alle fiches hebben één zaak
gemeen: ze laten je leerlingen kennis maken met de realiteit van
vluchtelingen en migranten. Cijfers worden in perspectief geplaatst,
bepaalde vooroordelen worden onder de loep genomen, het debat
wordt aangewakkerd.
De fiches die in het blauw worden aangeduid zijn de fiches die
volgens ons de basismodule vormen.

Fotospel

Alle mensen die hun regio of land hebben verlaten om elders te gaan wonen
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TITEL

WOORDJE UITLEG

MATERIAAL

FICHE 0

Achtergrondinformatie

Alle achtergrondinformatie die
je nodig hebt rond het thema
migratie en vluchtelingen om
goed voorbereid aan de slag te
kunnen gaan met de fiches

■■ Fiche
achtergrondinformatie
voor de leerkracht

FICHE 1

fotospel:
migranten en
vluchtelingen

Wanneer heb je als migrant
recht op internationale
bescherming? Wat is
subsidiaire bescherming?
Met behulp van deze fiche
begrijpen je leerlingen beter
het verschil en leren ze ook het
verhaal van enkele bekende
migranten kennen.

■■ Fiche uitleg voor de
leerkracht

FICHE 2

Stoelendans

‘Europa wordt overspoeld
door vluchtelingen!’ ‘Europa
is het OCMW van de wereld
geworden!’ In dit spel wordt
duidelijk dat dergelijke
uitspraken met een korreltje
zout moeten genomen worden.

■■ Fiche uitleg voor de
leerkracht

FICHE 3

Parcourspuzzel

Aan de hand van een video
doet een getuigenis zijn
vluchtverhaal. Je leerlingen
leggen vervolgens de puzzel
van het traject dat een
verzoeker om internationale
bescherming in België moet
doorlopen

■■ Fiche uitleg voor de
leerkracht

■■ Foto’s en verhalen
bekende personen

■■ Link naar video:
getuigen praten over
hun parcours
■■ Powerpointpresentatie met
puzzel
■■ Puzzelstukken voor de
leerlingen
■■ Illustratiemateriaal

FICHE 4

Neem actie!

Een heleboel tips om de daad
bij het woord te voegen

2

■■ Fiche uitleg voor
de leerkracht met
concrete tips
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WOORDJE UITLEG

MATERIAAL

Het verhaal
van een
vluchteling

In een video praten
vluchtelingen over hun
ervaring. Nadien worden
vragen gesteld om het
nagesprek in goede banen te
leiden.

■■ Fiche uitleg voor de
leerkracht

Internationale
bescherming
of niet?

Kinderen vertellen hun verhaal. De leerlingen raden of zij
recht hebben op internationale
bescherming

■■ Fiche uitleg voor de
leerkracht

FICHE 7

Straffe
stellingenspel

Over migratie en vluchtelingen
bestaan veel misverstanden.
Stellingen worden
geformuleerd en je leerlingen
positioneren zich vervolgens
in de klas om hun mening te
geven.

■■ Fiche uitleg voor
de leerkracht met
stellingen

FICHE 8

Ons gemeenschappelijk
huis – Quiz

Naar aanleiding van het rapport ‘ons gemeenschappelijk
huis’ dat Caritas uitbracht over
migratie maakten we deze
quiz. Verrassende weetjes over
migratie hier en elders, vroeger
en nu

■■ Fiche uitleg voor de
leerkracht

FICHE 6

■■ Link naar video

■■ Foto’s van kinderen en
hun verhaal

■■ Powerpoint met de
quizvragen

In elke fiche wordt sowieso het verloop van het spel uitgelegd en eventueel de nodige achtergrond
informatie aangeraakt. Voor sommige fiches is er nog extra materiaal beschikbaar zoals foto’s, video’s en
powerpointpresentaties.

DVZ
DIENST
VREEMDELINGENZAKEN
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ONTDEK DE REST VAN ONS EDUCATIEF AANBOD!
■■ Jongeren op de vlucht1: Wil je met je klas stilstaan bij het conflict in Syrië maar weet je niet goed
hoe dit aan te pakken? Wil je echt in contact komen met Syrische vluchtelingen? Aan de hand van
een briefwisseling tussen je leerlingen en jonge Syrische vluchtelingen in Libanon bouwt het project
‘Jongeren op de vlucht’ een brug tussen jongeren uit die twee totaal verschillende werelden.
■■ Inclu Acto2 belicht op interactieve en ludieke wijze vragen over migratie en integratie van vluchtelingen
in België en de impact ervan op onze samenleving. Met Inclu Acto, ontwikkeld door Caritas
International, kruipen je leerlingen in de huid van Khalid, Louise, Stefan, Naïma, Aman en Caroline en
staan ze stil bij dagelijkse situaties. Via een rollenspel komen ze te weten hoe het voelt om vluchteling
in België te zijn en dat integratie een proces is langs twee kanten. Voor jongeren vanaf 15 jaar!
■■ Studiedagen3: Doorheen het jaar organiseren wij met onze partners verschillende studiedagen voor
leerkrachten. Alle info hierover vindt u op onze website

Je kan al onze projecten ontdekken op onze website of door je in te schrijven op onze nieuwsbrief4!

CONTACT
Wij horen erg graag jouw mening!
Opmerkingen, vragen, suggesties, wat dan ook!
Neem contact met ons op:
Dienst wereldburgerschapseducatie
+32 2 2293624
educ@caritasint.be

1
2
3
4

http://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/jongeren-op-de-vlucht/
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/incluacto/
https://www.caritasinternational.be/fr/projects/urgence-et-developpement/formation-migrants-et-refugies/
https://www.caritasinternational.be/nl/#newsletter-education
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Begrippenkader
MIGRANT
Alle mensen die hun regio of land hebben verlaten om elders te gaan wonen
voor een korte of lange termijn. Dit kan om vrijwillige redenen (studies,
liefde, zin voor avontuur, betere toekomst) of onvrijwillige redenen (oorlog,
vervolging, mensenrechten worden niet gerespecteerd, klimaat,…) Het
kan hier gaan om Nederlanders die zich in België vestigen voor het werk
tot Syriërs die hun thuis ontvluchten door de conflictsituatie.

VLUCHTELING

Volgens de conventie van Genève uit 1951 is een vluchteling:
‘Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst,
nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke
overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die
de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees,
niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het
land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit
hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren (…)’

Kortweg, vluchtelingen worden erkend:
■■ als ze gevlucht zijn uit hun land en zich buiten de grenzen van hun land bevinden
■■ als ze geen bescherming kunnen (of door de vrees niet willen) aanvragen in eigen land
■■ als ze een gegronde vrees voor vervolging hebben omwille van
■■ hun etniciteit,
Dit begrip omvat huidskleur, afkomst of het
behoren tot een bepaalde etnische groep.
Voorbeelden zijn de Hutu’s en Tutsi’s tijdens de
Rwandese genocide.

toen mensen vervolging vreesden puur omwille
van het nationaliteit werd dit criterium wel vaak
in het leven geroepen om mensen internationale
bescherming te verlenen.
■■ politieke overtuiging,
Een afwijkende politieke overtuiging kan je in
vele landen duur te staan komen. Denk maar
aan kritische journalisten in Turkije, politiek
actieve Koerden in Syrië, etc…

■■ godsdienst,
Hier gaat het over geloofsovertuiging algemeen.
Dus zowel theïstische, niet-theïstische als atheïstische overtuigingen. We denken hier bijvoorbeeld aan Christenen in Syrië, Joden in Nazi-Duitsland tijdens de 2de wereldoorlog, etc…

■■ sociale groep,
Hiermee worden mensen bedoeld die een
bepaald kenmerk gemeen hebben, al dan niet
aangeboren, of een gemeenschappelijke achtergrond die niet gewijzigd kan worden of delen
een kenmerk dat fundamenteel is en dus ook
niet gewijzigd kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meisjes in Guinee die het risico lopen
op genitale verminking, vakbondvoorvechters in
Bangladesh of homoseksuelen in Nigeria.

■■ nationaliteit,
Dit begrip gaat verder dan enkel staatsburgerschap. Het gaat hier ook over mensen die tot een
groep behoren die wordt bepaald door een linguïstische, etnische of culturele identiteit. Voorbeeld hiervan: Tsjetjenen in Rusland. Het is een
criterium dat tegenwoordig niet zo vaak meer
gebruikt wordt. Na de val van de Sovjet-Unie
5
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OPMERKING:
in het dagelijks taalgebruik wordt de term ‘vluchteling’ vaak gebruikt om mensen aan te duiden die
hun thuis hebben verlaten omwille van een bepaald gevaar (vervolging, conflict, natuurrampen,
etc.). Wanneer wij het over vluchtelingen hebben,
verwijzen we enkel naar personen die op basis van
de conventie van Genève als vluchteling erkend
zijn zoals hierboven beschreven.

© Isabel Corthier

FICHE

SUBSIDIAR BESCHERMDE
Dit specifiek statuut bestaat, in tegenstelling tot het vluchtelingenstatuut dat in het merendeel van alle landen ter wereld wordt erkend, enkel
in Europa . Het werd in België ingevoerd op 10 oktober 2006 op basis van
een EU-richtlijn uit 2004 die de lidstaten verplichtte om dit bijkomende beschermingsstatuut in te voeren.
Subsidiaire bescherming wordt toegekend aan mensen die niet in aanmerking komen voor het vluchtelingenstatuut of voor een verblijf op grond van medische redenen, en die aantonen een reëel risico te lopen
op ernstige schade in geval van terugkeer naar hun land van herkomst.
Het gaat dus om mensen die bescherming nodig hebben, maar die tussen de mazen van het net glippen
om als vluchteling erkend te worden. Waar het vluchtelingenstatuut vaak te maken zal hebben met een
hele persoonlijke en individuele vorm van gevaar (bijvoorbeeld een geheime dienst die een heel specifieke
persoon aanvalt omdat hij een afwijkende politieke mening heeft), gaat het bij subsidiaire bescherming
in veel gevallen over een algemene gevaarlijke situatie waar iemand het slachtoffer van dreigt te worden.
Een situatie die voor veel meer mensen bedreigend is.
Zo zal iemand die vlucht voor bombardementen in de stad waar hij woont normaal gezien subsidiaire bescherming krijgen, net als alle andere mensen uit het getroffen gebied. Vecht een persoon mee aan de
zijde van een specifieke politieke groepering of verzetsgroep, dan zal hij meestal als vluchteling erkend
kunnen worden.

VERZOEKER OM INTERNATIONALE BESCHERMING

BELGIË

Voorheen asielzoeker (de term is in 2018 veranderd): mensen op de
vlucht die officieel internationale bescherming of asiel aanvragen
om zo in een ander land dan hun herkomst land bescherming te
krijgen. Iedereen heeft het recht om dit aan te vragen. Iedereen die
in deze procedure zit wordt zo genoemd.

INTERN ONTHEEMDE
Of interne verdrevene (Engels: Internally displaced person) is een persoon die gedwongen is zijn woonplaats te ontvluchten maar wel binnen de grenzen van zijn eigen land blijft. Een intern verdrevene is daarom dus niet het zelfde als een vluchteling, maar de oorzaken om de vlucht te gaan zijn vaak wel gelijkaardig, zoals oorlog of geweld.
In totaal zijn er wereldwijd 70,8 miljoen mensen op de vlucht (cijfers van 20191). Bijna twee derde van hen
vlucht binnen hun eigen land en zij zijn daardoor intern ontheemd (UNHCR).
1 https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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STAATLOZE
België heeft het Verdrag betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28 september 1954 in New York, goedgekeurd bij wet van 12
mei 1960. In dit verdrag wordt een staatloze gedefinieerd als ‘een persoon die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd’. Ze hebben dus van geen enkel land de nationaliteit. Er zijn in de wereld ongeveer 10 miljoen mensen staatloos. Ze
worden door geen enkele overheid erkend en hebben dus geen paspoort
of andere documenten, waardoor ze vele rechten ontlopen. Ze hebben
het bijvoorbeeld erg moeilijk om beroep te doen op sociale voorzieningen, te trouwen, te werken, te reizen,… Kortom deze mensen zijn vogelvrij en verkeren niet in de mogelijkheid een bestaan op te bouwen.

DUBLIN-REGELING
Met de Dublin-regeling wordt de Europese Dublin III-verordening bedoeld. Deze verordening bepaalt welk
Europees land de verantwoordelijkheid draagt voor het behandelen van een verzoek om internationale bescherming (voorheen asielaanvraag). Om te voorkomen dat een persoon in meerdere EU-lidstaten deze bescherming aanvraagt of zelf een EU-land uitkiest waar hij bescherming wil, legt deze verordening de specifieke criteria vast om te bepalen in welk land een persoon zijn procedure internationale bescherming moet
doorlopen. Daarnaast zijn een duidelijke rangorde van deze criteria en een strikte procedure (om te bepalen
of en hoe een persoon overgedragen wordt aan een ander EU-land) vastgelegd. vast Dit alles om ‘asielshopping’ te voorkomen en ervoor te zorgen dat landen hun verantwoordelijkheid nemen. Doordat de verordening
in veel gevallen het land via hetwelke een persoon Europa binnenkomt aanwijst als het verantwoordelijke
land, komt er veel druk te liggen op de landen aan de buitengrenzen van Europa zoals Italië en Griekenland.
Zij zijn immers de landen waar de verzoekers als eerste arriveren. Vragen deze mensen om internationale
bescherming als ze uiteindelijk na een reis vanuit bijvoorbeeld Italië in België aankomen, dan bestaat er dus
een kans dat zij naar Italië worden teruggestuurd en dat men daar zal beslissen of deze mensen beschermd
moeten worden in Italië of niet.

HERVESTIGING
Hervestiging is het selecteren en overbrengen van vluchtelingen van een land waar zij bescherming hebben gezocht, naar een derde land. Dit gebeurt wanneer deze vluchtelingen in gevaarlijke situaties leven
of ze bepaalde behoeftes hebben die niet in het eerste opvangland kunnen ingevuld worden. Het is de
UNHCR ( (Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN) die deze procedure coördineert. Er wordt
altijd eerst gekeken of terugkeer naar het land van herkomst of lokale integratie in het eerste opvangland
niet mogelijk zijn.
Het VN-vluchtelingenagentschap schat dat wereldwijd 1.2 miljoen mensen nood hebben aan hervestiging,
maar gezien het beperkte aantal plaatsen maakt slechts één tiende van deze groep kans om ook effectief
overgebracht te worden naar een derde land. Bovendien worden nu hoofdzakelijk Syriërs hervestigd, ten
koste van vluchtelingen in Afrika, die gemiddeld pas hervestigd worden na 17 jaar in een vluchtelingenkamp. Op onze website 2 vind je vele verhalen en meer informatie hierover

2 https://www.caritasinternational.be/nl/asiel-migratie/erkende-vluchtelingen/hervestiging/
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EUROPA-TURKIJE-DEAL
Een deal die de Europese Unie op 20 maart 2016 sloot met Turkije om de ‘vluchtelingenproblematiek’ aan te
pakken. Met Turkije werd afgesproken dat het meer migranten opvangt en zijn grenzen beter bewaakt, in ruil
daarvoor krijgt het extra financiële steun van de EU, zou EU-lidmaatschap van Turkije weer besproken worden
en zou er werk gemaakt worden van de afschaffing van de visumplicht voor Turken die naar de EU willen reizen
(tot op heden zijn deze laatste twee nog niet vergevorderd, tot frustratie van Turkije). Een maatregel die in het
oog springt binnen dit akkoord is dat elke migrant die op illegale wijze de EU binnen komt weer wordt terug
gestuurd naar Turkije. Voor elke Syriër die teruggestuurd wordt neemt de EU een andere Syriër die zich in Turkije bevindt op. Door deze deal is het aantal migranten dat het Europese vasteland bereikt sterk verminderd,
maar de mensen die nu vastzitten in Turkije of op de Griekse eilanden wachtend op een terugkeer naar Turkije
(of een toelating tot het Europese vasteland) worden veelal vergeten.

MIGRANTEN IN TRANSIT
Dit zijn migranten die op doortocht zijn. Ze houden halt in een land dat
niet het land van bestemming is. Vandaag wordt er veel bericht over
mensen die in België aankomen maar eigenlijk Groot-Brittannië als hun
eindbestemming zien en hier geen internationale bescherming willen
aanvragen. De redenen waarom velen naar Groot-Brittannië willen zijn
zeer uiteenlopend. Soms omwille van de taal, of het feit dat daar al
familie of vrienden aanwezig zijn of omdat ze geloven dat het makkelijker is om in Groot-Brittannië een
menswaardig leven op te bouwen in de illegaliteit. Hier vragen zij geen bescherming aan omdat dit vaak
betekent dat zij met toepassing van de Dublin-regeling teruggestuurd kunnen worden naar een ander EUland (en nog verder van Groot-Britannië verwijderd geraken). Migranten in transit worden voor de federale
regering een alsmaar grotere prioriteit. Zo werd er in september 2018 een 9-puntenplan voorgesteld door
toenmalige minister voor binnenlandse zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor asiel en migratie Theo
Francken als aanpak tegen dit fenomeen. Een rapport3 over deze migranten op doortocht waar ook Caritas
International aan mee schreef, zoomt dieper in op wie deze mensen precies zijn en geeft vervolgens ook
aanbevelingen.

LIBISCHE DETENTIECENTRA
Libië is een belangrijk transitland voor vele migranten. Vele asielzoekers op weg naar Europa die bijvoorbeeld van Sub-Sahara Afrika komen moeten het land door. In Libië is er echter geen asielbeleid. Iedereen
die die er binnenkomt, verblijft en vertrekt uit Libië zonder papieren wordt opgepakt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen, migranten, kinderen of slachtoffers van mensenhandel. Deze
mensen komen in grootschalige detentiecentra terecht waaruit ze uiteindelijk in theorie terug gedeporteerd worden naar hun land van herkomst. Een recent VN-rapport4 beschrijft de situatie in deze centra als
extreem schrijnend waar er op grote schaal mensenrechten worden geschonden. Detentie van kinderen,
verhongering, verkrachting en foltering zijn geen uitzonderingen. Europa blijft tot op vandaag (anno 2019)
steun geven aan dergelijke kampen alsook aan de Libische kustwacht die migranten uit zee onderschept
en ze naar deze centra brengt.

3 https://www.caritasinternational.be/wp-content/uploads/2019/02/jan2019_migranten_op_doortocht_in_belgie_0.pdf?x95829
4 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/LibyaMigrationReport.pdf
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MENSENSMOKKELAAR
Een mensensmokkelaar is iemand die migranten (vaak tegen een hoge
prijs) helpt om een internationale grens over te steken of in een land
onder te duiken. Het gaat hier altijd over een onwettige vorm van migratie. Migranten zijn bereid een hoge prijs te betalen omdat ze vaak
geen andere opties hebben. Er zijn zeer weinig manieren om op een legale manier te migreren wanneer je een conflictsituatie, natuurrampen of
extreme armoede ontvlucht. Mensensmokkel is niet hetzelfde als mensenhandel waarbij het er om gaat geld te verdienen door het uitbuiten
van mensen.

UITGEPROCEDEERD
Een verzoeker om internationale bescherming is uitgeprocedeerd
wanneer hij een negatief antwoord heeft gekregen op zijn verzoek om
internationale bescherming (eventueel bevestigd in een beroepsprocedure voor de rechtbank – de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
in Brussel) en er geen andere manier en meer overblijven om hier op
een legale manier te verblijven. In theorie dient hij dan het grondgebied
te verlaten. Velen blijven echter toch in België omdat zij niet willen of
kunnen terugkeren. Zij zullen een verder leven leiden in de illegaliteit
waarbij ze op zeer weinig rechten kunnen rekenen.

VRIJWILLIGE TERUGKEER
Wanneer een verzoeker tijdens zijn procedure of erna besluit om toch terug te keren naar zijn land van herkomst kan dat. Iedereen, dus ook iemand zonder wettig verblijf, kan gratis terugkeren. In sommige gevallen wordt er ook een terugkeerpremie en re-integratiesteun voorzien. Bijvoorbeeld om medische kosten
te dekken, een zaak op te starten, etc…

PERSOON ZONDER WETTIG VERBLIJF
Dit zijn mensen die niet over de noodzakelijke papieren beschikken om hier op een
legale manier te verblijven. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die uitgeprocedeerd zijn, mensen wiens voorlopige verblijfspapieren zijn vervallen of mensen
die nooit een verzoek voor internationale bescherming hebben ingediend. Ook
migranten in transit vallen hieronder. Zij leiden een illegaal bestaan en hebben
bijzonder weinig rechten. Het is onmogelijk om te weten hoeveel mensen zonder wettig verblijf er in België zijn maar hun aantal wordt geschat op 100.000 tot
150.000.
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ACHTERGRONDINFO

Vluchten voor een betere toekomst
1. GRONDOORZAKEN
Er is meestal niet slechts één reden om te beslissen om alles wat je kent en liefhebt voorgoed
achter te laten. De grondoorzaken van vluchtelingen zijn zeer divers en complex. Maar één ding is
zeker: deze drastische stap zetten maar weinig mensen als het geen pure noodzaak is.

OORLOG, CONFLICT
EN GEWELD:

ANGST VOOR
VERVOLGING:

NATUURRAMPEN:

(KANS)ARMOEDE:

Wereldwijd één van de
belangrijkste redenen
om te vluchten. Of ze nu
op een rechtstreekse
manier betrokken zijn
in een conflict of ze in
een gebied wonen waar
er oorlog heerst. In Europa krijgen dit soort
migranten meestal het
statuut van subsidiaire
bescherming (zie boven).

Wanneer mensen bang
zijn om vervolgd te
worden op grond van
hun ras, politieke overtuiging, lidmaatschap
van een sociale groep,
nationaliteit of religie.
Vaak is dit het geval in
dictatoriale
regimes
waar het uiten van een
bepaalde mening erg
zware gevolgen kan
hebben.

Mede door de klimaatverandering worden er
meer woestijnen gevormd en stijgt de zeespiegel, wat dan weer
bijvoorbeeld overstromingen met zich meebrengt. Ook voedselen waterschaarste zijn
hiervan een gevolg.
Nog steeds bestaat er
geen officieel statuut
om mensen die hier
slachtoffer van worden
officieel bescherming
te geven.

Wanneer mensen geen
perspectieven of toekomst meer menen te
hebben in hun eigen
land, bijvoorbeeld omdat ze geen werk vinden
of niet uit de spiraal van
armoede geraken, nemen ze soms de beslissing om te migreren. Ze
hopen dat ze werk vinden in het buitenland
en zo aan een toekomst
te bouwen voor zichzelf
en/of hun gezin. Migreren om deze reden
geeft geen recht op bescherming.

2. HOE EUROPA BEREIKEN?
■■ Vaak moeten mensen hun leven wagen alvorens ze van het asielrecht gebruik kunnen maken. Vaak is de vluchtroute ook geen verhaal van zuiver vertrek-aankomst
maar blijven mensen soms vele maanden of zelfs jaren op een bepaalde bestemming hangen. Dit omwille van financiële noden bijvoorbeeld of omdat de grenzen
afgesloten zijn. De bekendste routes zijn de Balkanroute die vanuit Griekenland
of Turkije door landen als Macedonië of Bulgarije, Servië, Hongarije en Oostenrijk
loopt. Ook de Libiëroute is een bekende waarbij migranten vanuit Libië met de boot
naar Italië komen. Dan heb je nog de Maghrebroute waarbij migranten vanuit Marokko de grens overstekken tot de Spaanse enclaves Mellila of Ceuta. Door het
sluiten of openen van grenzen veranderen de vluchtroutes voortdurend.
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■■ Helaas is een illegale tocht naar Europa vaak de enige manier om hier te
geraken. Hoewel een verzoek indienen voor internationale bescherming een
recht is van iedereen, zijn er bijzonder weinig manieren om dit op een legale
manier te doen waarbij geen levensgevaarlijke tocht noodzakelijk is.

■■ België doet jaarlijks beloftes om via hervestiging (zie boven) een aantal vluchtelingen op te vangen In 2018 engageerde ons land zich om 1.150
vluchtelingen te hervestigen, maar kon er uiteindelijk slechts 879 opvangen.

■■ Hervestiging is een van de weinige manieren waarop kwetsbare vluchtelingen legaal in veiligheid gebracht kunnen worden. België heeft sinds 2013
een structureel hervestigingsprogramma en engageerde zich sindsdien om
steeds meer mensen over te brengen. Caritas vindt dat dit gerust nog verder
mag geïntensifieerd worden.

SEA WATCH

■■ Volgens het rapport van de UNHCR ‘Desperate journeys 2018’ kwamen er in 2018
2275 mensen om het leven tijdens de oversteek naar Europa via de Middellandse zee. Dat zijn er gemiddeld zes per dag. Dit aantal is minder groot dan in 2017
maar desalniettemin is het risico om te sterven hoger geworden. In 2017 stierf
1 op de 38 mensen die zich aan de oversteek waagde. In 2018 was dat 1 op de
14. Belangrijkste oorzaak volgens dit rapport is het veranderende beleid rond
reddingsacties van verschillende landen en de bezuiniging op de ‘search and rescue’-operaties. Er heerst ook een alsmaar negatievere perceptie rond het redden van migranten op zee. Eind juni 2019 werd de Duitse kapitein Carola Rackete
van het reddingschip Sea Watch 3 gevangen genomen in Italië na een reddingsactie van migranten op zee. Er gaan in Europa alsmaar meer stemmen op voor
een wetgeving rond het strafbaar stellen van mensen redden op zee.

SEA WATCH

SEA WATCH
11
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Migratie en vluchtelingen in België
In 2015 was er een zogenaamde ‘vluchtelingenpiek’.
Welgeteld 39.064 migranten kwamen naar België
en dienden een verzoek in voor internationale
bescherming. Dat was meer dan dubbel zoveel als
in 2014 maar nog altijd een pak minder dan in het
jaar 2000. Toen waren er niet minder dan 46.855 die
in België internationale bescherming aanvroegen.
De conflicten in de Balkan lagen aan de grondslag.

Evolutie van het aantal asielzoekers 1996 - 20165
(Eerste asielaanvragen)
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Toch lijkt dit anders in ons collectief geheugen te
15.000
staan. In de media waren er in 2015 verhitte dis14.670
10.000
14.130
cussies aan de gang waaruit een bepaalde ‘sense
9.426
5.000
of urgency’ bleek. Men had het over de ‘vluchte0
lingenproblematiek’ en ‘vluchtelingenstromen’ en
het leek op dat moment alsof er nooit meer een
einde zou komen aan de ‘vloedgolf’ van mensen die
hier bescherming zochten. De cijfers van asielaanvragen zijn sinds 2015 weer drastisch naar omlaag
gegaan. Op de website van het CGVS6 kan je per jaar en zelfs per maand de cijfers bekijken van het aantal
verzoekers om internationale bescherming in België.
De meeste mensen op de vlucht komen terecht in ontwikkelingslanden. De economisch en politiek meest
stabiele landen vangen dus het minst aantal vluchtelingen op. Dat wordt hieronder geïllustreerd.
Bron: DVZ wachtregister, berekeningen Nicolas Perrin tot 2007, DVZ-Eurostat tussen 2008 en 2014 en CGVS in 2015-2016
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5 briefingpaper 11.11.11 VEILIGE ROUTES VOOR MENSEN OP DE VLUCHT: https://www.caritasinternational.be/wp-content/
uploads/2017/10/Hervestiging-paper.pdf?x61187
6 https://www.cgvs.be/nl

12

FICHE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

PERCENTAGE VLUCHTELINGEN PER LAND

Turkije

82.319.724

Libanon

6.848.925

Oeganda

42.723.139

4,47%

3.681.685

20,80%

1.424.592

2,73%

1.165.653

Jordanië

9.956.011

Duitsland

82.927.922

België

11.422.068

29,64%

2.950.529

1,28%

1.063.837

0,37%

42.168
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Asielprocedure in België
In fiche 3 gaan we dieper in op de asielprocedure in België. Hieronder toch kort de stappen
die een verzoeker om internationale bescherming tijdens zijn procedure doorloopt in België.

DOEN VAN VERZOEK

DVZ
DIENST
VREEMDELINGENZAKEN

Dit gebeurt doorgaans bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) te
Brussel maar kan ook gedaan worden aan de landsgrens (luchthaven
of haven) of in een gesloten centrum of strafinrichting. Het verzoek
wordt geregistreerd en er wordt eerst gekeken of België verantwoordelijk is voor het verzoek (zie Dublinprocedure). Indien België niet verantwoordelijk is wordt de verzoeker (terug)gestuurd naar het land dat
de aanvraag moet behandelen. Indien België wel verantwoordelijk is
legt de verzoeker een eerste kort interview af bij DVZ.

OPVANG
Gedurende de gehele procedure waarin de verzoeker op een
beslissing wacht heeft hij recht op bed-bad-brood. Dat wil zeggen
een plaats in een opvangcentrum en een kleine wekelijkse som
zakgeld (meestal ligt dit rond de 6 tot 8 euro per week). De verzoeker
kan ook rekenen op onder andere medische en juridische begeleiding.
Hier7 vind je nog meer details over wat dit precies inhoudt. Meestal
zit de verzoeker in een open opvangstructuur. Dat wil zeggen dat
hij op elk moment naar buiten kan. Deze opvangcentra zijn meestal
ingericht door Fedasil of het Rode Kruis/ la Croix Rouge. Een handvol
opvangcentra wordt ingericht door andere organisaties waaronder
ook Caritas International.
Sommige verzoekers komen in een gesloten centrum terecht. Zij
zitten opgesloten tijdens hun asielprocedure en kunnen dus niet naar
buiten. Dit gebeurt wanneer men een asielaanvraag indient aan een
grens, bijvoorbeeld op een luchthaven. Het principe is dat mensen
terechtkomen in een collectief centrum. Enkel in uitzonderlijke
gevallen (hoge kans op een positieve beslissing, erg kwetsbare
mensen, tijdens een korte periode na een positieve beslissing) kunnen
zij in een individuele woning opgevangen worden. Het gaat dan om
LOI’s (lokale opvanginitiatieven) of huisvesting georganiseerd door
specifieke organisaties (waaronder Caritas International).

7 http://www.agii.be/thema/sociaal-medisch/materiele-opvang/verzoekers-om-internationale-bescherming-en-afgewezen-verzoekers-om-internationale-bescherming/wat-houdt-materiele-opvang-voor-verzoekers-om-internationale
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PERSOONLIJK ONDERHOUD BIJ HET COMMISSARIAAT-GENERAAL
VOOR VLUCHTELINGEN EN STAATLOZEN (CGVS)
Het verzoek om internationale bescherming wordt onderzocht door
het CGVS. De verzoeker vertelt zijn vluchtverhaal tijdens een interview met een medewerker van het CGVS die gespecialiseerd is in de
regio waar de verzoeker vandaan komt. Er worden zeer gedetailleerde vragen gesteld om het verhaal te toetsen aan de werkelijkheid. Dit
gesprek neemt meestal meerdere uren in beslag (normaal gezien een
halve dag) en is zowel fysiek als mentaal zeer vermoeiend. Vervolgens
onderzoekt het CGVS of de verklaringen correct zijn en of het de verzoeker volgens de conventie van Genève toelaat om het vluchtelingenstatuut te krijgen. Zo niet, onderzoekt het CGVS of de verzoeker in
aanmerking komt om subsidiaire bescherming te krijgen. Kan ook de
subsidiaire bescherming niet worden toegekend, dan wordt het verzoek geweigerd.

BEROEP
De verzoeker kan altijd beroep aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Ofwel wordt de beslissingen van het CGVS
bevestigd ofwel gewijzigd ofwel geannuleerd. In dat laatste geval moet
het CGVS een nieuw onderzoek voeren.

NA DE PROCEDURE
De procedure wordt afgesloten zodra de RVV een eindbeslissing heeft genomen. Er
is altijd de mogelijkheid om een cassatieberoep in te dienen bij de Raad van State. De Raad van State doet geen inhoudelijk onderzoek maar gaat enkel na of de
RVV de correcte procedure heeft gevolgd. Aan het einde van de procedure krijgt
de asielzoeker bescherming, via het vluchtelingenstatuut of dat van de subsidiaire
bescherming, of is hij uitgeprocedeerd. Wanneer het verzoek definitief verworpen
werd, krijgt de uitgewezen verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten.

Meer uitleg over de asielprocedure vind je in fiche 3 of op de website van CGVS8.

8 https://www.cgvs.be/nl/asiel
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Fotospel
VERHALEN VAN MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN
© public domain

© Michaël Bemelmans/CC BY 2.5

DOELSTELLING
■■ De leerlingen begrijpen waarom sommige migranten internationale bescherming krijgen
■■ De leerlingen krijgen inzicht in de redenen waarom mensen migreren of vluchten
■■ De leerlingen realiseren zich dat vluchtelingen en migranten geen nieuwe trend zijn
DOELPUBLIEK
1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs
METHODIEK
Leerlingen zoeken naar redenen waarom mensen migreren. Ze worden geholpen met foto’s
van bekende migranten. Deze redenen worden op het bord geschreven. Vervolgens leren ze
de redenen kennen waarom sommige van hen internationale bescherming krijgen.
DUUR
20 min (afhankelijk van het aantal foto’s)
MATERIAAL
■■ Foto’s van bekende (familieleden van) vluchtelingen en migranten met hun verhaal
■■ Een bord om de redenen op te schrijven en vervolgens de cirkels te tekenen

VERLOOP

TIP

De leerkracht kan de activiteit beginnen met de vraag “Wie is niet geboren op de plaats waar
hij/zij nu woont?” De leerkracht kan vervolgens ook zelf de hand opsteken indien dit het geval
is. Het doel hiervan is om de leerlingen te tonen dat velen onder ons zelf ook (kinderen van)
migranten zijn. Tenslotte is iedereen die zijn woonplaats verlaat met de intentie om een nieuw
leven elders te starten een migrant. Vervolgens vraagt de leerkracht of de leerlingen die hun
hand opstaken hier meer over willen vertellen. De leerkracht kan hier starten met zijn/haar
eigen verhaal om het ijs te breken.

■■ De leerkracht vraagt aan de leerlingen om na te denken over redenen waarom mensen migreren en
deze luidop te zeggen. Alle redenen verschijnen op het bord maar de leerkracht schrijft ze voorlopig in
2 kolommen. De redenen die geen recht geven op internationale bescherming worden aan de linkerkant
van het bord geschreven en de redenen die wel recht geven op internationale bescherming aan de
rechterkant (zie cirkel hier beneden). Ondertussen kan de leerkracht de foto’s van bekende personen
gebruiken om de redenen te illustreren of de leerlingen op weg te zetten.
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■■ Wanneer de leerlingen voldoende redenen hebben genoemd, tekent de leerkracht een grote cirkel
rond het geheel en vervolgens een kleinere cirkel rond de redenen waarom iemand internationale
bescherming (vroeger werd dit asiel genoemd) krijgt. De leerkracht vraagt aan de leerlingen wat de
betekenis van deze cirkels zou kunnen zijn.
Opmerking: in functie van het niveau van de groep kan de leerkracht later ook nog 2 extra kleinere cirkels
tekenen om ze de verschillende statuten van internationale bescherming aan te tonen (Redenen om het
statuut van erkend vluchteling te krijgen en de redenen om het statuut van subsidiaire bescherming te
krijgen). Als dit te complex lijkt, is het beter om dit niet te doen. Het belangrijkste in deze oefening is
dat de leerlingen begrijpen dat niet zomaar iedereen internationale bescherming krijgt en men hiervoor
moet beantwoorden aan strikte voorwaarden.
■■ Wanneer de leerlingen de titels van de cirkels hebben gevonden verduidelijkt de leerkracht de
verschillende termen met behulp van de uitleg hieronder. Er wordt duidelijk gemaakt dat de term
‘migrant’ alle redenen van vertrek omvat (de grote cirkel) maar dat iemand die internationale bescherming
krijgt (dus vluchteling of subsidiair beschermde) daarvoor aan zeer specifieke, wettelijk vastgelegde
voorwaarden moet voldoen. De voorwaarden om als vluchteling te worden erkend zijn vastgelegd in
de Conventie van Genève van 1951 Het subsidiair beschermingsstatuut werd in België ingevoerd op
10 oktober 2006 op basis van een EU-richtlijn uit 2004 die de lidstaten oplegde om dit bijkomende
beschermingsstatuut in te voeren.

De cirkel zoals die uiteindelijk op het bord
getekend staat. In de grote cirkel kunnen nog
heel wat andere voorbeelden staan.
In de cirkel ‘recht op internationale
bescherming’ is het wel van
belang dat deze specifieke
redenen gegeven worden
omdat dat de wettelijk
vastgelegde voorwaarden
zijn om bescherming
te kunnen krijgen.

MIGRANTEN

RECHT OP
INTERNATIONALE
BESCHERMING
ERKEND
VLUCHTELING

■■ Werk

Persoonlijke
vervolging omwille van:

■■ Armoede
■■ Hongersnood
■■ Zoektocht naar een beter leven
■■ Liefde
■■ Zin voor avontuur
■■ Nieuwe jobkansen
■■ Natuurrampen

■■ Etniciteit
■■ Nationaliteit
■■ Religie
■■ Lidmaatschap van
sociale groep
■■ Politieke opinie

■■ Gezondheid
SUDSIDIAIR
BESCHERMDE

■■ Beter onderwijs
■■ Ect...

■■ Gewapend conflict
■■ Mensenrechtenschending
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Enkele termen
© World Economic Forum swiss-image by Moritz Hager /CC BY 2.5

© Firdaus Latif/CC BY-SA 2.0

MIGRANT

BELGIË

Een migrant is iemand die geëmigreerd is uit zijn regio of thuisland. Iemand die dus zijn thuis heeft
verlaten om elders te wonen. Dit kan gebeuren omwille van vrijwillige redenen zoals studies, de
liefde, zin om elders te gaan leven, een beter werk hebben of onvrijwillige redenen zoals oorlog,
angst op vervolging, mensenrechtenschendingen. De term ‘migrant’ omvat al deze redenen.

STATUUT VAN INTERNATIONALE BESCHERMING
Iemand die internationale bescherming geniet is een persoon die een beschermingsstatuut heeft van een
land anders dan het zijne (vroeger werd dit asiel genoemd). Dit kan worden toegekend nadat deze persoon
in dat land een aanvraag om internationale bescherming deed. Waarom vraagt iemand een dergelijke bescherming aan? Omdat bijvoorbeeld zijn leven of vrijheid in gevaar was en zijn eigen land niet in staat was
deze persoon te beschermen omwille van diverse redenen. Bijvoorbeeld omdat er een oorlog heerst, een
dictatuur, de staat zelf het gevaar vormt (bijvoorbeeld wanneer homoseksualiteit strafbaar is). Iedere migrant heeft het recht om internationale bescherming aan te vragen. Vanaf het moment van de aanvraag
is deze persoon verzoeker om internationale bescherming (voorheen asielzoeker) tot het moment waarop
het statuut is verkregen of geweigerd.

Er bestaan 2 types internationale bescherming:
1

Een bescherming wanneer iemands leven, vrijheid of waardigheid in gevaar is omwille van diens etnische achtergrond, nationaliteit, religie, lidmaatschap tot een bepaalde groep of politieke opinie en
zijn eigen staat hem niet kan of wil beschermen. Het gaat hier om een persoonlijke bedreiging. Dit
statuut wordt het vluchtelingenstatuut genoemd. Deze definitie werd vastgelegd in de conventie van
Genève in juli 1951. Deze conventie werd vastgelegd met als doel de miljoenen mensen op de vlucht
na de 2de wereldoorlog te beschermen.

2

Waar het vluchtelingenstatuut iemand bescherming biedt omwille van een persoonlijke vervolging of
bedreiging is het statuut van de subsidiair beschermde meer collectief van aard. Deze bescherming
werd in het leven geroepen in 2006 en bestond eigenlijk voor mensen die net door de mazen van het
net vielen bij de Conventie van Genève. Dit statuut biedt bescherming aan mensen die een schending
van hun mensenrechten vrezen of vrezen voor ernstig geweld in het geval van een gewapend conflict
wanneer zij terug naar hun land zouden keren.

Voor nog meer informatie over het statuut van de vluchteling of
subsidiair beschermde zie fiche “Algemene achtergrondinformatie”
Een verzoeker om internationale bescherming of iemand die reeds erkend werd als vluchteling of subsidiair beschermde is dus altijd een migrant maar een migrant is niet noodzakelijk een verzoeker, vluchteling
of subsidiair beschermde.

18

© public domain

(een persoon zonder nationaliteit die door geen enkele staat wordt beschermd)
voordat hij Zwitsers staatsburger werd. Hij kreeg de Nobelprijs voor Natuurkunde in
1921 en ontwikkelde het alomgekende “E=mc2”. Na de opkomst van de nazipartij en
het antisemitisme besloot hij te migreren naar de VS waar hij professor werd aan de
Universiteit van Princeton. Vervolgens werd hij Amerikaans staatsburger.

Einstein was een theoretisch natuurkundige wiens ouders niet-praktiserende joden
waren. Hij zag in 1896 af van de Duitse nationaliteit en was een aantal jaren staatloos

VLUCHTELING
reden van vertrek = bedreigd omwille van zijn religie

DUITSLAND, 1879 – VERENIGDE STATEN, 1955

Albert Einstein

© Michaël Bemelmans/CC BY 2.5

was bepaald dat Italië België wekelijks 2000 werknemers (50 000 in totaal) zou leveren
om in de mijnen te werken. In ruil voor deze belangrijke arbeid zou België steenkool aan
Italië verkopen tegen een betaalbare prijs.

waren niet voldoende om de hele familie te voeden. Toen Italië werd getroffen door
een economische crisis in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog besloten zijn
ouders in ’46, vier jaar voor zijn geboorte, naar België te vertrekken om te werken in de
steenkoolmijnen. Italië en België hadden destijds een overeenkomst getekend waarin

Voormalig premier Elio di Rupo is de zoon van twee arme Italiaanse migranten. Hij is
de jongste van een familie van zeven. Zijn vader was een boer maar de opbrengsten

OUDERS WAREN MIGRANTEN
reden van vertrek = werk en hoop op een beter leven

BELGIË, 1951

Elio di Rupo

© World Economic Forum swiss-image by Moritz Hager /CC BY 2.5

verbannen naar Frankrijk.

het Rode leger (een leger dat werd opgericht in het voormalige Russische Rijk door de
nieuwe bolsjewistische mogendheid) werd de Hongaarse familie in 1944 onteigend en

Nicolas Sarkozy, geboren op 28 januari 1955 in Parijs. Hij was president van Frankrijk
tussen 2007 en 2012. Zijn vader Pál Sarkozy werd geboren in Budapest. Bij de inval van

VADER WAS VLUCHTELING
reden van vertrek = geweld

FRANKRIJK, 1955

Nicolas Sarkozy

© Erik Drost /CC BY 2.5

Vincent Kompany werd geboren op 10 april 1986 in Ukkel en is van Belgisch-Congolese
afkomst (zijn moeder is Belg en zijn vader Congolees). Zijn vader, Pierre Kompany, werd
geboren in 1947 in Congo. In 1975 moest hij Zaïre (zoals Congo toen heette) ontvluchten
omdat zijn politieke opvattingen ingingen tegen de toenmalige dictator Mobutu. Hij zat
in de gevangenis en werd met de dood bedreigd omdat hij deelnam aan demonstraties
en deel uitmaakte van een studentenbeweging die het systeem wou veranderen. Hij
zocht bescherming in België en werd erkend als vluchteling. Hij kreeg de Belgische
nationaliteit in 1982. Hij is nu een Belgische politicus en burgemeester van Ganshoren.

VADER WAS VLUCHTELING
reden van vertrek = bedreigd omwille van politieke opvattingen

BELGIË, 1986

Vincent Kompany

© Michel Vuijlsteke/CC BY 2.5

Célie Verbeke, werd geboren in de VS waarnaar haar ouders waren gevlucht tijdens de
oorlog.

Jean-Luc Dehaene, voormalig premier van België tussen 1992 en 1999 en belangrijk
staatsman, werd geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Frans vluchtelingenkamp
in Montpellier. Zijn ouders ontvluchtten de opmars van de Duitsers in Frankrijk en België.
Na afloop van de oorlog gingen ze terug naar België. De vrouw van Jean-Luc Dehaene,

WAS VLUCHTELING
reden van vertrek = Tweede wereldoorlog

BELGIË, 1940 – 2014

Jean-Luc Dehaene

© Firdaus Latif/CC BY-SA 2.0

Rita Ora’s ouders waren Albanees in Pristina, de hoofdstad van Kosovo. Rita Ora was
slechts 1 jaar oud toen ze moest vluchten. Tijdens de ontbinding van Joegoslavië
riskeerden Albanese families vervolging. Ze installeerden zich vervolgens in Londen
alwaar Rita Ora een bekende zangeres en actrice werd.

VLUCHTELING
reden van vertrek = bedreigd omwille van haar nationaliteit/
etnische achtergrond

KOSOVO, 1990

Rita Ora
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Rita Ora’s ouders waren Albanees in Pristina, de hoofdstad van Kosovo. Rita Ora was
slechts 1 jaar oud toen ze moest vluchten. Tijdens de ontbinding van Joegoslavië
riskeerden Albanese families vervolging. Ze installeerden zich vervolgens in Londen
alwaar Rita Ora een bekende zangeres en actrice werd.

VLUCHTELING
reden van vertrek = bedreigd omwille van haar nationaliteit/
etnische achtergrond

KOSOVO, 1990

Rita Ora

© Alamy Stock Images

Mamadou Coulibaly werd geboren in Dakar in Senegal. Op zijn 17e besluit hij te vertrekken
in de hoop elders een beter leven op te bouwen. Hij vertrekt in een migrantenbootje
op clandestiene wijze naar Marokko. Vervolgens bereikt hij Italië, waar hij snel wordt
ontdekt als voetbaltalent. De voetbalclub van Pescara regulariseert vervolgens zijn
situatie. Hij is tot op vandaag professioneel voetballer.

MIGRANT
reden van vertrek = hoop op een beter leven

SENEGAL, 1999

Mamadou Coulibaly

© Interscope Records/CC BY-SA 2.0

van haar familie naar het Verenigd Koninkrijk. Ze werd in de jaren 2000 beroemd onder
haar artiestennaam M.I.A., wat betekent “Missing in action”, of “disappeared in battle”.

Toen er een burgeroorlog uitbrak tussen de Sinhalese boeddhistische meerderheid
en de Tamils, was ze 11 jaar oud. Ze vluchtte het land uit zonder haar vader. Deze
stond aan het hoofd van een revolutionaire organisatie die campagne voerde voor de
onafhankelijkheid van een deel van het Tamil-gebied. Mantangi vluchtte met de rest

Mantangi Arulpragasam, van Sri Lankaanse afkomst, werd in 1975 in Londen geboren.
Haar familie verhuisde naar het noorden van Sri Lanka toen ze 6 maanden oud was.

OUDERS WAREN VLUCHTELING
reden van vertrek = bedreigd omwille van haar religie, etnische
achtergrond en de politieke opvattingen van haar vader

VERENIGD KONINKRIJK, 1975

M.I.A.
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Stoelendans

© Isabel Corthier

FICHE

VERSIE VLUCHTELINGEN

De Stoelendans maakt deel uit van het Franstalig educatief pakket « À la rencontre de l’autre » van het
overheidsprogramma Annoncer la Couleur1. De organisatie Quinoa2 voerde de laatste update van dit spel
uit. De versie die je hier vindt binnen het educatief pakket “Between 2 worlds” is een verkorte en aangepaste versie.

DOELSTELLING
■■ Begrijpen dat de rijkdom in de wereld ongelijk verdeeld is en zich een voorstelling kunnen
maken van hoe deze ongelijkheid eruit ziet.
■■ Begrijpen dat de meeste mensen op de vlucht binnen hun eigen land/regio blijven en de redenen
hierachter begrijpen.
■■ Zich een voorstelling kunnen maken van hoe de wereldwijde verdeling van mensen op de vlucht
wereldwijd eruit ziet.
DOELPUBLIEK
2de en 3de graad secundair onderwijs
METHODIEK
Met dit spel verdelen de leerlingen hun stoelen, die elk een deel van de mondiale rijkdom
voorstellen, over de verschillende regio’s. Vervolgens verdelen ze zichzelf over de verschillende
regio’s. De groep leerlingen vertegenwoordigt het totale aantal van mensen op de vlucht. Op die
manier komen ze erachter dat het niet meteen de rijkste regio’s zijn die de meeste mensen op
de vlucht opvangen.
DUUR
40 à 50 minuten inclusief nabespreking
MATERIAAL
■■ Een ruim lokaal
■■ Evenveel stoelen als deelnemers
■■ De naamborden van de regio’s die op de muur worden geplakt afgedrukt op A3 formaat

VOORBEREIDING

De leerkracht hangt verspreid over het lokaal zes fiches op die elk een werelddeel vertegenwoordigen.
In enkele minuten tijd wordt het klaslokaal de wereld. De regio’s werden bepaald op basis van hun
economische, geografische en politieke situatie. Voor de aanvang van het spel is het aangewezen om alle
regio’s nog eens samen te overlopen en meer uitleg te geven waar nodig. Vermeld er ook bij dat wanneer ze
twijfelen over welke landen zich in welke regio bevinden ze deze informatie kunnen terugvinden onderaan
de naamborden.
1 https://www.annoncerlacouleur.be/node/990
2 http://www.quinoa.be/je-minforme-3/outils-pedagogiques/jeu-des-chaises-version-refugies/
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1. DEEL 1
De leerkracht legt uit dat het totale aantal stoelen waarop de leerlingen zitten de
volledige rijkdom in de wereld vertegenwoordigt (ongeveer 75 000 miljard dollar
waarbij 1 dollar 0,88 eurocent is). Leg duidelijk uit over welk type rijkdom het precies gaat. We hebben het hier namelijk over rijkdom gemeten in bruto binnenlands
product (BBP). We hebben het niet over natuurlijke grondstoffen die nog niet ontgonnen zijn. Een diamant die zich nog in Afrikaanse grond bevindt wordt hier niet in
meegeteld. Een diamant die ontgonnen werd, op een juweel werd gezet en vervolgens is verkocht, wordt wel meegeteld. Hetzelfde geldt voor onontgonnen rijkdommen zoals petroleum, mineralen, gas, etc.
Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale
goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).3
De leerlingen verdelen vervolgens de rijkdom (de stoelen) over de zes regio’s. De leerkracht stelt enkele
vragen: “Waar denken jullie dat er het meeste rijkdom is?” “Waar is er het minste rijkdom?” Wanneer de
leerlingen min of meer klaar lijken te zijn met het verdelen van de stoelen vraagt de leerkracht of iedereen
akkoord gaat met de huidige verdeling. Uiteindelijk leest de leerkracht de werkelijke verdeling voor (aan te
passen in functie van het aantal deelnemers).
TABEL 1 – verdeling van de mondiale rijkdom
Aantal
stoelen

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
3

OESO

7
8
8
9
9
10
11
11
12
12
13
14
14
15
15
16
17
18
18
19
20
20
21
21
22
23
23
24
25
25

OostEuropa
en de
Kaukasus

NoordAfrika
en het
MiddenOosten

SubSaharaAfrika

LatijnsAmerika
en de
Caraïben

Zuid-OostAzië-Stille
oceaan
regio

1 stoel
vertegenwoordigt:

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9

6 744
6 182
5 706
5 298
4 945
4 636
4 363
4 121
3 904
3 709
3 532
3 372
3 225
3 091
2 967
2 853
2 747
2 649
2 558
2 472
2 393
2 318
2 248
2 181
2 119
2 060
2 005
1 952
1 902
1 854

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruto_binnenlands_product
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Mondiale rijkdom (BBP uitgedrukt in $) in 2016 (Wereldbank)4 :
Sub-Sahara-Afrika :........................................1 497 398 544 907
Azië- Stille Oceaan regio : ..............................17 269 352 315 030
Noord-Afrika en het Midden-Oosten: .............. 2 736 707 325 593
Latijns-Amerika en de Caraïben: ......................3 417 842 013 896
Oost-Europa en de Kaukasus: ......................... 1 883 905 327 441
OESO : ........................................................... 47 380 459 179 113
Totaal : .......................................................... 74 185 664 705 983

2. DEEL 2
De leerkracht poneert de stelling “We kunnen toch niet alle miserie van de wereld opvangen”. Wat betekent dit? Hebben de leerlingen deze stelling ooit al gehoord? In welke context?
Vervolgens vraagt de leerkracht aan de leerlingen of ze weten hoeveel mensen op dit moment wereldwijd
op de vlucht zijn. In 2016 ging het over 67 404 556 mensen (UNHCR). Dit komt ongeveer overeen met de
totale bevolking van een land als Frankrijk. Een getal dat elk jaar verder stijgt.
In dit spel hebben we het over “mensen op de vlucht” en niet over “erkende vluchtelingen”. De cijfers die hier
werden gebruikt, vertegenwoordigen het totaal aantal personen dat onder het mandaat van het agentschap
van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) valt. Het gaat hier over verschillende categorieën.
■■ Verzoekers om internationale bescherming (voorheen asielzoekers): personen die een
verzoek om internationale bescherming deden buiten hun eigen land en waar nog geen
beslissing tot erkenning of weigering rond werd genomen.
■■ Erkende vluchtelingen: Personen die een internationale bescherming hebben gekregen
(voorheen asiel). Dit gebeurt wanneer iemand een gegronde vrees heeft voor vervolging vanwege diens etniciteit, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep
of politieke overtuiging en geen bescherming in eigen land kan oproepen.
■■ Intern ontheemden: Personen die hun thuis hebben moeten ontvluchten omwille van bijvoorbeeld een gewapend conflict, een algemene situatie van geweld, mensenrechtenschendingen, natuur- of andere rampen maar die hiervoor geen grens hebben overgestoken.
■■ Staatlozen: Personen die door geen enkele staat erkend worden en dus geen nationaliteit
hebben.

De leerkracht legt aan de leerlingen uit dat zij nu zelf alle mensen wereldwijd op de vlucht voorstellen en
vraagt hen zich te verspreiden over de regio’s op de manier waarop zij denken dat mensen op de vlucht
wereldwijd verdeeld zijn. Het gaat hier dus over waar mensen op de vlucht zich nu bevinden, niet waar ze
vandaan komen. Dit zonder de stoelen te bewegen. Naar welke landen en werelddelen vluchten mensen
vooral? De mensen op de vlucht (de leerlingen dus) plaatsen zich op de rijkdom in de wereld (dus de stoelen). Wanneer ze hier min of meer klaar mee lijken te zijn, vraagt de leerkracht aan de leerlingen of ze het
eens zijn met de huidige verdeling. De leerkracht geeft vervolgens de juiste verdeling (aan te passen aan
het aantal leerlingen) en vraagt afsluitend aan de leerlingen om de verdeling in de klas nog een laatste
keer in zich op te nemen alvorens ze gaan zitten voor de debriefing.
4

Alle cijfers in dit spel dateren van 2016. Een update is voorzien begin 2020.
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TABEL 2 – Verdeling van de mensen op de vlucht wereldwijd
Aantal
deelnemers

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

OostEuropa
en de
Kaukasus

NoordAfrika en
MiddenOosten

SubSaharaAfrika

LatijnsAmerika
en de
Caraïben

Zuid-Oost
Azië en
StilleOceaan
regio

1
1
1
1

1
1
1

3
3
4
4

3
4
4
4

1
1
1
2

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12

4
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
11
11
12
12

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

OESO

Aantal mensen
op de vlucht
vertegenwoordigd
door 1 speler

6 127 686
5 617 046
5 184 965
4 814 611
4 493 637
4 212 784
3 964 973
3 744 697
3 547 608
3 370 227
3 209 740
3 063 843
2 930 632
2 808 523
2 696 182
2 592 482
2 496 465
2 407 305
2 324 295
2 246 818
2 174 340
2 106 392
2 042 562
1 982 486
1 925 844
1 872 348
1 821 744
1 773 804
1 728 321
1 685 113

Mensen op de vlucht wereldwijd in 2016 (UNHCR) :

Sub-Sahara-Afrika : .................................................. 20 254 969
Zuid-Oost Azië en Stille-Oceaan regio: ........................ 8 371 784
Noord-Afrika en het Midden-Oosten : ........................ 19 649 236
Latijns-Amerika en de Caraïben : .................................8 047 264
Oost-Europa en de Kaukasus : .....................................3 596 364
OESO : .........................................................................7 484 939
Totaal : ...................................................................... 67 404 556
40
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3. DEBRIEFING
De leerkracht vraagt opnieuw aan de leerlingen wat ze denken over de stelling “We kunnen toch niet alle
miserie van de wereld opvangen”. Doen we dit momenteel? Of bijna? Of zijn het eerdere andere landen
die deze rol opnemen? Welke? Waarom? De leerlingen gaan terug in een cirkel zitten voor de debriefing.
WAAR BEVINDEN ZICH DE MEESTE MENSEN OP DE VLUCHT?
De meerderheid van de mensen op de vlucht, vluchten naar andere regio’s binnen hun eigen land. Naar
veiligere delen of regio’s waar andere familieleden zich misschien bevinden. Vervolgens zijn het vooral de
buurlanden waar mensen naartoe vluchten. Vaak komen zij terecht in grote vluchtelingenkampen op de
grens van het buurland. 75 tot 90% van alle mensen op de vlucht trekt naar een andere regio binnen hun
eigen land of steekt de grens over naar een buurland. (Amnesty International, 2016)5
In 2016 werd 86% van alle mensen op de vlucht opgevangen door “ontwikkelingslanden”. Uiteindelijk gaat
het slechts om een klein percentage dat de weg naar het Westen vindt.
Laten we eens het voorbeeld van Syrië bekijken. Syrië telde 22,5 miljoen inwoners op het moment dat de
oorlog uitbrak in 2011. Volgens de UNHCR6 sloegen door dit conflict 12 miljoen mensen op de vlucht. 6,6 miljoen mensen vluchtten binnen eigen land (intern ontheemden) en 5,6 miljoen vluchtten naar het buitenland.
Hoofdzakelijk naar buurlanden zoals Libanon, Jordanië en Turkije.
WAAROM BLIJVEN MENSEN OP DE VLUCHT DOORGAANS ZO DICHT BIJ HUN EIGEN REGIO?
Hoofdzakelijk omdat deze personen meestal slechts één idee in het achterhoofd hebben: zo snel mogelijk
terug kunnen keren naar hun thuis wanneer het conflict beëindigd is of wanneer het probleem is opgelost.
Een andere reden is de kostprijs van de tocht. Een mensensmokkelaar (een persoon die wordt betaald om
iemand op illegale wijze over de grens te brengen) kost tot 10 000 euro per persoon. Wanneer het dan nog
eens over een familie van 4 personen gaat bijvoorbeeld, wordt dit al gauw een grote som geld. Zelfs na de
verkoop van het huis, alle spullen, auto’s, etc. blijft dit voor de meesten gewoon onbetaalbaar.
Een derde reden is het feit dat de reis lang en gevaarlijk is. Er moeten oceanen en woestijnen worden overgestoken en velen hebben enkel maar hun eigen benen om de tocht af te leggen. Een laatste belangrijke
reden is dat mensen doorgaans liever naar een regio trekken waarmee ze taal, religie en cultuur delen.
Waar zouden jullie naartoe gaan mocht in België een oorlog uitbreken?
HOEVEEL VLUCHTELINGEN ZIJN ER IN BELGIË?
In 2018 waren er 11 422 068 inwoners in België. Volgens de UNHCR7 zijn er 42 168 erkende vluchtelingen in
België. Dat komt overeen met 0,37% van de totale bevolking.
HEBBEN WE DAN NIET DE MIDDELEN
OM MEER MENSEN OP TE VANGEN?
In 2017 beschikten Europa en Noord-Amerika over 60,6 % van de totale rijkdom ter wereld. Terwijl dit voor Afrika slechts 0,8 % was en voor
Latijns-Amerika 2,5%. Volgens de vluchtelingenorganisatie Ciré8 kunnen we dus simpel vaststellen dat onze landen de middelen hebben om
meer mensen op de vlucht op te vangen en daardoor ook de verantwoordelijkheid dragen om meer te doen. We vangen momenteel absoluut niet
“alle miserie van de wereld” op.
5 Amnesty International, 2016
6 https://www.unhcr.org/syria-emergency.html
7 https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.REFG?end=2018&locations=BE&start=2018&type=shaded&view=map
8 https://www.cire.be/prejuge-2-on-ne-peut-pas-accueillir-toute-la-misere-du-monde/
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OESO
■■ Duitsland

■■ Frankrijk

■■ Nederland

■■ Australië

■■ Griekenland

■■ Nieuw-Zeeland

■■ Oostenrijk

■■ Hongarije

■■ Noorwegen

■■ België

■■ IJsland

■■ Polen

■■ Canada

■■ Ierland

■■ Portugal

■■ Chili

■■ Israël

■■ Slowakije

■■ Zuid-Korea

■■ Italië

■■ Tsjechië

■■ Denemarken

■■ Japan

■■ Verenigd Koninkrijk

■■ Spanje

■■ Letland

■■ Slovenië

■■ Estland

■■ Litouwen

■■ Zweden

■■ Verenigde Staten

■■ Luxemburg

■■ Zwitserland

■■ Finland

■■ Mexico

■■ Turkije

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is een internationale organisatie die bestaat uit 36 lidstaten en tot doel heeft om hun
economisch en sociaal beleid te analyseren en te verbeteren teneinde de groei van de economie, de werkgelegenheid en de levensstandaard in hun land te
waarborgen en aldus bij te dragen tot de ontwikkeling van de handel en de wereldeconomie.

OOST-EUROPA EN
DE KAUKASUS
■■ Albanië

■■ Malta

■■ Armenië

■■ Moldavië

■■ Azerbeidzjan

■■ Montenegro

■■ Wit-Rusland

■■ Roemenië

■■ Bosnië en Herzegovina

■■ Rusland

■■ Bulgarije

■■ Servië

■■ Kroatië

■■ Tadzjikistan

■■ Georgië

■■ Oekraïne

■■ Macedonië

NOORD-AFRIKA EN
HET MIDDEN-OOSTEN
■■ Algerije

■■ Oman

■■ Bahrein

■■ Qatar

■■ Egypte

■■ Saudi-Arabië

■■ Iran

■■ Syrië

■■ Irak

■■ Tunesië

■■ Jordanië

■■ Turkmenistan

■■ Koeweit

■■ Jemen

■■ Libanon

■■ Verenigde Arabische Emiraten

■■ Libië
■■ Marokko

Behalve :
■■ Turkije

SUB-SAHARAAFRIKA
■■ Zuid-Afrika

■■ Gambia

■■ Rwanda

■■ Angola

■■ Ghana

■■ São Tomé

■■ Benin

■■ Guinee

■■ Senegal

■■ Botswana

■■ Guinee-Bissau

■■ de Seychellen

■■ Burkina Faso

■■ Equatoriaal Guinea

■■ Sierra Leone

■■ Burundi

■■ Kenia

■■ Somalië

■■ Kameroen

■■ Lesotho

■■ Soedan

■■ Kaapverdië

■■ Liberia

■■ Zuid-Soedan

■■ Centraal-Afrikaanse
Republiek

■■ Madagaskar

■■ Swaziland

■■ Comoren

■■ Malawi

■■ Tanzania

■■ Mali

■■ Tsjaad

■■ Mauritius

■■ Togo

■■ Mauritanië

■■ DR Congo

■■ Mozambique

■■ Oeganda

■■ Namibië

■■ Zambia

■■ Niger

■■ Zimbabwe.

■■ Congo
■■ Ivoorkust
■■ Djibouti
■■ Eritrea
■■ Ethiopië
■■ Gabon

■■ Nigeria

LATIJNS-AMERIKA
EN DE CARAÏBEN
■■ Antigua/Barbuda

■■ Guatemala

■■ Argentinië

■■ Guyana

■■ Barbados

■■ Haïti

■■ Belize

■■ Honduras

■■ Bolivia

■■ Jamaica

■■ Brazilië

■■ Nicaragua

■■ Suriname

■■ Colombia

■■ Panama

■■ Trinidad en Tobago

■■ Costa Rica

■■ Paraguay

■■ Uruguay

■■ Cuba

■■ Peru

■■ Venezuela

■■ Dominica

■■ Dominicaanse Republiek

■■ El Salvador

■■ Saint Kitts en Nevis

Behalve:

■■ Ecuador

■■ Saint Lucia

■■ Chili

■■ Grenada

■■ Saint Vincent

■■ Mexico

AZIË EN DE
STILLE OCEAAN
■■ Afghanistan

■■ de Malediven

■■ Taiwan

■■ Bangladesh

■■ Mongolië

■■ Thailand

■■ Bhutan

■■ Nauru

■■ Timor

■■ Birma

■■ Nepal

■■ Oost-Timor

■■ Brunei

■■ Noord-Korea

■■ Tuvalu

■■ Cambodja

■■ Oezbekistan

■■ Vanuatu

■■ China

■■ Pakistan

■■ Vietnam

■■ Fiji

■■ Palau

■■ India

■■ Papoea-Nieuw-Guinea

Behalve :

■■ Indonesië

■■ Filippijnen

■■ Japan

■■ Kazachstan

■■ Salomonseilanden

■■ Australië

■■ Kirgizië

■■ West-Samoa

■■ Nieuw-Zeeland

■■ Laos

■■ Singapore

■■ Zuid-Korea.

■■ Maleisië

■■ Sri Lanka
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FICHE

HET PARCOURS VAN EEN VERZOEKER OM INTERNATIONALE BESCHERMING IN BELGIË

DOELSTELLING
■■ De leerlingen begrijpen de termen: verzoeker om internationale bescherming, erkende
vluchteling en subsidiaire bescherming
■■ De leerlingen ontdekken de verschillende etappes van het parcours van een verzoeker om
internationale bescherming (voorheen: asielzoeker) in België
■■ De leerlingen ontdekken enkele Belgische instellingen die verzoekers om internationale
bescherming in het parcours tegenkomen.
■■ De leerlingen begrijpen door de video’s en de oefening dat het parcours van een verzoeker
niet altijd evident is.
DOELPUBLIEK
2de en 3de graad secundair onderwijs
METHODIEK
Na het bekijken van de video’s dienen de leerlingen de puzzelstukken van de verschillende
etappes in het parcours van een verzoeker om internationale bescherming in België op de
juiste plaats te hangen.
DUUR
45 minuten
MATERIAAL
■■ De video’s waarin vluchtelingen getuigen over hun eigen parcours
■■ De powerpoint die geprojecteerd wordt waar het traject met de ontbrekende puzzelstukken
op afgebeeld wordt
■■ De puzzelstukken die op de juiste plaats moeten gehangen worden
■■ Achtergrond informatie voor de begeleidende leerkracht.
■■ Het document met illustraties van het parcours

VERLOOP

■■ De leerlingen bekijken eerst de twee video’s waarin vluchtelingen getuigen over hun eigen traject
■■ De leerlingen zitten in een kring en de leerkracht vraagt aan de leerlingen wat ze al weten over de
asielprocedure in België. De leerkracht verdeelt de puzzelstukken onder de leerlingen en vraagt hen
om de verschillende etappes van de asielprocedure op de juiste plaats te hangen op het geprojecteerde
traject en geeft vervolgens bijkomende uitleg bij elke etappe. De verschillende etappes worden
geïllustreerd aan de hand van foto’s, filmpjes en verhalen.
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DV

IMIGRANT

VREEMD

MIGRANTEN

Alle mensen die hun regio of land hebben verlaten om elders te gaan wonen
voor een korte of lange termijn. Dit kan om vrijwillige redenen (studies, liefde,
zin voor avontuur, betere toekomst) of onvrijwillige redenen (oorlog, vervolging,
mensenrechten worden niet gerespecteerd, klimaat,…) Het kan hier gaan om
Nederlanders die zich in België vestigen voor het werk tot Syriërs die hun thuis
DIENST
ontvluchten omwille van de conflictsituatie.
VREEMDELINGENZAKEN

OP

DVZ

EN

MIGRANTEN

R
VE

RI

AR
I VERZOEKER OM INTERNATIONALE BESCHERMING
(VOORHEEN:ASIELZOEKER)
Wat is een verzoeker om internationale bescherming?

EN

R
VE

I
RR
Een verzoeker is iemand die bescherming aanvraagt in een ander landAomdat
hij oordeelt dat zijn leven, veiligheid of integriteit in gevaar is wanneer die in
zijn land van herkomst blijft of ernaar terug keert. Het statuut van verzoekers
om internationale bescherming is tijdelijk en blijft gelden zolang de procedure
loopt. Dus tot wanneer de verzoeker een antwoord heeft ontvangen.

DOEN VAN VERZOEK
VAN INTERNATIONALE
BESCHERMING
(voorheen asielaanvraag)

■■ Kledij

■■ Tijdens de volledige duur van het
onderzoek mag de verzoeker legaal
■■ Sociale, juridische,
in het land verblijven en mag hij niet
medische en administratieve
teruggestuurd worden naar zijn land
ondersteuning
van herkomst
GEDWONGEN TERUGKEER
GRENSPOLITIE

■■ Voedsel
■■ Onderwijs voor
kinderen

TIP

GRENSPOLITIE

GEDWONGEN TERUGKEER

Dit statuut brengt enkele rechten met zich mee:
■■ Onderdak

OPVA

GESLOTEN CENTRUM

Artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens benadrukt het recht om
internationale bescherming te verzoeken. De leerkracht kan dieper ingaan op de rechten van
de mens en de kinderrechten.

VRIJWILLIGE TER

Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht om internationale bescherming te vragen.

TE WEINIG VEILIGE MIGRATIEROUTES
De meeste verzoekers die ons land binnenkomen doen dat niet via een officiële weg. Het is
namelijk niet mogelijk om in het buitenland (bijvoorbeeld in de Belgische ambassade van een
bepaald land) internationale bescherming aan te vragen. In de meeste gevallen moet je ter
plaatse zijn om bescherming te kunnen krijgen. Dit betekent dat een groot deel van de mensen
dat in Europa een verzoek indienen eerst hun leven hebben moeten riskeren op zee, of via
andere routes, zonder zeker te zijn dat ze uiteindelijk internationale bescherming zullen krijgen
en dus mogen blijven. Migratie door middel van hervestiging is hierop een uitzondering. Bij
hervestiging komen vluchtelingen naar België die nu opgevangen worden in een ander land dan
het land van oorsprong maar waarbij de situatie niet als veilig wordt beschouwd of waar het
zeer moeilijk is om er een toekomst op te bouwen. Caritas International pleit samen met nog
veel andere ngo’s voor meer veilige migratieroutes. Dit om het verschrikkelijk hoge dodental op
de huidige migratieroutes te verlagen.
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1. VERZOEK OM INTERNATIONALE BESCHERMING (VOORHEEN ASIELAANVRAAG)
Mensen die bescherming nodig hebben omdat ze op de vlucht zijn,
moeten zo snel mogelijk en zo eenvoudig mogelijk asiel kunnen
vragen. De asielprocedure is dan ook zo geregeld dat je eigenlijk in
elke situatie op een informele manier de procedure kan opstarten.

BELGIË

Dit gebeurt doorgaans in het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje te
Brussel maar kan ook gedaan worden aan de landsgrens (douane van
luchthaven of haven) of in een strafinrichting of gesloten centrum. Het
verzoek wordt geregistreerd en vervolgens formeel ingediend bij de
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dan wordt er eerst gekeken of België
verantwoordelijk is voor het verzoek en of de verzoeker de volledige
procedure dus in België of in een ander Europees land moet doorlopen. Dit
is het zogenaamde Dublin-onderzoek. De regels hiervoor worden bepaald
door de Dublin III verordening en gelden voor alle EU-landen en IJsland,
Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. De Dublin-verordening stelt een
lijst op met criteria om te bepalen welk Europees land verantwoordelijk is
en legt een hele formalistische procedure op om mensen over te dragen
naar of over te nemen van andere Europese landen.

Eén van de redenen waarom België bijvoorbeeld niet verantwoordelijk zou zijn voor het verzoek is dat de
verzoeker Europa is binnengekomen via een ander Europees land. Vaak is dit het geval voor migranten die
in Italië of Griekenland arriveerden als eerste Europees land. Een andere reden waarom een bepaald land
verantwoordelijk kan zijn is dat er in dit land al gezinsleden verblijven van de verzoeker. In België voert de VERZOEKER
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) het Dublin-onderzoek uit.MIGRANT
Hierbij zullen zij vingerafdrukken nemen van INTERNATIO
de verzoeker en nakijken of deze vingerafdrukken al voorkomen in de Europese database Eurodac. Als
er een kans bestaat dat België niet verantwoordelijk is, zal DVZ ook een persoonlijk interview doen met
de betrokkene. Blijkt inderdaad dat een ander land verantwoordelijk is, dan zal een speciale procedure
gevolgd worden om dat land te vragen de verzoeker (terug) over te nemen. De verzoeker zal dan verplicht
worden om naar dit land te reizen voor het verder afhandelen van zijn procedure.

I DIENST VREEMDELINGENZAKEN DVZ
Ben je al in België en kan je je vrij verplaatsen, dan zal je je moeten aanmelden
in het Klein Kasteeltje in Brussel. Daar kan je je verzoek rechtstreeks doen bij
de Dienst vreemdelingenzaken (DVZ) die dan ook onmiddellijkMIGRANTEN
registreren dat
je je verzoek hebt gedaan. Er gebeurt een veiligheidscontrole (fouillering), je
identiteit wordt genoteerd (en identiteitsdocumenten worden afgegeven), er
worden foto’s vingerafdrukken genomen en er gebeurt een medisch onderzoek.
Na registratie krijg je een bewijs dat je bent aangemeld. Het grootste deel van
de verzoeken gaat via die weg.

DVZ
DIENST
VREEMDELINGENZAKEN

ENhet nog formeel
Niet iedereen kan natuurlijk vrij reizen in België. Eens het verzoek geregistreerd is, moet
R
DOEN VAN VERZOEK
E
IV het verzoek
VAN INTERNATIONALE
ingediend worden bij DVZ. Als je je vrij kan verplaatsen, zal DVZ je uitnodigen om
op hun
R
R
BESCHERMING
A
hoofdkantoor in Brussel in te dienen. Zit je opgesloten, dan gebeurt dit ter plaatse. Bestaat de mogelijkheid
(voorheen asielaanvraag)
dat een ander land verantwoordelijk is, dan zal na het indienen een verder Dublin-onderzoek gebeuren (zie
hoger). Gelijktijdig met het indien van het verzoek of op een moment daarna, gebeurt het eerste interview.
Dit “korte” interview gebeurt door DVZ aan de hand van een standaard vragenlijst die wordt ingevuld. Er
wordt bijvoorbeeld gevraagd naar de herkomst, familie en naar de reden waarom iemand is gevlucht. …

GRENSPOLITIE
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I GRENSPOLITIE
Ben je net geland op de luchthaven of ben je aan een internationale grens (dit
kan bijvoorbeeld ook de Haven van Antwerpen zijn), dan heb je reispapieren
nodig om het land binnen te mogen. Als je die niet hebt, dan kan je onmiddellijk
bij de grenspolitie asiel vragen. Zij nemen dan contact op met DVZ die het
verzoek registreren. Als je het land niet binnen mag komen, dan kan het zijn
dat je een bepaalde periode van je asielprocedure ook in een gesloten centrum
moet blijven terwijl je het resultaat van de procedure afwacht.

GRENSPOLITIE

GEDWONGEN
TERUGKEER
Stel dat je wel in België bent, maar dat je opgesloten bent in een gesloten centrum
voor illegale
vreemdelingen of in een gevangenis, dan heb je ook het recht om asiel aan te vragen en zal je dit bij de
directeurs van het centrum of van de gevangenis moeten doen. Zij nemen dan opnieuw contact op met DVZ
die het verzoek registreren.

2. OPVANG

VERZOEKER OM
INTERNATIONALE BESCHERMING

MIGRANT

I OPVANG(CENTRUM)

Wanneer internationale bescherming wordt aangevraagd via de Dienst
Vreemdelingenzaken dan kom je in een open opvangcentrum. Je kan er
ook voor kiezen om bij familie of vrienden te gaan wonen.

COM
GENER
VLUCH
DE STAA

Gedurende de gehele procedure waarin de verzoeker op een beslissing wacht,
OPVANG(CENTRUM)
heeft hij recht op wat vaak ‘bed-bad-brood’ wordt genoemd. Dat wil zeggen
een plaats in een opvangcentrum en een kleine wekelijkse som zakgeld
(meestal ligt dit rond de 6 à 7 euro per week). De verzoeker
kan ook rekenen op onder andere medische en
DIENST
1
VREEMDELINGENZAKEN
juridische begeleiding. Hier vind je nog meer details over wat dit precies inhoudt. Meestal zit de verzoeker
MIGRANTEN
in een open opvangstructuur. Dat wil zeggen dat hij op elk moment naar buiten kan. Deze opvangcentra
zijn meestal ingericht door Fedasil of het Rode Kruis/ la Croix Rouge. Een handvol opvangcentra wordt
ingericht door andere organisaties waaronder ook Caritas International. Sommige verzoekers komen in
een gesloten centrum terecht. Zij zitten opgesloten tijdens (een deel van) hun asielprocedure en kunnen
dus niet naar buiten. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer men een asielaanvraag indient aan een grens,
bijvoorbeeld op een luchthaven.
EN
R
DOEN VANvoorziet
VERZOEKin materiële hulp voor opvangcentra.
E
Fedasil (Federaal agentschap voor het onthaal
OPVANG
LIJK ON
IV van verzoekers)
VAN INTERNATIONALE
R
RSOON
PEen
Dit agentschap regelt de verdeling van deRverzoekersBESCHERMING
over de verschillende opvangplaatsen in het land
A
(voorheen
asielaanvraag)
wijst de verzoekers toe aan een specifieke opvangplaats.
Meer
info over deze opvangcentra vind je op de
2
website van Fedasil

DVZ

België telt zo’n 60 opvangcentra voor verzoekers, goed voor 2/3 van de capaciteit
van het totale opvangnetwerk. De opvangcentra worden hoofdzakelijk beheerd
door Fedasil en het Rode kruis België. De andere plaatsen zijn individuele
opvangplaatsen, georganiseerd door OCMW’s en ngo’s.
Het principe
GRENSPOLITIE

is dus dat mensen terechtkomen in een collectief centrum. Enkel
in uitzonderlijke gevallen (hoge kans op een positieve beslissing, erg kwetsbare
mensen, tijdens een korte periode na een positieve beslissing) kunnen
zij in
VERBLIJF
een individuele
woning opgevangen worden. Het gaat dan om LOI’s
(lokale
ZONDER
GEDWONGEN
TERUGKEER
GESLOTEN CENTRUM
opvanginitiatieven) of huisvesting georganiseerd door specifieke organisaties
PAPIEREN
(waaronder Caritas International).

1 http://www.agii.be/thema/sociaal-medisch/materiele-opvang/verzoekers-om-internationale-bescherming-en-afgewezen-verzoekers-om-internationale-bescherming/wat-houdt-materiele-opvang-voor-verzoekers-om-internationale
2 https://www.fedasil.be/nl
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I GESLOTEN CENTRUM

Wie komt terecht in een gesloten centrum?
GRENSPOLITIE

Verzoekers die een aanvraag indienen via grensautoriteiten. Meestal beschikken zij niet over de juiste papieren om het land binnen te mogen. Zij worden
dan meestal naar het transitcentrum Caricole in Steenokkerzeel gebracht
GEDWONGEN TERUGKEER
-een gesloten centrum dichtbij de luchthaven van Zaventem- en komen meestal in een versnelde asielprocedure terecht.

GESLOTEN CENTRUM

VE
ZO
PA

Mensen die niet (meer) over de juiste papieren beschikken om in België te verblijven. Dit kunnen mensen
die uitgeprocedeerd zijn of mensen die nooit een verblijfsaanvraag hebben ingediend. Wanneer zij dan bij
controles (bijvoorbeeld trein-,tram-of buscontroles) niet de juiste papieren kunnen voorleggen, bestaat
er een grote kans dat zij naar een gesloten centrum gebracht worden van waaruit zij in principe het land
VRIJWILLIGE TERUGKEER
worden uitgezet en gerepatrieerd naar hun land van herkomst.
In augustus 2018 werd het in België terug mogelijk om ook kinderen op te sluiten in gesloten opvangcentra.
In het centrum 127bis in Steenokkerzeel, op 250 meter van de landingsbaan werden kinderen samen met
hun ouders ondergebracht in gezinsunits in afwachting van hun repatriëring. Hier kwam echter enorm
veel kritiek op. Begin april 2019 werd deze maatregel opgeschort door de rechter. De geluidshinder
van de vliegtuigen in de zeer nabije omgeving was hiervoor de bepalende factor. Er is echter nog geen
algemeen verbod uitgevaardigd voor het opsluiten van kinderen in opvangcentra. Samen met vele andere
middenveldorganisaties kanten wij ons volledig tegen elke opsluiting van kinderen. Kinderen horen niet
thuis in gesloten centra. Hier voerden wij ook mee campagne voor3.
VERZOEKER OM
INTERNATIONALE BESCHERMING

MIGRANT

3. PROCEDURE
I COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN
EN DE STAATLOZEN - CGVS

COMMISSARIAATGENERAAL VOOR DE
VLUCHTELINGEN EN
DE STAATLOZEN (CGVS)

Het CGVS, een onafhankelijk organisme, verleent internationale bescherming
en geeft documenten af aan mensen op de vlucht voor vervolging,
oorlog of
OPVANG(CENTRUM)
geweld. Het is hier dat het onderzoek wordt gevoerd en de beslissing wordt
genomen. Er bestaan verschillende mogelijke beslissingen: erkenning als
DIENST
vluchteling, toekenning
van subsidiaire bescherming, weigering, uitsluiting4,
VREEMDELINGENZAKEN
5
MIGRANTEN
beëindiging of de niet-ontvankelijkheid. Een verzoek kan bijvoorbeeld nietontvankelijk zijn wanneer het gaat over een burger uit de EU, wanneer de verzoeker reeds bescherming
geniet in een andere EU-lidstaat,… Meer info over de beslissingen die het CGVS kan nemen vind je hier6

DVZ

De verzoeker wordt geïnterviewd en er wordt gepolst naar de beweegredenen van zijn vlucht naar België.
De interviewer is gespecialiseerd in de regio waar de verzoeker vandaan komt en stelt dus zeer specifieke
vragen om naar de waarheidsgetrouwheid
van het verhaal te peilen. De vragen die worden gesteld zijn
EN
D ook
R
OU
vaak zeer gedetailleerd
en
het
interview
zelf
duurt normaal gezien een halve dag. Elk familielid
kan
DOEN
VAN
VERZOEK
ONDERH
K
VE
J
I
NG
OPVA
L
I
VAN
INTERNATIONALE
N
O
apart geïnterviewd
worden. Dit gesprek is over het algemeen een grote psychologische
beproeving voor de
PERSO
RR
BESCHERMING
persoon dieAeen verzoek (voorheen
indient.asielaanvraag)
Tijdens het persoonlijk onderhoud zal naast de interviewer meestal ook
een tolk en een advocaat van de verzoeker aanwezig zijn. Ook een professionele vertrouwenspersoon en
een voogd van een minderjarige die alleen in België verblijft zonder zijn ouders7.

3 https://www.caritasinternational.be/nl/asiel-migratie/een-kind-sluit-je-niet-op-punt/
4 Bijvoorbeeld indien de verzoeker hele zware misdrijven heeft gepleegd.
5 Bijvoorbeeld als iemand geen enkele interesse meer toont in de procedure en niet antwoord op de vragen om medewerking van
het CGVS.
6 http://www.agii.be/thema/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/asiel-internationale-bescherming/hoe-verloopt-de-asielprocedure/
GRENSPOLITIE
welke-beslissing-kan-het-cgvs-nemen
7 We spreken van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling of NBMV
RAAD VOOR
VERBLIJF
VREEMDELINGEN
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Eigenlijk draait heel deze procedure om geloofwaardigheid van de verzoeker. Aangezien er vaak geen schriftelijke bewijzen zijn en er veel valse documenten de ronde doen, zal men
geloof
moeten hechten
ERKEND
VLUCHTELING
OF aan de verVERZOEKER
OM
SUBSIDIAIR
klaringen
van de verzoeker.
Dit kan enkel als die verklaringen geloofwaardig
zijn.BESCHERMDE
Als er tegenstrijdigheden
INTERNATIONALE
BESCHERMING
zijn, belangrijke
details vreemd
genoeg ontbreken, er tekenen zijn dat de verzoeker liegt of de procedure tegenwerkt, dan zal zijn verklaring niet geloofwaardig zijn en kan zijn verzoek om die reden worden afgewezen.

COMMISSARIAATGENERAAL VOOR DE
VLUCHTELINGEN EN
DE STAATLOZEN (CGVS)

CENTRUM)

De beslissing wordt uiteindelijk via de post gecommuniceerd.
Wanneer de verzoeker
niet akkoord gaat met de
COMMISSARIAATGENERAAL
VOOR
beslissing kan
deze nog
inDEberoep gaan bij de Raad voor
VLUCHTELINGEN EN
Vreemdelingenbetwistingen.
STATUUT
DE STAATLOZEN (CGVS)
SUBSIDIAIRE
BESCHERMING
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I ERKEND VLUCHTELING

WEIGERING

Een erkend vluchteling krijgt individuele bescherming volgens de
conventie van Genève (1951).

STATUUT
ERKEND VLUCHTELING

WEIGERING

Het gaat om een persoon met een gegronde vrees voor vervolging vanwege nationaliteit, ras, politieke of religieuze overtuiging of het behoren tot een bepaalde
sociale groep. Een
voorbeeld
van dat laatste zijn bijvoorbeeld homoseksuelen
RAAD
VOOR
VERBLIJF
VREEMDELINGEN
RAAD
VOOR
die
omwille
van
hun
seksualiteit
vervolgd
kunnen worden. Een
ander
voorbeeld
VERBLIJF
BETWISTINGEN
ZONDER
VREEMDELINGEN
BEROEP
vrouwen die het risico lopen om
genitaal verminkt te worden.
Zie fiche ’Algemene achtergrondinfo’
voor
BETWISTINGEN
ZONDER
BEROEP
PAPIEREN isGESLOTEN
CENTRUM
meer uitleg over de conventie vanPAPIEREN
Genève.

ER

VAN STATE kan erg verschillen. Wanneer de verzoeker zich in een gesloten centrum beDe termijn vanRAAD
de procedure
RAAD VAN STATE
vindt, loopt de procedure normaalgezien sneller. Over het algemeen kunnen we stellen dat de procedure
binnen de 6 maanden afgerond is. Hier zijn echter heel veel uitzonderingen op.

VRIJWILLIGE TERUGKEER
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COMMISSARIAATGENERAAL VOOR DE
VLUCHTELINGEN
VERZOEKER
OM EN
SUBSIDIAIR
BESCHERMDE
DE STAATLOZEN
(CGVS)

INTERNATIONALE BESCHERMING

Subsidiaire bescherming wordt toegekend aan mensen die niet in
aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus of voor een verblijf op
grond van medische redenen, en die aantonen een reëel risico te lopen op
ernstige schade in geval van terugkeer naar hun land van herkomst.

STATUUT
SUBSIDIAIRE
BESCHERMING

COMMISSARIAATHet gaat dus om mensen die bescherming nodig hebben,
maar die tussen
GENERAAL VOOR DE
de mazen van het net glippen om als vluchteling erkend
te
worden.
VLUCHTELINGEN EN Waar het
DE STAATLOZEN
(CGVS)
vluchtelingenstatuut vaak te maken zal hebben met
een hele persoonlijke
en
POSITIEVE
individuele vorm van gevaar
(bijvoorbeeld een geheime dienst die een heel specifieke persoon aanvalt omOPVANG(CENTRUM)
BESLISSING
dat hij een afwijkende politieke mening heeft), gaat het bij subsidiaire bescherming in veel gevallen gaan
over een algemene gevaarlijke situatie waar iemand het slachtoffer van dreigt te worden. Een situatie die
voor veel meerER
mensen
HOUD bedreigend is.

DIENST
MDELINGENZAKEN

OND
ONLIJK
PERSO

Bij zowel de erkend vluchteling als de subsidiair beschermde geldt dat ze in principe 2 maanden de tijd
hebben om de collectieve opvang of de individuele opvang te verlaten. Het proces dat daarop volgt om een
POSITIEVE
huis te vinden is absoluut niet evident. Caritas International biedt via het Housing café 8 individuele onderBESLISSING
STATUUT
steuning om sneller huisvesting te vinden. WEIGERING
ERKEND VLUCHTELING

N

DOEN VAN VERZOEK
VAN INTERNATIONALE
BESCHERMING

OPVANG

OUD
ONDERH
K
J
I
L
N
O
PERSO

I WEIGERING

(voorheen asielaanvraag)

VERBLIJF
ZONDER
PAPIEREN

ER

Wanneer op basis
van
het interview bij het CGVS wordt geoordeeld dat de verRAAD
VOOR
zoeker niet inVREEMDELINGEN
aanmerking
komt om een statuut van erkend vluchteling of subBETWISTINGEN
BEROEP
sidiaire bescherming te krijgen, krijgt deze persoon een weigeringsbeslissing
en in principe een “bevel om het grondgebied te verlaten”. Vervolgens krijgt hij
in de meeste gevallen
30 dagen de tijd om België te verlaten. Er kan nog beroep
RAAD VAN STATE
ingediend worden na de beslissing van het CGVS bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV).

WEIGERING

Soms kiest een persoon ervoor om het grondgebied niet te verlaten, in dat geval verdwijnt hij meestal in de
illegaliteit. Het is onmogelijk om VERBLIJF
te weten hoeveel mensen zoRAAD
in deVOOR
illegaliteit zijn verdwenen maar volgens
VREEMDELINGEN
de organisaties CIRE en CNCD-11.11.11
zouden er in 2015 zo’n
100.000 tot 150.000 mensen
zonder papieren
BETWISTINGEN
ZONDER
BEROEP
GESLOTEN CENTRUM
in België leven.9
PAPIEREN
RAAD VAN STATE

I VRIJWILLIGE TERUGKEER
De verzoeker kan op elk moment ondersteuning bij terugkeer aanvragen en zo een ‘vrijwillige terugkeer’
TERUGKEER
doen. DitVRIJWILLIGE
kan zelfs al tijdens
de procedure. In de meeste gevallen zal de aanvrager recht hebben op financiële middelen om de terugreis te betalen. In vele gevallen heeft iemand ook recht op ondersteuning bij
de terugkeer en bij de re-integratie na de terugkeer. Sommigen kunnen gebruik maken van een terugkeerpremie en hebben recht op verdere materiële ondersteuning binnen een re-integratietraject. Meer details
hierover vind je hier. 10
Dit re-integratietraject kan de migrant helpen met het heropbouwen van zijn leven in zijn land van herkomst. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een opleiding te starten of een zaak te beginnen. Caritas
International ondersteunt mensen binnen dit traject. Samen met lokale partners binnen het land van herkomst slagen wij erin een individuele en aangepaste begeleiding aan te bieden. Meer info hierover vind je
op onze website11.
8 Housing café
9 https://www.cncd.be/IMG/orphelins/pdf/donnons-un-visage-aux-sans-papiers.pdf
10 http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/terugkeer/vrijwillige-terugkeer)
11 https://www.caritasinternational.be/nl/asiel-migratie/vrijwillige-terugkeer/re-integratie-na-terugkeer/
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4. BEROEPSPROCEDURE

W

I RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN (RVV)
Wanneer het verzoek om internationale bescherming geweigerd wordt, kan
de verzoeker altijd beroep aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Ofwel wordt de beslissingen van het CGVS bevestigd
ofwel gewijzigd ofwel geannuleerd. In dat laatste geval moet het CGVS een
nieuw onderzoek voeren.
VERBLIJF

ZONDER heeft
GEDWONGEN De
TERUGKEER
procedure wordt afgesloten
zodra
de RVV een eindbeslissing
GESLOTEN
CENTRUM
PAPIEREN
genomen. Er is altijd de mogelijkheid om een cassatieberoep in te dienen bij

RAAD VOOR
VREEMDELINGEN
BETWISTINGEN

de Raad van State. De Raad van State doet geen inhoudelijk onderzoek maar gaat enkel na of de RVV de
RAAD VAN STATE
correcte procedure heeft gevolgd en de wet heeft nageleefd.
Aan het einde van de procedure krijgt de verzoeker bescherming, via het vluchtelingenstatuut of dat van
de subsidiaire bescherming, of is hij uitgeprocedeerd.
VRIJWILLIGE TERUGKEER

RVS

De inhoud van deze fiche werd mede gerealiseerd
dankzij de steun van de Europese Unie. De inhoud
ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid
van Caritas International België en weerspiegelt niet
noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie.
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dankzij de steun van de Europese Unie. De inhoud
ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid
van Caritas International België en weerspiegelt niet
noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie.
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FICHE

KOM ZELF IN ACTIE VOOR VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN!

DOELSTELLING
■■ De leerlingen ontdekken hoe ze zelf acties kunnen ondernemen voor vluchtelingen en
migranten.
■■ De leerlingen worden zich ervan bewust dat ze op hun eigen niveau een steentje kunnen
bijdragen aan een meer open en inclusieve samenleving.

DOELPUBLIEK
1ste tot 3de graad secundair onderwijs. Afhankelijk van de gekozen activiteit.

METHODIEK
We geven een oplijsting met ideeën voor activiteiten en concrete acties op het niveau van je
school, klas of individueel. Deze acties dragen bij tot een meer open samenleving.

DUUR
Afhankelijk van de gekozen activiteit

ACTIVITEITEN OP KLASNIVEAU
1. Ontmoet een persoon met een vlucht- of migratieachtergrond
Niets beter dan een echte ontmoeting om de ander te leren kennen.
We geven je alvast enkele ideeën om dit te organiseren:
■■ Boek de workshop ‘Between 2 Worlds’1 bij Caritas International. Een medewerker van
Caritas International komt dan samen met een vrijwilliger met een vluchtverhaal langs in
jouw klas. Er wordt even stilgestaan bij de theorie rond vluchtelingen om vervolgens in
gesprek te gaan met de vrijwilliger rond zijn/haar verhaal.
TIPS

1
2
3
4

■■ Contacteer een opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming bij jou in de
buurt. Bijna alle opvangcentra in België worden geleid door Fedasil2 en het Rode Kruis3/
la Croix-Rouge4. Soms is het mogelijk om deze met je klas te bezoeken.

https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/between-2-worlds/
https://www.fedasil.be/nl/opvangcentra
https://www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulp-wereldwijd/opvang-verzoekers-om-internationale-bescherming/onze-opvangcentra/
https://accueil-migration.croix-rouge.be/
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■■ Zoek in jouw buurt naar organisaties, centra voor volwassenonderwijs, of vrijwilligerswerkingen die
nieuwkomers ondersteunen. Bekijk de mogelijkheden voor een ontmoeting, bezoek of organisatie van
een gemeenschappelijke activiteit. Enkele ideeën:

Conversatietafel

Knutselnamiddag

Voorleesuurtje

Kooknamiddag

Spel (voetbal, etc.)

2. Maak komaf met bestaande vooroordelen en organiseer
een activiteit in of buiten de klas om je leerlingen kennis bij
te brengen over het thema vluchtelingen en / of migratie.
Zijn er soms discussies in de klas over vluchtelingen of migranten? Heb je het gevoel dat je leerlingen
hier soms ongenuanceerde uitspraken over doen door een gebrek aan kennis?

TIPS

■■ Zoals hierboven reeds vermeld biedt Caritas
International de workshop “Between 2 worlds”
aan. Op een ludieke en interactieve manier wordt
kennisgemaakt met de thematiek en wordt er een
antwoord geformuleerd op vragen als “Waar komen
vluchtelingen vandaan?” of “hoeveel vluchtelingen
zijn er?” Meer informatie vind je op onze website5.
■■ Deelnemen aan het solidariteitsproject van Caritas
International “Jongeren op de vlucht”. Aan de hand
van briefwisselingen treden de leerlingen direct in
contact met Syrische jongeren in Libanon.
Hier6 vind je meer uitleg over dit project.
■■ Bestel en speel het spel ‘Inclu Acto’ van Caritas
International. Een rollenspel dat jouw leerlingen in
de huid laat kruipen van nieuwkomers en Belgen en
hen laat stilstaan bij het begrip ‘integratie’.
Meer info hierover op deze pagina7.
■■ Door in je klas zelf enkele lessen of activiteiten
rond deze thematiek te geven aan de hand van de
educatieve fiches ‘Between 2 worlds’.

5
6
7

https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/between-2-worlds/
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/jongeren-op-de-vlucht/
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/incluacto/
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3. Laat je leerlingen zelf een bewustmakingsactie uitdenken en organiseren
Je leerlingen hebben ondertussen meer kennis over de vluchtelingenthematiek? Goed! Nu is het hun
beurt om hun opgedane kennis en inzichten te delen met anderen (schoolgenoten, ouders, vrienden).

Bekijk samen met je leerlingen welke activiteit of actie ze graag zouden opzetten om anderen te
informeren en sensibiliseren rond de thematiek. Enkele ideeën:
TIPS

■■ Ontwerp een strip.

■■ Zet een artistiek project op (ontwerp
bijvoorbeeld een levensgroot schilderij)
■■ Organiseer een flashmob actie in je
school. Hang bijvoorbeeld reddingsvesten
op aan de schoolmuren of vul de trappen
met papieren bootjes.
■■ Organiseer een tentoonstelling (artistiek
of educatief) in je school.
■■ Maak een radioprogramma waarbij je
experts en andere leerlingen interviewt
rond het thema migratie en vluchtelingen.
■■ Maak een ganzenbord van het parcours
van een verzoeker om internationale
bescherming (zie fiche 3) een laat het
andere leerlingen spelen tijdens de
middagpauze.

■■ Creëer een theaterstuk en nodig andere
leerlingen en hun ouders uit om te komen
kijken.
■■ Maak in je school en erbuiten het hele
traject voor verzoekers om internationale
bescherming na en laat andere leerlingen
dit doorlopen.
■■ Toon een film in de
klas rond het thema
vluchtelingen en
organiseer daarna
een open debat.

ACTIVITEITEN OP SCHOOLNIVEAU
4. Organiseer een schoolbreed project rond het thema vluchtelingen en migratie
Wil je samen met nog enkele andere geëngageerde collega’s de
handen in elkaar slaan om met dit belangrijk thema aan de slag
te gaan op je school? En dit gedurende een semester of langer?
Laat Caritas International je hier in bijstaan!
Meer info over onze schoolprojecten op onze website8 .

8

https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/nieuw-schoolproject-my-school-on-the-move/
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ACTIVITEITEN OP INDIVIDUEEL NIVEAU
5. Dagelijkse laagdrempelige acties
Je leerlingen kunnen ook op eigen houtje een bijdrage leveren aan een meer open en inclusieve
samenleving. Het is belangrijk dat ze beseffen dat verandering begint bij henzelf.

■■ Toon je empathie ten aanzien van nieuwkomers in het dagelijkse leven en ga de ontmoeting
aan.
TIPS

■■ Een vluchtelingenfamilie is net verhuisd naar jouw buurt? Bied hen je hulp aan. Misschien
kun je hen rondleiden in de buurt. Iemand maakt een verloren indruk en lijkt niet van hier?
Ga naar die persoon en praat ermee.
■■ Verspreid positieve berichten via sociale media en maak in discussies gebruik van ware
cijfers en feiten.
■■ Neem deel aan manifestaties of bijeenkomsten waar er wordt gestreefd naar het beter
respecteren van rechten van nieuwkomers en vluchtelingen.
■■ Teken en verspreid petities die rechten van nieuwkomers afdwingen.
■■ Schrijf en spreek politici aan door hen bijvoorbeeld een brief te sturen waarin de rechten van
migranten worden aangekaart.
■■ Spreek de schepen voor jeugd van jouw gemeente of stad aan en stel activiteiten voor die de
inclusie van jonge migranten ten goede komen.
■■ Informeer je grondig over de programma’s van de verschillende politieke partijen tijdens
een verkiezingsperiode alvorens je gaat stemmen. Kies voor een partij die de rechten van
iedereen respecteert. Ook die van nieuwkomers.
■■ Praat met anderen over het thema migratie maar doe dit op een juiste, genuanceerde en
geïnformeerde manier.
■■ Bekijk de mogelijkheden om
vrijwilligerswerk te doen in een
opvangcentrum of voor een organisatie
die nieuwkomers ondersteunt.

Op zoek naar nog meer concrete tips?
Bekijk dan zeker deze pagina van Vluchtelingenwerk9 en Orbit vzw10.

9 https://www.vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/vluchtelingenwerkvlaanderen-inspiratiegids-onderwijs.pdf
10 http://www.orbitvzw.be/wp-content/uploads/2015/08/WAT-KUNNEN-WIJ-HIER-DOEN-VOOR-ASIELZOEKERS-ORBIT082015defvoorzending.pdf
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VLUCHTELINGEN AAN HET WOORD

DOELSTELLINGEN
■■ Het stimuleren van empathie voor vluchtelingen bij de leerlingen. Conclusie: we zijn niet zo
verschillend.
■■ De leerlingen begrijpen dat er verschillende redenen en manieren zijn om te vertrekken.
■■ De leerlingen worden zich bewust van de moeilijkheden die vluchtelingen ondervinden
eenmaal op Belgisch grondgebied aangekomen.
■■ De leerlingen staan stil bij de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat op het vlak van
rechten van vluchtelingen en hun integratie.
■■ De leerlingen zijn zich ervan bewust dat ze op hun eigen niveau actie kunnen nemen om de
integratie van vluchtelingen in onze samenleving te vergemakkelijken.

DOELPUBLIEK
1ste tot 3de graad

METHODIEK
■■ De leerkracht leidt de thematiek van vluchtelingen in eventueel aan de hand van andere
fiches binnen dit educatief pakket “Between 2 worlds”.
■■ De leerkracht toont de verschillende video’s waarin vluchtelingen getuigen over hun
ervaringen. Vervolgens wordt dit besproken in de klas met behulp van onderstaande vragen.

DUUR
15 minuten voor de video’s en 30 minuten voor de nabespreking (kan uiteraard langer of
korter gemaakt worden)

MATERIAAL
■■ De vier video’s1 ”Vluchtelingen aan het woord” van de afspeellijst
‘Wereldburgerschapseducatie” op het Youtube-kanaal van Caritas International België
■■ De reeks vragen voor de nabespreking
■■ Een wereldkaart

1

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGNtO2LPXSgE6uDXclkpICUTUSczov-YU
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VERLOOP

■■ De leerkracht start met een introductie rond het thema
vluchtelingen indien de leerlingen hier nog niet veel rond
gezien hebben in eerdere lessen. De leerkracht legt uit dat
er veel verschillende redenen bestaan waarom mensen
hun thuis achterlaten. Eventueel aan de hand van Fiche
1 “Migranten en vluchtelingen” wordt uitgelegd wat de
woorden ‘migrant’ en ‘vluchteling’ nu precies betekenen.
■■ Vervolgens toont de leerkracht de vier video’s
“Vluchtelingen aan het woord” en opent, aan de hand van
onderstaande vragen, het gesprek rond deze thematiek.

1. VIDEO ‘HET THUISLAND’
■■ Waar komen deze mensen vandaan? Weten jullie iets over de
situatie van hun herkomstland? Hebben jullie al over andere regio’s
in de wereld horen praten waar vluchtelingen vandaan komen?
Kunnen jullie deze landen of regio’s op een kaart aanduiden?
■■ Waarom beslisten ze om te vluchten?
■■ Heb je er ooit al bij stilgestaan dat zoiets ook jou zou kunnen
overkomen? Wat zou jij doen in hun plaats?

2. VIDEO ‘DE VLUCHTWEG’
■■ Via welke weg zijn ze gevlucht en welke route hebben ze gevolgd?
Welke landen werden hierbij doorkruist? Kunnen jullie hun route
aanduiden op de wereldkaart?
■■ Denken jullie dat er veel opties zijn om tot Europa te komen voor
mensen wiens leven in gevaar is, zoals de getuigen in het filmpje?

De enige legale manier om naar Europa te reizen is wanneer je een visum kan voorleggen. Het
kan hier gaan over een visum voor langdurig verblijf (visum voor gezinshereniging, humanitair
visum, bijvoorbeeld verkregen in het kader van een hervestigingsprogramma) of een visum
voor kort verblijf (toerisme, familiebezoek, medische afspraak) of een visum voor middellange
termijn (studentenvisum). Wanneer mensen dergelijk visum niet kunnen bemachtigen (wat zeer
vaak het geval is, de voorwaarden voor zulke visums zijn zeer streng). Hebben ze geen andere
keuze dan de reis op een irreguliere wijze aan te vatten.
Eenmaal op Belgische grond gearriveerd doet de meerderheid een verzoek om internationale
bescherming (voorheen asielaanvraag). Opmerking: er zijn ook nog andere manieren om een
verblijfstitel te verkrijgen (regularisatieaanvraag, etc.) maar hier gaan we niet verder op in.
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3. VIDEO ‘INTEGRATIE’
■■ Hoe zou je hun aankomst in België beschrijven? Werden
ze geconfronteerd met bepaalde obstakels tijdens hun
integratieproces? Welke?
■■ Hoe zou jij met deze obstakels omgaan? Heb je ooit al meegemaakt
dat mensen zich negatief (discriminatoir) gedroegen tegen jou
door bepaalde vooroordelen die ze hadden? Bijvoorbeeld door je
leeftijd, kledingstijl, etniciteit, religie, voorkomen, gender, seksuele
voorkeur, woonplaats, etc. ? Hoe deed dit je voelen? Hoe heb je hierop gereageerd?
■■ Hoe voelen deze getuigen zich vandaag? Is hun situatie verbeterd? Hoe is hun leven veranderd?

4. VIDEO ‘BOODSCHAP VOOR JONGEREN’
■■ Welk verhaal raakte je het meest en waarom? Zijn vluchtelingen zo
anders dan wij?
■■ Wat kunnen we op ons eigen niveau doen om nieuwkomers zich
meer welkom te doen voelen in België?
■■ Draagt de Belgische staat hier een verantwoordelijkheid?
■■ Wat weten jullie over de Belgische politiek wat betreft vluchtelingen
en hun rechten? Kunnen we misschien nog meer doen?
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Bescherming of niet?

© Isabel Corthier

FICHE

DOELSTELLING
■■ De leerlingen begrijpen beter wanneer iemand recht heeft op internationale bescherming
(subsidaire bescherming of het vluchtelingenstatuut).
■■ De leerlingen zijn in staat een mening te vormen over de huidige asielprocedure.

DOELPUBLIEK
1ste, 2de en 3de graad secundair.

METHODIEK
Aan de hand van foto’s en bijhorend verhaal leren de leerlingen wanneer iemand recht heeft
op internationale bescherming en wanneer niet.

DUUR
25 minuten

MATERIAAL
■■ De foto’s met aan de achterzijde de verhaaltjes.

VERLOOP

■■ De leerkracht licht eerst de asielprocedure toe en legt het verschil uit tussen
vluchtelingen, migranten en verzoekers om internationale bescherming
(voorheen asielzoekers). Dit wordt eventueel gedaan aan de hand van de fiche
1 “Migrant of Vluchteling?”. Ook de conventie van Genève en het statuut van
subsidiaire bescherming wordt behandeld.
■■ Vervolgens wordt de klas in kleine groepjes verdeeld. De vijf foto’s met aan de
achterzijde een verhaal van een persoon die wilt migreren worden verdeeld
onder de groepjes. De leerlingen lezen het verhaal en denken na of deze
persoon in aanmerking zou komen om erkend te worden. Indien wel/niet
discussiëren zij over de rechtvaardigheid hiervan.
■■ Vervolgens worden de verhalen klassikaal behandeld en vertellen de groepjes
wat ze denken over hun situatie. De leerkracht geeft telkens het juiste
antwoord. Als iedereen aan de beurt is geweest stelt de leerkracht de vraag
wat zij vinden van de huidige wetgeving en of zij iets zouden veranderen.
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VOOR DE LEERKRACHT

AÏSCHA
In dergelijke gevallen
wordt men meestal erkend als vluchteling. Er
is een gegronde vrees
voor onmenselijke behandeling
vanwege
het lidmaatschap van
een sociale groep: een
meisje zijn in een context waar meisjes worden onderworpen aan
genitale verminking.

© M.M

© ISABEL CORTHIER

© CARITAS INTERNATIONALIS

OMRAN

© ISABEL CORTHIER

© ISABEL CORTHIER

In dergelijke gevallen kunnen mensen beroep doen op de hervestigingsprocedure van de UNHCR (Zie fiche 0). Mensen die erkend zijn als vluchtelingen in
een land maar aantonen dat het in dat land niet veilig voor hen is of bepaalde
basisbehoeften niet kunnen worden ingevuld komen in aanmerking voor deze
procedure waarbij ze worden hervestigd in een derde land. Er wordt altijd eerst
gekeken of er geen andere oplossingen in het huidige land bestaan of er geen
terugkeer naar het herkomstland mogelijk is. Het aantal plaatsen voor hervestiging is helaas véél kleiner dan de nood. De kans dat deze procedure effectief
wordt geïmplementeerd is zeer klein.

ABEBE

ALI

Armoede of hongersnood geeft geen recht
op internationale bescherming. Zij zal dus
in principe niet worden
erkend.

Ali vreest voor vervolging of onmenselijke
behandeling omdat hij
zich niet wil aansluiten
bij een religieuze groepering. Hij zal in principe erkend worden als
vluchteling

IONE
In dit voorbeeld is er
een duidelijk direct
verband tussen klim a a t v e r an d e r in g e n
en de veiligheid van de
bewoners van Tuvalo.
Dit eiland zal binnen
enkele decennia niet
meer bestaan puur en
alleen omwille van de
opwarming van de aarde. Het is zeldzaam dat
klima a t ver an der ing
zo’n duidelijke oorzaak
is van de onleefbaar
wordende woonsituatie
van mensen. Toch worden deze mensen niet
erkend als vluchteling.

BELANGRIJK:
Het is belangrijk om toe te voegen dat de realiteit meestal niet zo zwart-wit is. Soms heeft iemand door
zijn situatie recht op een erkenning als vluchteling of een toekenning van het statuut van subidiaire
beschermde maar wordt zijn verhaal niet geloofd of voldoende coherent geacht. De wetgeving is vrij
duidelijk maar de toepassing niet altijd even consequent. We maakten in deze oefening een simplificatie
van de werkelijkheid opdat de leerlingen de verschillende statuten beter zouden begrijpen en vooral om
stof te geven voor discussie en debat.
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IK BEN OMRAN, 14 JAAR EN BEN AFKOMSTIG VAN SYRIË. *
In mijn land is er al 6 jaar oorlog. Vorig jaar was ik met mijn broertje buiten aan het
spelen, opeens viel er een bom en mijn broertje had niet genoeg tijd om zich te
verschuilen. Hij is toen gestorven. Mijn mama besloot dat ze niet meer kon blijven
en besloot daarom samen met mij, mijn zus en mijn papa naar Libanon te vluchten.
Hier is het veiliger want er is geen oorlog, maar mijn ouders kunnen hier niet werken
en zeggen dat er hier geen toekomst is voor ons. We zouden graag ergens anders een
nieuw leven opbouwen, totdat het in mijn land weer veilig is.

* De verhalen zijn echte anekdotes of gebaseerd op waargebeurde feiten
maar de namen zijn fictief en ook de foto’s komen niet overeen met de persoon
69

© Caritas Internationalis

IK BEN AÏSCHA, 15 JAAR EN WOON IN SOMALIË. *
Waar ik woon is het leven niet altijd gemakkelijk. Er woedt een burgeroorlog, er heerst
terreur en er is veel droogte. Ik kan gelukkig naar school gaan en haal zeer goede
punten. In Somalië zijn bijna alle meisjes besneden. Ik gelukkig niet want mijn ouders
hebben zich hier altijd tegen verzet. Ik ben echter heel erg bang dat de druk voor mijn
ouders om me toch te laten besnijden op een dag te groot zal worden, of dat een ander
familielid me stiekem meeneemt om dit te laten doen. In mijn dorp gelooft immers
bijna iedereen dat meisjes die niet besneden onrein zijn. Ik ben echt heel erg bang dat
dit me nog te wachten staat.

* De verhalen zijn echte anekdotes of gebaseerd op waargebeurde feiten
maar de namen zijn fictief en ook de foto’s komen niet overeen met de persoon
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IK BEN ABEBE, 16 JAAR EN WOON IN ETHIOPIË. *
Een prachtig land maar helaas is het hier erg droog. Ondertussen heeft het al weer een
hele tijd niet geregend waardoor we dit jaar geen oogst hebben gehad. Mijn papa is al
vertrokken naar een andere stad om werk te vinden maar we hebben hem al maanden
niet meer gehoord. Het enige voedsel dat we hier hebben komt van hulporganisaties.
We zouden graag naar een plek gaan waar er wel voldoende te eten en drinken is.

* De verhalen zijn echte anekdotes of gebaseerd op waargebeurde feiten
maar de namen zijn fictief en ook de foto’s komen niet overeen met de persoon
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IK BEN ALI, 15 JAAR EN KOM UIT AFGHANISTAN. *
Momenteel bevind ik me in Lesbos, een eiland in Griekenland en wil ik graag op het
Europese vasteland geraken om er werk te vinden zodat ik geld naar mijn moeder en
zusje kan sturen die nog in Afghanistan wonen. Mijn vader is enkele jaren geleden
gestorven, hij werd waarschijnlijk vermoord door de taliban. In Afghanistan was ik
heel erg bang om op een dag opgepakt te worden omdat ik me niet wou aansloten bij
de taliban om mee te vechten. Ik kijk uit naar mijn leven dat ik in Europa zal opstarten.

* De verhalen zijn echte anekdotes of gebaseerd op waargebeurde feiten
maar de namen zijn fictief en ook de foto’s komen niet overeen met de persoon
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MIJN NAAM IS IONE, IK BEN 12 JAAR
EN WOON OP HET EILAND TUVALO IN DE STILLE OCEAAN
TUSSEN HAWAÏ EN NIEUW-ZEELAND. *
Het leven is voor mij en mijn ouders en zusje behoorlijk moeilijk. Wegens de opwarming
van de Aarde en dus de stijgende zeespiegel zal ons eiland binnen 20 jaar misschien
niet meer bestaan. Door de klimaatveranderingen zijn er ook nu al erg grote problemen
zoals vele overstromingen en moeilijke toegang tot drinkbaar water. Er zit voor ons
eigenlijk niets anders op dan te migreren, maar naar waar?

* De verhalen zijn echte anekdotes of gebaseerd op waargebeurde feiten
maar de namen zijn fictief en ook de foto’s komen niet overeen met de persoon
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Straffe stellingen spel

© Isabel Corthier

FICHE

DOELSTELLING
■■ De leerlingen vormen aan de hand van objectieve feiten en cijfers een genuanceerde
mening over bepaalde hete hangijzers rond migratie in onze samenleving.

DOELGROEP
3de graad secundair onderwijs

METHODIEK
Na het horen van een straffe stelling verdelen de leerlingen zich over het lokaal waarbij
“akkoord” een kant van het lokaal voorstelt en “niet akkoord” de andere. Er volgt een debat
waar de leerlingen hun argumenten kunnen geven.

DUUR
Reken voor elke stelling 10 minuten.

MATERIAAL
■■ De stellingen
■■ Een voldoende ruim lokaal

VERLOOP

■■ De leerkracht selecteert de stelling(en) die voor zijn/haar klas interessant zijn.
■■ De activiteit start met het benadrukken van enkele regels om het netjes te houden. Zie ‘tip’ hieronder.
■■ De leerkracht legt uit dat het lokaal opgedeeld is in twee delen die telkens voor een opinie staan. Het
ene deel van het lokaal staat voor « akkoord » terwijl het andere staat voor “niet akkoord”. De leerlingen
mogen ook een meer genuanceerde mening hebben en dus ergens daartussen staan.
■■ Vervolgens leest de leerkracht de stelling voor en geeft de leerlingen even de tijd om hierover na te
denken. De leerlingen gaan op de plek in het lokaal staan die zij verkiezen.
■■ Vervolgens kiest de leerkracht er enkele leerlingen uit die hun mening verkondigen. De anderen mogen
hierop reageren indien ze niet akkoord gaan of nog een aanvulling willen doen. De leerkracht houdt zich
in eerste instantie buiten de discussie. Wanneer de leerkracht dat wenst, wordt het debat van de stelling
beëindigd.
■■ De leerkracht geeft nog enkele belangrijke infopunten mee op basis van de informatie die hier te vinden is.
Heb je iets meer tijd? Dan kan je het nog grondiger aanpakken door de leerlingen eerst in kleine
groepjes te laten discussiëren afhankelijk van de plaats waar ze staan in de ruimte. Ze zoeken een
consensus over een aantal bulletpoints die ze na discussie delen met de rest. Op die manier krijgt
iedereen de kans een inbreng te doen.
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Maak, zoals hierboven aangegeven, op voorhand goede afspraken met de groep. Als leerkracht
kan je hier naar verwijzen wanneer nodig. Twee schema’s die hier bij van pas kan komen
TIP

■■ PIKALL-afspraken

■■ RESPEKT-afspraken

■■ Privé (alles blijft in deze groep)

■■ Respect voor elkaars mening

■■ Ik (je vertelt over jezelf, niet over anderen)

■■ Elkaar laten uitspreken

■■ Keuze (je beslist zelf wat je vertelt)

■■ Samenwerken

■■ Actief meewerken

■■ Privé

■■ Luisteren

■■ Elkaar niet uitlachen

■■ Lachen (maar niet uitlachen)

■■ Kies zelf wat je vertelt
■■ Time out

EEN OVERZICHT VAN DE STELLINGEN
1. “Asielzoekers kosten ons land handenvol geld”.................................................................................... 3
2. “De meeste migranten en vluchtelingen komen naar Europa”.............................................................. 4
3. “Migranten zouden er beter voor kiezen om in hun land te blijven
om zo aan de ontwikkeling ervan mee te werken.” ................................................................................5
4. “Vluchtelingen en migranten zijn vaak terroristen
die naar Europa komen om aanslagen te plegen” .................................................................................6
5. “Als we meer geld sturen naar ontwikkelingslanden zullen ze daar
minder de behoefte voelen om te vertrekken” ......................................................................................7
6. “We mogen het vluchtelingen hier niet te comfortabel maken.
Anders creëren we een aanzuigeffect en komen er nog meer”...............................................................8
7. “De meerderheid van de migranten die tot bij ons komt, zijn Afrikaanse mannen” ................................9
8. “Er zijn alsmaar meer vluchtelingen en migranten” ............................................................................10

BELGIË
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1. “ASIELZOEKERS1 KOSTEN ONS LAND HANDENVOL GELD”
■■ Eenmaal verzoekers om internationale bescherming erkend zijn (als
vluchteling of subsidiair beschermde) en beginnen te werken, dragen ze bij
aan onze economie.
■■ Nieuwkomers zijn ook consumenten en stimuleren op die manier ook de
markt van vraag en aanbod.
■■ Nieuwkomers kunnen het probleem van de vergrijzing mee opvangen en zijn
zeer welkom in bepaalde sectoren van knelpuntberoepen.

Het klopt dat verzoekers om internationale bescherming (voorheen asielzoekers) de staat geld kosten.
Elke verzoeker heeft immers recht op ‘ bed, bad, brood’ tijdens de procedure. Ze worden onder gebracht in
opvangcentra (dit is vastgelegd in de opvangrichtlijn van de Europese Unie) en krijgen een beetje zakgeld
(tussen de zes en acht euro per week).
Vanaf het moment dat ze erkend worden en in België mogen verblijven, moeten ze zelf echter op zoek
naar een woning en moeten ze werk vinden om dit te bekostigen. Vanaf dat moment draaien ze dus mee
met onze economie en brengen ze net zoals elke andere belastingbetaler geld in de staatskas. Hoewel
de context afhangt van land tot land blijkt uit onderzoek van de OESO2 (organisatie voor de economische
samenwerking en ontwikkeling) dat de komst van nieuwkomers voor de overgrote meerderheid van de OESO-inwoners positieve financiële gevolgen heeft. Zeker in het licht van de vergrijzing kunnen we spreken
van een positieve impact op de sociale zekerheid. En ook uit Belgisch onderzoek bleek dat nieuwkomers
gemiddeld meer bijdragen aan de sociale zekerheid dan dat ze kosten. Dit ondanks het feit dat nieuwkomers vaak in slechtere socio-economische posities zitten . Het IMF3 becijferde dat op korte en middellange termijn vluchtelingen een gematigde economische groei met zich meebrengen, op lange termijn,
wanneer vluchtelingen meer gesetteld zijn en vaker een job hebben is een aanzienlijke economische groei
zeer waarschijnlijk.
Conclusie: we hebben er dus alle baat bij dat we vluchtelingen zo snel mogelijk omarmen als volwaardige medeburger en hen zo goed mogelijk bij staan in het vinden van huisvesting en werk.

1 Nieuwe terminologie sinds 22 maart 2018 van kracht. Voortaan spreken we van “verzoekers om internationale bescherming”.
Voor de herkenbaarheid van de stelling kozen we voor de oude term.
2 http://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf
3 https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf

76

© Isabel Corthier

FICHE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2. “DE MEESTE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN KOMEN NAAR EUROPA”
■■ Migratie tussen landen in het zuiden onderling is het meest voorkomend
type migratie.
■■ Het beeld dat het vooral gaat om arme migranten uit het zuiden die naar
hier komen klopt niet. De overgrote meerderheid van migranten wereldwijd
behoort tot de middenklasse.
■■ Wat vluchtelingen betreft blijven de meesten in eigen land of eigen regio.
■■ 84% van alle vluchtelingen leeft in ontwikkelingslanden.

In 2017 telden de Verenigde Naties 258 miljoen migranten (3% van de totale wereldbevolking), waaronder
97 miljoen mensen die migreerden van zuid naar zuid, 89 miljoen van zuid naar noord, 57 miljoen van noord
naar noord en 14 miljoen van noord naar zuid.
Migratie tussen landen in het zuiden is dus het meest voorkomende type migratie (38% van de internationale migratie). Het wordt gekenmerkt door interregionale bewegingen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië
— dat laatste met name naar de Golfstaten. Zuid-noord migratie staat op de tweede plaats (34,5% van de
internationale migratie), inclusief migratie van Latijns-Amerika, Azië en Afrika naar Europa, de Verenigde
Staten of Australië. Ook in België wordt deze trend zichtbaar als we naar de migratiecijfers kijken. De
meerderheid van de migranten in België zijn immers Europeanen. (Zie ook stelling zeven).
Het idee dat de meeste migratie loopt van arme naar rijke landen is dus niet waar.
De overgrote meerderheid van migranten wereldwijd behoren eerder tot de middenklasse dan tot de armen onder hun bevolking. De allerarmsten beschikken namelijk niet over de financiële middelen die een
reis naar Europa vergt. Het gebrek aan deze middelen, maar ook de hoop om snel terug te keren naar het
land van herkomst wanneer de omstandigheden er verbeteren, resulteert meestal in mensen die migreren
naar buurlanden.
Neem het voorbeeld van vluchtelingen: Van de 22,5 miljoen vluchtelingen wereldwijd (dus zonder intern
ontheemden meegeteld) in 2017, leeft 84% in ontwikkelingslanden. Turkije, Pakistan en Libanon vangen
alleen al 5,3 miljoen vluchtelingen op. De mythe van de arme vluchtelingen die Europa ‘overspoelen’ is dus
niet waar.
Velen geloven in het beeld van Europa als trekpleister van alle vluchtelingen ter wereld. Via de media
drongen beelden van vele vluchtelingen in bootjes op weg naar Europa bij ons naar binnen. De realiteit is
echter anders.
Meer hierover op ons webartikel over zuid-noord migratie4.
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3. “MIGRANTEN ZOUDEN ER BETER VOOR KIEZEN OM IN HUN LAND TE BLIJVEN
OM ZO AAN DE ONTWIKKELING ERVAN MEE TE WERKEN.”
■■ Migranten dragen bij aan de ontwikkeling van hun thuisland vanuit hun
gastland
■■ Migratie draagt bij tot een waardevolle kruisbestuiving van waarden, normen
en praktijken op verschillende gebieden.
■■ Migranten sturen « remittances » naar hun thuisland. Dit is geld dat ze hier
verdienden en dat kan worden geïnvesteerd in zaken die bijdragen aan de
ontwikkeling van het land van oorsprong.

In discussies over migratie valt al snel het woord “braindrain”.
Dit betekent het vertrek van getalenteerde en hoogopgeleide
mensen uit hun land van herkomst. Het argument tegen migratie is dan dat het vaak de meest getalenteerde mensen zijn
die uit hun land vertrekken waardoor het land nog minder kans
heeft om ‘verder ontwikkeld’ te worden. Wat vaak in deze discussies over het hoofd wordt gezien, is dat deze mensen vanuit
het gastland nog sterk kunnen bijdragen aan hun land van herkomst.
Dit gebeurt op verschillende manieren. Ten eerste zorgt migratie voor een circulatie van ideeën. Een kruisbestuiving van
waarden, normen, goede praktijken en inzichten. Dit kan op het
gebied van onderwijs, sociale zekerheid, politiek, cultureel, etc.
Een ander argument rond deze stelling zijn de “remittances”. Dit zijn de geldtransfers die migranten opsturen naar hun familie, vrienden en kennissen die zijn achtergebleven in het land van herkomst. Remittances kunnen geïnvesteerd worden in opleiding voor familieleden of andere zaken die het herkomstland
vooruit kunnen helpen. De Wereldbank toonde aan dat in 2015 ongeveer 440 miljard Amerikaanse dollar
werd opgestuurd naar ontwikkelingslanden door emigranten. Dit is drie keer zoveel als het budget wereldwijd dat in ontwikkelingssamenwerking wordt geïnvesteerd. Dit kan dus absoluut gezien worden als een
motor voor ontwikkeling van de herkomstlanden van migranten.
Men moet hier ook rekening houden met het feit dat in een land waar er meer hoogopgeleiden zijn dan dat
er hoogopgeleide jobs zijn, het erg frustrerend is om niets met deze skills te kunnen doen. Het is zeker niet
onlogisch dat mensen dan hun heil zoeken in andere landen waar er welk werk te vinden is voor hun profiel.
Meer hierover in dit Caritas rapport5
5

https://www.caritasinternational.be/wp-content/uploads/2019/05/Rapport_Ons_Gemeenschappelijk_Huis.pdf?x67227
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“VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN ZIJN VAAK TERRORISTEN
DIE NAAR EUROPA KOMEN OM AANSLAGEN TE PLEGEN”

■■ Een streng immigratiebeleid vermindert niet het risico op terroristische
aanslagen en kan zelfs het tegenovergesteld effect hebben.
■■ De meeste daders van terroristische aanslagen in Europa zijn hier geboren
en geradicaliseerd in eigen land.
■■ Aanslagen die door moslims gepleegd zijn, krijgen meer media-aandacht
dan andere. Dit kan onze perceptie beïnvloeden.
■■ Vluchtelingen zijn zelf mensen die op de vlucht zijn voor dergelijk geweld.

Hoewel er theoretisch gezien een kans bestaat dat er tussen de vluchtelingen die in Europa aankomen,
mensen zijn die kwade bedoelingen hebben, moeten we ons hoeden voor dit soort denkbeelden. Het is belangrijk om te beseffen dat mensen die hier bescherming aanvragen juist op de vlucht zijn voor aanslagen
en terreur.
Uit onderzoek (Choi, 2018) blijkt dat het in de strijd tegen terrorisme meer loont om nieuwkomers uitzicht
te bieden op een volwaardig burgerschap dan een streng immigratiebeleid op poten te zetten. In deze
studie werd in 10 verschillende landen de invloed van 12 immigratiebeperkende maatregelen op terrorisme onderzocht. Een restrictief beleid lijkt uit dit onderzoek maar weinig uit te halen en heeft soms zelfs
een negatieve impact. Dat gebeurt wanneer nieuwkomers het gevoel hebben geen volwaardig deel van
de samenleving uit te maken. Uit dit onderzoek blijkt verder ook dat de kans op terrorisme vermindert
wanneer landen nieuwkomers selecteren op vaardigheden en sociaal-economische status. Rechten van
nieuwkomers inperken had een negatief effect. In deze studie-die louter kwantitatief is- wordt niet verklaard waarom, maar men kan vermoeden dat de frustratie van zich niet ten volle kunnen ontplooien in de
nieuwe samenleving of zich minderwaardig behandeld voelen hier een grote rol in speelt.
Belangrijk ook om te onderstrepen is dat de meeste daders van terroristische aanslagen in Europa hier
geboren en geradicaliseerd zijn. Het is dus aannemelijk, zoals hierboven uitgelegd, dat het gevoel geen
deel uit te maken van de samenleving eerder aan de basis ligt van hun radicalisering. Daarom is het zo
belangrijk om te werken aan een meer inclusieve en egalitaire samenleving.
Nog iets belangrijks om in het achterhoofd te houden is het feit dat terroristische aanslagen die door
moslims zijn gepleegd volgens onderzoek meer media-aandacht krijgen dan niet-moslim terrorisme. Uit
Amerikaans onderzoek blijkt zelfs dat islam-geïnspireerde aanslagen 35% meer media-aandacht krijgen
dan ander type terrorisme. Ook al gaat het hier om Amerikaans onderzoek6 en is de context dus anders dan
die van ons, het is waarschijnlijk dat er ook in België een onevenwicht te vinden is.
Dit kan er voor zorgen dat het gevaar voor islam-terrorisme sterk overschat wordt.
6

https://www.start.umd.edu/gtd/downloads/Codebook.pdf
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5. “ALS WE MEER GELD STUREN NAAR ONTWIKKELINGSLANDEN
ZULLEN ZE DAAR MINDER DE BEHOEFTE VOELEN OM TE VERTREKKEN”
■■ Wanneer arme landen zich ontwikkelen en rijker worden neemt migratie op
korte en middellange termijn toe, dat is de «migratieparadox».
■■ Op langere termijn, eenmaal een land meer middelen heeft, daalt migratie
opnieuw.
■■ Ontwikkelingssamenwerking doen we niet omwille van eigenbelang maar uit
solidariteit. Het doel is om zaken als armoede, honger en ongelijkheid terug te
dringen en gezondheid, onderwijs en welzijn te verhogen.

Migratie en ontwikkeling zijn twee fenomenen die sterk gelieerd zijn met elkaar. Toch is het een veelgemaakte denkfout om te veronderstellen dat het ene een directe impact heeft op het andere. Uit veelvuldig onderzoek blijkt immers dat wanneer landen zich ontwikkelen en er dus meer middelen en meer hoopgeleiden zijn,
er meer gemigreerd wordt. Dit wordt ook wel de ‘migratieparadox’ genoemd. Voorbeelden hiervan zijn Mexico, de Filippijnen, Marokko en Turkije, allen midden-inkomenslanDe relatie tussen internationale
den waar zeer veel migranten vandaan komen. Zeer arme
migratie en ontwikkeling
mensen hebben namelijk niet de middelen om een dure reis
te betalen. Wanneer deze hun inkomsten zien verhogen,
stijgt de kans dat ze migreren. Op lange termijn zien we dan
weer wel een vermindering van de emigratie, maar op korte
termijn neemt ze toe. Dit wordt hier grafisch voorgesteld:
Eigenlijk hangt de impact van ontwikkeling af van het ontwikkelingsniveau dat een land al heeft, waarbij je dus een
verschil ziet tussen drie types landen:

© De Haas (2009)
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■■ Landen met lage inkomens: migreren is duur. Financiële beperkingen zijn daarom een obstakel voor migratie in zeer arme landen. Voor die laatste betekent meer ontwikkeling meer inkomen, en dus meer migratie.
■■ Landen met een middelhoog inkomen: Inwoners van deze landen hebben meer middelen om hun migratietraject te financieren. Het zijn ook vaak diegenen die hoger opgeleid zijn die de keuze maken om te
vertrekken. Emigratie vergt namelijk kennis, contacten en financiële middelen.
■■ Landen met hoge inkomens: ontwikkeling heeft een negatieve invloed op migratie, aangezien kansen in
het buitenland relatief minder aantrekkelijk worden in vergelijking met kansen in het binnenland.

Moeten we ons beleid rond ontwikkelingssamenwerking herzien? Uiteraard niet. We doen niet aan ontwikkelingssamenwerking uit eigenbelang –migratie inperken- maar uit solidariteit. Opportunisme mag nooit
een drijfveer zijn om aan ontwikkelingssamenwerking te doen. Wat dan wel? Het terugdringen van armoede, ongelijkheid, investeren in onderwijs en welzijn van mensen wereldwijd. De duurzame ontwikkelingsdoelstelling van de VN vormen hierin een leidraad7.
Meer hierover vind je in dit dossier van 11.11.118 en in Caritas’ dossier rond migratiemythes9
7
8
9

https://www.sdgs.be/nl/sdgs
https://www.11.be/artikels/item/de-mythes-in-het-migratiebeleid-ontrafeld
http://journey.caritas.org/myths/
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6. “WE MOGEN HET VLUCHTELINGEN HIER NIET TE COMFORTABEL MAKEN.
ANDERS CREËREN WE EEN AANZUIGEFFECT EN KOMEN ER NOG MEER”.
■■ Er is geen enkel aangetoond verband tussen de generositeit van ons
opvangsysteem en het aantal mensen dat hier arriveert om internationale
bescherming aan te vragen.
■■ Migratieroutes worden vooral beïnvloed door zaken als werkgelegenheid,
geografische bereikbaarheid, kennis van de taal en het netwerk van de
migranten.
■■ Migranten beschikken niet over de mogelijkheid om opvang- en sociale
beschermingssystemen te vergelijken alvorens ze vertrekken. Ze zijn
meestal zelfs niet eens op de hoogte van hun eigen rechten.
■■ Het toepassen van een restrictief migratiebeleid zou de migratie niet
verminderen en zou zelfs een negatief effect kunnen hebben.

Deze uitspraak is wat we de theorie van het aanzuigeffect noemen. Volgens deze theorie worden migratiestromen beïnvloed naargelang de aantrekkelijkheid van de opvang- en sociale beschermingssystemen
van de landen van bestemming. Hoe meer ze door migranten als «vrijgevig» worden gezien, hoe meer migranten er zullen komen. Sommige beleidsmakers rechtvaardigen zeer restrictieve migratiemaatregelen
op basis van deze veronderstelling.
Studies tonen echter aan dat dit aanzuigeffect niet bestaat. Er is geen link tussen de generositeit van een
opvangsysteem en het aantal migranten dat hier internationale bescherming aanvraagt (Giulietti et Wahba 2012). Bovendien wordt bij deze veronderstelling geen rekening gehouden met het feit dat migratie een
complex proces is dat door vele factoren wordt bepaald. Uit studies is gebleken dat migratieroutes meer
beïnvloed worden door variabelen zoals werkgelegenheid, geografische toegankelijkheid, taalkennis en
bestaande netwerken van migranten. Het is ook fout om te veronderstellen dat migranten de mogelijkheid
zouden hebben om verschillende opvangsystemen te vergelijken om daar vervolgens het meest comfortabele uit te kiezen. De overgrote meerderheid onder hen kent zelfs hun eigen rechten niet.
Ook werd aangetoond dat een streng migratiebeleid migratie niet vermindert en zelfs een tegenovergesteld effect kan hebben. Wanneer strengere wetten worden toegepast, zullen migranten vaker de keuze
maken om langer te blijven uit angst nooit meer terug te kunnen keren. Ook wordt in dat geval vaker voor
gevaarlijke routes gekozen.
Meer info over dit onderwerp vind je in dit Caritas rapport10
10 https://www.caritasinternational.be/wp-content/uploads/2019/05/Rapport_Ons_Gemeenschappelijk_Huis.pdf?x67227
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7. “DE MEERDERHEID VAN DE MIGRANTEN DIE TOT BIJ ONS KOMT,
ZIJN AFRIKAANSE MANNEN”
■■ Meer dan de helft van alle migranten in België zijn Europeanen.
■■ Meer dan de helft van alle migranten in België zijn vrouwen.

Een hardnekkig idee maar een dubbele fout.
Allereerst bleek uit onderzoek dat in 2017 meer dan de helft van de migrantenbevolking in België vrouw
was. In datzelfde jaar was 48% van de nieuwkomers vrouw. Het aandeel van vrouwen in de totale migrantenpopulatie in België varieert wel afhankelijk van het land van herkomst. Vrouwen uit bepaalde regio’s
zijn zelfs meer vertegenwoordigd dan mannen uit die regio’s ondanks het feit dat vrouwen meer risico’s
lopen dan mannen tijdens hun tocht.
Waarom hebben we toch de indruk dat het vooral mannen zijn die hier arriveren?
Ten eerste omdat men soms de neiging heeft om migratiestromen van nu te vergelijken met migratiestromen van vroeger. Zoals we dat zagen na de tweede wereldoorlog waar mannen vanuit landen als Marokko,
Italië en Turkije naar hier werden gehaald om te komen werken. Ten tweede ook omdat sommige groepen
migranten meer media-aandacht krijgen dan anderen. Denk aan de groep van mensen zonder papieren
in België of mensen die hier internationale bescherming aanvragen. Dit zijn
voornamelijk groepen waarin mannen oververtegenwoordigd zijn. Bij die
laatste is dat te verklaren door de gevaarlijke vluchtroute. Mannen wagen
vaak de gevaarlijke vlucht om vervolgens hun familie te laten overkomen.
Wat betreft de nationaliteit van migranten zien we dat 54% van de migranten
in België Europeanen zijn. Vervolgens 25,9% Afrikanen, 15,6% Aziaten, 4,2 %
Amerikanen en 0,1% is van Oceanië.
Meer info hierover kan je in dit rapport 10 vinden.
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8. “ER ZIJN ALSMAAR MEER VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN”
■■ Het aantal migranten in de wereld stijgt, maar in verhouding met de
stijgende wereldbevolking blijft het percentage min of meer constant.
■■ Het aantal vluchtelingen wereldwijd stijgt, maar in verhouding met de
wereldbevolking fluctueert dit sterk doorheen de tijd.
■■ Deze stelling is geen eenvoudige en het is belangrijk om voorzichtig te zijn in
de interpretatie van de bestaande cijfers.

Als we kijken naar de evolutie van het aantal migranten in de wereld, zien we dat dit aantal is toegenomen
van 152 miljoen in 1990 tot 258 miljoen in 2019. Meer dan 100 miljoen migranten meer in bijna 30 jaar tijd!
Mensen migreren dus meer dan vroeger! Niet echt. We mogen niet vergeten dat ook de wereldbevolking
toeneemt. In 1990 waren er 5,3 miljard mensen op aarde, tegenover 7,7 miljard nu. Als we dus rekening
houden met de evolutie van de wereldbevolking kunnen we zien dat het aandeel van de migranten in de
wereld relatief constant is gebleven. In de afgelopen dertig jaar is het percentage migranten in de wereldbevolking gestegen van 2,9% tot 3,3%. Algemeen gezien migreren mensen dus niet meer dan dertig jaar
geleden, ondanks de huidige context van globalisering. Ook wanneer we nog verder teruggaan in de tijd
zien we deze trend bevestigd: in 1960 bedroeg het aandeel migranten in de wereldbevolking 3,1%.
Hoe zit het dan met vluchtelingen (we hebben het hier over mensen die een statuut van internationale
bescherming hebben gekregen, niet alle mensen op de vlucht. Cijfers van mensen op de vlucht wereldwijd
vind je hier11).
Zijn er meer vluchtelingen dan vroeger? In 1992 waren het er wereldwijd bijna 20,5 miljoen, tegenover 25,9
miljoen in 2019. Het korte antwoord is dus ‘ja’. Ook hier geldt echter dat we rekening moeten houden met
de stijgende wereldbevolking. Wanneer we dit in rekening brengen, blijkt dat het percentage vluchtelingen
tegenover de gehele wereldbevolking dertig jaar geleden hoger was dan nu. In 1992 bedroeg het aandeel
vluchtelingen wereldwijd 0,37%. Vandaag de dag vertegenwoordigen vluchtelingen slechts 0,33 procent
van de wereldbevolking. In het verleden hebben we dus in verhouding meer vluchtelingen opgevangen dan
nu het geval is.
Het is echter interessant op te merken dat de vluchtelingenpopulatie doorheen de tijd enorm fluctueert.
Zo is het aantal vluchtelingen tussen 1990 en 2005 gedaald en sindsdien verdubbeld, terwijl de wereldbevolking in dezelfde periode slechts met 15% is toegenomen. Deze schommelingen kunnen te wijten zijn
aan conflicten, natuurverschijnselen of de politieke situatie in bepaalde landen.

11 https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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Het klopt dus dat er meer vluchtelingen
en migranten zijn dan vroeger. Deze cijfers
lagen immers nooit eerder zo hoog. Maar
wanneer we de groei van de wereldbevolking in rekening nemen, zien we dat deze
cijfers relatief zijn.
Meer informatie over dit onderwerp vind
je in dit artikel12 en op deze pagina van de
UNHCR.13 Alsook op deze pagina van de
Wereldbank14
En wat dan met België? Ook in ons land
fluctueert het aantal mensen die een verzoek om internationale bescherming doen
enorm.
Zo registreerde het CGVS in 2015 een grote piek in de verzoeken om internationale
bescherming. 39.064 verzoeken om precies te zijn. Het jaar nadien daalde dit echter weer tot 14.670 aanvragen. Belangrijkste reden hiervoor was de invoering van
een strenger migratiebeleid in de Europese Unie.
Mensen vluchtten hierdoor weliswaar niet
minder maar door een aantal maatregelen
bleven ze vastzitten in landen aan de buitengrenzen van de Europese Unie.
Ook interessant om op te merken is dat
eind jaren negentig het aantal verzoeken
om internationale bescherming hoger lag
dan die van het “piekjaar” 2015. Dit maakt
ook het idee van de huidige zogenaamde
vluchtelingencrisis relatief.
Meer info hierover vind je in dit dossier van Myria15

12 https://www.unhcr.org/blogs/statistics-refugee-numbers-highest-ever/
13 https://www.unhcr.org/fr/apercu-statistique.html
14 https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SM.POP.TOTL?most_recent_value_desc=false
15 https://www.myria.be/files/MIGRA2018_NL_H4.pdf
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Quiz over migratie
en vluchtelingen
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DOELSTELLINGEN
■■ De leerlingen leren meer over het fenomeen migratie in België.
■■ De leerlingen begrijpen dat migratie nuttig kan zijn op verschillende niveaus.

DOELPUBLIEK
3de graad secundair onderwijs

METHODIEK
■■ De leerkracht gebruikt de PowerPoint om de quizvragen te projecteren. De vragen worden
voorgelezen en in quiz-format dienen de leerlingen deze te beantwoorden. Aan de hand
van de achtergrondinfo in deze fiche wordt er nog even stilgestaan bij de vraag.
■■ Indien de leerkracht nog dieper op bepaalde vragen in wil gaan kan hij/zij hiervoor het
Caritas rapport “Ons gemeenschappelijk huis”1 raadplegen.

DUUR
3 à 4 minuten per vraag

MATERIAAL
■■ Deze fiche met vragen en achtergrondinformatie
■■ De PowerPoint met vragen
■■ Een projector om de vragen te kunnen tonen

EN

R
VE

I

R
AR

1

https://www.caritasinternational.be/wp-content/uploads/2019/05/Rapport_Ons_Gemeenschappelijk_Huis.pdf?x67227
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1. WAT WAS DE REDEN VAN DE EMIGRATIEGOLF2 UIT BELGIË IN DE 19DE EEUW?
a. Onze buurlanden hadden nood aan arbeidskrachten en rekruteerden die hier in ons land
b. Het ontvluchten van conflictsituaties in België
c. Het gebrek aan fatsoenlijke werkgelegenheid
ANTWOORD: C

EXTRA
INFO

Vanaf de onafhankelijkheid van België in 1830 tot aan de Eerste Wereldoorlog was België een typisch
land van emigratie. In de 19de eeuw besloten honderdduizenden Belgen om naar het buitenland
te trekken voor economische redenen. Het gebrek aan fatsoenlijk werk was toen een algemeen
probleem. Tijdens beide wereldoorlogen kende België een nieuwe emigratiegolf, ditmaal om voor
de hand liggende redenen: het ontvluchten van geweld. En ook zoals dat nu het geval is, stonden de
gastlanden (Frankrijk, Nederland) helemaal niet te springen om al die vluchtelingen op te vangen3.

2. IN DE 20STE EEUW TEKENDE BELGIË AKKOORDEN VOOR
HET REKRUTEREN VAN BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN MET
a. Italië en Marokko
b. Spanje en Griekenland
c. Congo en Rwanda
ANTWOORD: A EN B

EXTRA
INFO

Tijdens de 20ste eeuw tekende België akkoorden met verschillende landen voor de rekrutering
van buitenlandse arbeidskrachten. Vooral met Italië maar ook met Griekenland, Spanje, Marokko,
Turkije, Tunesië, Algerije en Joegoslavië. Ons land zag migratie toen dus als een gunstige zaak. Op
dat moment had de Belgische kool- en staalindustrie immers te kampen met een zwaar tekort aan
arbeidskrachten. Frappant is dat België nooit inwoners uit onze ex-kolonies heeft gerekruteerd4.

3. IMMIGRANTEN IN BELGIË VERTEGENWOORDIGEN
a. 47,1% van de totale bevolking
b. 16,4% van de totale bevolking
c. 29,3% van de totale bevolking
ANTWOORD: B

EXTRA
INFO

2
3
4
5

De term « immigrant » betekent hier elke persoon die geboren is in een ander land dan het onze.
1,9 miljoen mensen in België vallen onder deze definitie. 16,4% van de Belgische bevolking dus. Uit
studies blijkt dat dit percentage bij de publieke opinie vaak sterk overschat wordt. Er moet hier ook
nog aan toegevoegd worden dat het over alle types van immigratie gaat. Zie volgende vraag die daar
dieper op ingaat5.

Emigratie is het fenomeen waarbij mensen hun geboorteland verlaten om zich in het buitenland te vestigen.
Meer info hierover op pagina 17 van ons rapport.
Meer info hierover op pagina 17 van ons rapport.
Meer info hierover op pagina 19 van ons rapport
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4. DE MEERDERHEID VAN DE IMMIGRANTEN IN BELGIË ZIJN VAN … ORIGINE
a. Europese
b. Afrikaanse
c. Aziatische
ANTWOORD: A

EXTRA
INFO

De meerderheid van de immigranten die in ons land woont, zijn Europees. Deze groep
vertegenwoordigt 54% van de totale migrantenpopulatie in België. Immigranten uit Afrika en Azië
vertegenwoordigen respectievelijk 25,8% en 15,6%6.

5. DE MEERDERHEID VAN DE MIGRANTEN IN BELGIË KOMEN UIT
a. Rijke landen
b. Arme landen
c. Middeninkomenslanden
ANTWOORD: C

EXTRA
INFO

De meerderheid van de migranten in België komt niet uit arme landen. Bijna 50% van hen komt
uit een middeninkomensland. Vervolgens komt 45% van de migranten in België uit rijke landen
en slechts 5 % uit een arm land. Belangrijkste verklaring hiervoor is dat de allerarmsten over het
algemeen niet de middelen hebben om te migreren7.

6. DE BELANGRIJKSTE LEGALE MIGRATIEROUTE IN BELGIË IS
a. Gezinshereniging
b. Vrij verkeer van personen in de EU
c. Humanitaire motieven (internationale bescherming, hervestiging, humanitaire visa)
ANTWOORD: B

EXTRA
INFO

6
7
8

Migranten die naar België komen via een gezinshereniging of om humanitaire redenen vormen niet
de meerderheid. 54,6% van de migranten die hier op een reguliere manier aankomt, doet dit omdat
ze kunnen genieten van een vrij verkeer van personen in de EU. Migranten die naar hier komen
omwille van humanitaire motieven vertegenwoordigen slechts 16% van de gehele groep migranten8.

Meer info hierover op pagina 20 van ons rapport.
Meer info hierover op pagina 20 van ons rapport.
Meer info hierover op pagina 21 van ons rapport.
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7. VERZOEKERS OM INTERNATIONALE BESCHERMING
HEBBEN TIJDENS HUN PROCEDURE RECHT OP
a. Een slaapplaats
b. Voeding
c. Medische hulp
ANTWOORD: A, B EN C

EXTRA
INFO

In België hebben verzoekers om internationale bescherming recht op materiële bijstand zolang
ze in de erkenningsprocedure zitten. Dit recht vervalt aan het einde van de procedure, ongeacht
of het antwoord positief of negatief is. Het omvat huisvesting (d.w.z. een plaats in een collectief
opvangcentrum of, minder vaak, individuele huisvesting), voeding, kleding, medische, sociale,
psychologische en juridische bijstand, een wekelijkse toelage van 6 tot 8 euro, afhankelijk van het
opvangcentrum, en toegang tot opleiding of andere specifieke diensten, zoals het inschakelen
van een tolk.9.

8. DE UITEINDELIJKE BESTEMMING VAN EEN MIGRANT
WORDT VOORAL BEPAALD DOOR
a. De generositeit van het opvangsysteem en de sociale zekerheid van het land van bestemming
b. De kans op het verkrijgen van een beschermingsstatuut in het land van bestemming
c. Het netwerk en de talenkennis van de migrant
ANTWOORD: C

EXTRA
INFO

Volgens de populaire theorie van het aanzuigeffect zouden migranten een bestemming kiezen
met het meest genereuze opvangsysteem en waar ze gebruik kunnen maken van een sterke
sociale zekerheid. Ook de kans op een erkenning als vluchteling zou een veelgemaakte afweging
zijn. In realiteit beschikken de meeste migranten niet over de mogelijkheid om verschillende
opvangsystemen te vergelijken. De meesten onder hen kennen zelfs hun eigen rechten als migrant
niet. Studies tonen aan dat migranten zich meer laten beïnvloeden door zaken als uitzicht op een
job in het land van bestemming, de geografische bereikbaarheid, het netwerk dat de migrant er
eventueel al heeft en de kennis van de taal die er gesproken wordt10.

9 Meer info op pagina 23 van ons rapport.
10 Meer info op pagina 24 van ons rapport.
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9. IN BELGIË IS HET AANDEEL VROUWELIJKE MIGRANTEN
a. Minder dan de helft van de totale migrantenpopulatie
b. Meer dan de helft van de totale migrantenpopulatie
c. De helft van de totale migrantenpopulatie
ANTWOORD: B

EXTRA
INFO

Meer dan de helft van de migranten in ons land zijn vrouwen. Wanneer je kijkt naar de
herkomstlanden, zie je dat vrouwen uit rijke landen de meerderheid vormen. Migranten uit rijke
landen zijn voor 53% vrouwen. Armere landen leveren iets minder vrouwen maar het percentage
blijft ook daar in het algemeen rond de 48-49% schommelen. Waarom is het idee dat de meeste
migranten mannen zijn dan zo wijdverspreid? Enerzijds omdat er vaak een parallel wordt getrokken
met de naoorlogse migratie die toen vooral mannelijk was. Een andere reden is dat het vooral
mannen zijn die hun land ontvluchten om hier internationale bescherming aan te vragen (voorheen
asiel). Een fenomeen dat vaak in de media komt, wat dus een impact heeft op onze perceptie11.

10. MIGRATIE IS NUTTIG OMDAT
a. Het zowel economisch als cultureel een bijdrage kan leveren aan het land van herkomst
b. Het zowel economisch als cultureel een bijdrage kan leveren aan het gastland
c. Het in ons land een antwoord kan zijn op het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren
ANTWOORD: A, B EN C

EXTRA
INFO

Migratie is voor zowel het gastland als voor het thuisland op verschillende manieren nuttig. Ten
eerste leveren migranten aan ons land een economische bijdrage simpelweg omdat ze consumenten
zijn en daarom een deel van hun inkomsten in ons land investeren. Ten tweede omdat ze door hier
te wonen en belastingen te betalen, bijdragen aan zaken zoals sociale zekerheid. Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat migranten positief bijdragen aan onze economie. België, samen met vele
andere ‘ontwikkelde’ landen, kampt met het probleem van de vergrijzing. De bevolking leeft
alsmaar langer, mensen krijgen later en minder kinderen, waardoor de werkende bevolking te klein
is om de kosten van de niet-werkende bevolking te dragen. Migratie vormt hier een belangrijke
uitweg. Vele sectoren kampen met een groot arbeidstekort. Denk maar aan knelpuntberoepen
zoals zorgkundigen, bouwarbeiders, technici, etc. Ook hier kan migratie een oplossing zijn.
Nieuwkomers zorgen ook voor nieuwe culturele impulsen. Denk maar aan de wereldkeuken die we
in België tot onze beschikking hebben of belangrijke artiesten zoals Stromae en vele anderen12.
Ook in het land van herkomst zorgen zij voor nieuwe impulsen. Economisch omwille van het
belangrijke fenomeen van zogenaamde remittances: het geld dat migranten in hun gastland
verdienen en terugsturen naar hun thuisland. Dit is een belangrijke bron van ontwikkeling in hun
land van herkomst. Het kan dienen om achtergebleven familieleden een beter leven te geven. Het
vergroot voor hen de kans op beter onderwijs, een betere gezondheid en minder armoede13.

11 Meer info op pagina 25 van ons rapport.
12 Meer info op pagina 29 tot 34 van ons rapport.
13 Meer info op pagina 27 tot 29 en 31 van ons rapport.
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Ook op cultureel vlak kan migratie nuttig zijn voor het land van herkomst. Migratie zorgt voor
een kruisbestuiving van ideeën, waarden, normen en goede praktijken tussen het land van
herkomst en het gastland. Er wordt aan kennisoverdracht gedaan in bijvoorbeeld medische of
wetenschappelijke domeinen wat de ontwikkeling van het land van herkomst ten goede komt.
Ook in landen waar bijvoorbeeld vrouwenrechten minder belangrijk worden geacht zien we dat
emigratie een positief effect heeft op de ontwikkeling van deze rechten.

11. DE EERSTE UITDAGING VOOR NIEUWKOMERS IN BELGIË IS
a. Het verkrijgen van de Belgische nationaliteit
b. Het vinden van een job
c. Het vinden van een huis
ANTWOORD: C

EXTRA
INFO

De eerste uitdaging voor migranten in België is het vinden van een huis. Het hebben van een dak
boven je hoofd is immers een noodzakelijke voorwaarde om zich ergens te kunnen integreren.
Helaas worden veel migranten op de woningmarkt gediscrimineerd op grond van hun etnische
afkomst, nationaliteit of religie. Dit brengt complexe administratieve gevolgen met zich mee.
Bijvoorbeeld vele vluchtelingen die hier aankomen hebben in eerste instantie nog geen werk. Zij
zijn in het begin vaak nog afhankelijk van een uitkering van het OCMW. Wanneer je geen vast adres
kan opgeven is het administratief niet eenvoudig om een uitkering te verkrijgen. Dit kan namelijk
enkel wanneer je een vaste domicilie hebt. Een echte vicieuze cirkel dus waaruit het moeilijk is om
te ontsnappen14.

12. OP DE ARBEIDSMARKT ONDERVINDEN MIGRANTEN
VOORAL MOEILIJKHEDEN OMWILLE VAN
a. De moeilijkheden van de taal
b. De erkenning van hun diploma(‘s)
c. Discriminatie
ANTWOORD: A, B EN C

EXTRA
INFO

Migranten krijgen te maken met verschillende problemen op de arbeidsmarkt. Een eerste
moeilijkheid is de taal. Het is natuurlijk mogelijk om taalcursussen te volgen, maar om deze taal
vervolgens te oefenen en op een voldoende hoog niveau te krijgen is vaak niet evident.
Een tweede moeilijkheid is de erkenning van het diploma en de competenties van de migrant.
Deze erkenning is vaak duur, verloopt moeizaam of lukt zelfs helemaal niet. Voor een arts is het
bijvoorbeeld zeer moeilijk om een niet-westers diploma erkend te krijgen. Een laatste obstakel
op de arbeidsmarkt is discriminatie. Mensen buiten de EU worden veel minder snel aangeworven
omwille van hun etnische achtergrond15.

14 Meer info op pagina 38 in ons rapport.
15 Meer info van pagina 40 tot 42 in ons rapport.
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13. MIGRATIE KAN VOOR IEDEREEN POSITIEF ZIJN OP VOORWAARDE DAT
a. Men enkel migranten toelaat die hooggekwalificeerd zijn
b. Men een beleid voert dat de inclusie van migranten ten goede komt
c. Men de fundamentele rechten van migranten respecteert
ANTWOORD: B EN C

EXTRA
INFO

Om ervoor te zorgen dat migratie iedereen ten goede komt, is het van essentieel belang dat de
mensenrechten van migranten worden gerespecteerd en dat er een beleid wordt gevoerd dat hun
inclusie ten goede komt, vooral op het gebied van huisvesting en op de arbeidsmarkt.
Daarnaast moet men ook meer legale en veilige toegangskanalen voor migranten voorzien en
racisme bestrijden zodat migratie iedereen ten goede komt.
Het is niet noodzakelijk beter om alleen hoogopgeleide migranten toe te laten. In vele sectoren in
ons land is er eerder een nood aan laag opgeleide werkkrachten16.

De inhoud van deze fiche werd mede gerealiseerd
dankzij de steun van de Europese Unie. De inhoud
ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid
van Caritas International België en weerspiegelt niet
noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie.

16 Meer info op pagina 28 en 57-60 in ons rapport.
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