INTRODUCTIE
Afdrukken

Eenvreemdeling is iemanddie in Nederiandverblijft en geen Nederlandspaspoortheeft.
Vaakwordt de aanwezigheid van vreemdelingen als problematisch gezien. In het dagelijks
taalgebruik warden de termen vreemdelingen, migranten, allochtonen, vluchtelingen,
asielzoekersen illegalenten onrechte vaakdoorelkaargebruikt.De hoogstetijd om
duidelijkheid te verschaffen in deze ingewikkelde situatie.
Leerlingen: de opdrachten:
1. Vreemdelingen

rS2-6^x!^n

2. Vluchtelingen
3. Internationaleverdragen en acties
4. Vluchtelingenkampen
5. Asielbeleid

6. Economische vluchtelingen
7. SOS Europa
8. Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
9. Uitgenodigdevluchtelingen
CMoUliElnMobiti

De slotopdracht is een foto-opdracht over vreemdelingen. Veel succes!

Docenten

Wij adviseren docenten eerst om zichte registreren om zo toegang te krijgen tot de verschillende docentenhandleidingen. Etke opdracht gaat
vergezeldvan een korte docentenhandleidingmet educatievesuggesties, antwoordenop de vragen en de kemdoelen/eindtemien. De 10*
docentenhandleidingen zijn daarbij ook door ons verzameld in een allesomvattende docentenhandleiding.

Wijverzoekenu om onste helpenom de lessenserieVluchtelingen& Asielzoekers'te verbeteren. Daarvoorhebbenwij een

evaluatieformulier ontwikkeld dat wij u graag per email toesturen. Voor de leerlingen hebben we een begin- en eindtoets beschikbaar.
Idealiterziet de lessenserie er als volgt uit:
*
*
*
*
*

Registratie
Evaluatieformulier voorafgaand aan de lessenserie
Begintoets voor leeriingen
Keuze uit de 10 lesopdrachten voor leerlingen
Eindtoets voor leerlingen

* Evaluatieformulier voltooien

Voor het evaluatieformulier en de toetsen kunt u een email sturen naar h.deridder@fm. ru. nl of bellen naar 024-3615902.

DOCENTENHANDLEIDING LESSENSERIE VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS
Afdrukken

Vooraf
Maak gratis gebruik van vijf kant-en-klare digitals lessenseries over actuele thema's.

Elke reeks telt circa 10 onderdelen; ieder goed voor twee lesuren. Als decent kunt u de serie in zijn geheel of in onderdelen aanbieden.

Wijverzoekenu om onste helpenom dedigitalelessenserieste verbeteren. Daarvoorhebbenwijeenevaluatieformulierontwikkelddatwij u
graag per email toesturen.

Voor de leerlingen is er bij elke lessenserie een begin- en een eindtoets beschikbaar.

Delessenserie kanworden afgesloten met een ludieke leerlingenactie;daarvoorheeftde EU maximaal2000euro beschikbaar.
Neem voor meer informatiecontact met Harryde Ridder, 024-3615902,h.deridder@fm.ru. nl.
Lessenserie

De lessenserie 'Vluchtelingen & Asielzoekers' sluit aan bij het hoofdthema 'Migratie' en bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.
In de lessenserie maken de leerlingen kennis metonderstaandebegrippen:
* Vreemdeling
*Asiel
* Asielzoeker
* Gastarbeider

* lllegaal
* Toerist

* Vluchteling
*
*
*
*

Ongedocumenteerde
Strafbaarstelling
Ecologischevluchteling
Etnischezuivering

* Unicef
* School in een Kist
-School-in-a-box

* Groene Kaart
* Groene Kaart Loterij
* Bootvluchteling

* Refugee Republic

* Mensensmokkel

* Dublinconventie

* Migratieroute

* Dublinverordening
* Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid

* Mare Nostrum
*T1tron

(GEAS)

* Asielprocedure
* Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
* VtuchtelingenWerk (VW)
* lllegaal
* Centrale ontvangstlocatie (COL)
* Ontheemde
* Aanmeldcentrum (AC)
* Vervolging
* Asielzoekerscentrum (A2C)
* Vluchteling (volgens dagelijks taalgebmik)
* Eerste gehoor
* Vluchteling (volgens de definitie van de VN)
* Nadergehoor
*Artikel1F
* Vluchteling (volgens de Nederlandsewet)
* Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) * VerblijfSvergunning
* Vluchtelingenverdrag
* InternationaleOrganisatievoor Migratie
* AfrikaansVluchtelingenverdrag
(IOM)
* United NationsHighCommissionerfor Refugees(UNHCR) * Uitgeprocedeerd
-Hoge Commissaris voor Vluchtelingen
* Europees Comit6 voor Sociale Rechten
* Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
(ECSR)
-Bureau voor de Coordinatie van Hunnanitaire Zaken
* Bed-bad-brood-regeling
* Worid Refugee Day
* Economischevluchteling
-Wereldvluchtelingendag
* Economische (legate) migrant
* Vluchtelingenkamp
* Economische itlegate migrant
* Artsen zander Grenzen
* (Permanente) verblijfsvergunning
* War Child
* CIGEM

* SOS Europa
* AMV - Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling
* AMA - Alleenstaande MinderjangeAsielzoeker
* Buitenschuldbeleid

-KWG-KinderWoonGroep
* KWE - Kleine WoonEenheid
* AMV-intemaat

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Internationale Schakelklas
Uitgenodigde vluchteling
Hervestiging
Hervestigingsbeleid
UNHCR
IND (Immigratie- en NaturalisatieDienst)
COA (Centrale Opvang van Asielzoekers)
UAF (UniversitairAsielzoekers Fonds)
Inburgering
Inburgeringscursus
Inburgeringsexamen

* DUO(DienstUitvoeringOnderwijs)

Wij verwijzen u ook graag naar de (Engelstalige) Glossary met didactische achtergronden van het project 'Get Up And Goalsi'/Grenzeloos.
De didactische doelen van de lessenseries zijn:
a) De verbinding tussen lokale, nationale en mondiate niveaus begrijpen

Delessenseries hebben als doel om wereldwijdeproblemen vanuiteen planetairperspectiefaante pakkenen te verbinden met de lokale
dimensies. De leerdoelen dienen niet eurocentrisch of nationalistisch van toon te zijn. Ditword* ook wel "de capaciteit om de transcalariteit
van de thema's te begrijpen" genoemd, de studie van de grote problemen van vandaag met gebruik van verschillende geografische schalen

en gerelateerdeanalysesdievan lokaal naarnationaal,continentaal, mondiaalen viceversa lopen.Wekunnenklimaatveranderingpasgoed
begrijpen als we aandachthebben voor de continentale, nationale en lokale effecten.

b) Het heden in relatie tot het verleden begrijpen
De lessenseries bieden de leerlingen vaardigheden die de verbinding tussen het verieden en het heden benadrukken.
c) Vakoverstijgendethema's aansnijden

Het is niet altijd gemakkelijk om de samenhang te begrijpen in schoolsystemen die zijn georganiseerd door indeling in disciplines ofvakken.
Toch is het belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn van het thema als geheel, al kunnen subthema's verdeeld zijn over verschillende
onderwerpen om de analyse te vergemakkelijken.
d) Het vermogen om kritisch te denken en het vermogen tot zelfreflectie

De lessenseries moedigen leerlingen aan om bronnen, afbeeldingen en berichten vanuit verschillende kritieke posities te onderzoeken en
ernaar te streven de kritiek van leerlingen uit te breiden tot zelfreflectie over onze gedachten, gevoelens en reacties op een bepaalde bron of
kwestie die voorhanden is.

e) Rekening houden met meerdere gezichtspunten

Elkeaanpakis slechts een van de vele mogelijkevisiesop hetthema; bekijkhet thema vanuitde verschillende positiesen situaties.

Voorbeeld:bekijkmigratienietalleenvanuithetperspectiefvanallochtoneNederlanders,maarookvanuithetperspectiefvan migranten.Het
uiteindelijke doel is om je beter in te kunnen leven in de problemen van anderen.

f) Reflectie op de rol van individuenen groepen bij het opbouwenvan vreedzame, eerlijke en duurzametoekomst
Hoewel persoonlijketoewijdingom wereldwijde problemen aante gaande eerste noodzakelijkestap is, willen de lessenseriesook
mogelijkheden onderzoeken hoe individuen en groepen hun kracht kunnen combineren om het veranderingsvemnogen beter te bemvtoeden
en om de rol van instellingen en hun machtsposities te bespreken.

Voorbeeld: stel een problematische situatie voor waarin kennis wordt gebruikt om kritieke problemen op te lossen, bijvoorbeeld wanneer
nieuwe migratiewetten moeten warden ontworpen.

Metuiteindelijkedoel is het bevorderen van kennisvan verantwoordelijkheidwaarvoordegenendieweten nietanderskunnendan handelen
om ongelijkheden ofsituaties van schending van mensenrechten te overwinnen.

Antwoorden op de vragen van de leerlingenopdrachten
Vreemdelingen

Aanpak

Associatiespin: zet zelf de spin op het bord en vul bij een van de pijlen 'Andere huidkleur' in. Laat leerlingen naar voren komen die iets
anderewillen invullen. Zorg ervoordat u voldoende krijtjes ofwhiteboardstiftenheeft.
Stap 1: Antwoord op de vraag:

1) Zaken dieje kunt verwachten ofwaarje een hint naar kunt geven als leerlingen er niet op komen:
vreemde kleding
andere taal

andere gewoonten
ander eten

ander geloof
zaken als: discriminatie, racisme, vreemd vinden

Stap 2:

2)
.

VREEMDELINGEN'

Waarom zijn ze uit eigen Waarom tijn ze naar ons Mogen ze hierblijven?
land vertrokken?

Asielzoeker

Gastarbeider

lllegaal

Toerist

land gekomen?

Vanwege
persoonlijke Asiel = bescherming
bedreiging: vervolging of

Ja, als ze erkend warden.

oorlog

het weer beter in hun land

Soms alleen tijdelijk totdat

Omdat er te weinig werk of

Ze denken dat er hier meer

Ja,

alleen slechtbetaald werk in
eigen land was.

te verdienen valt.

werkvergunning
gekregen.

Dat

Op zoek naar bescherming
of naar werk. Sommigen

warden, warden ze meteen

warden illegaal als ze niet

teruggestuurd.

kan

om

heel

verschillende redenen zijn:
angst, armoede, op zoek
naar werk e.d.

mogen blijven na een geweigerd
asielverzoek;
anderen vragen niets aan
en warden meteen illegaal

Om vakantie te vieren

Om een leuke vakantie te
hebben

Nee.

als

Als

ze

ze

een

hebben
opgepakt

Maximaal 6 maanden. uit

sommige landen mogen
alleen toeristen komen ats
ze een visum hebben.

Vluchteling

Om verschillende

redenen:

oorlog, vervolging, rampen

Om bescherming te krijgen Vaak tijdelijk, soms niet (en
(dan
warden
ze als ze niet terug willen,
asielzoeker), om tijdelijk warden ze illegaal)
hier te zijn (na uitnodiging
door onze regering) totdat
het in hun land weer beter
gaat.

Stap 3: Antwoorden op de quiz:

1.2. b)21%
3. a) Niet: Belgen (115.000)
b)1)Turken: 396.000
2) Marokkanen: 374.000
3) Duitsers: 368. 000

4) Surinamers: 348.000
4. c) Meerdan 180 landen (2014:189 landen)
5. c) 68 miljoen
6a. c) lllegalen.

6b. Determ illegaal roept vaak negatieve associaties op. lllegaal wordt ervaren als ongewild en onaangepast en de termen illegaliteit en
criminaliteitwardenvaakmetelkaarvermengd. Daardoorwardensteedsvakerdevriendelijkertermen 'sanspapiers'(=zanderpapieren)of
'ongedocumenteerden' gebruikt.
-Cijfers van CBS en UNHCRStap 4: Antwoord op de vraag:

4) Een:yeel illegalen hebben geen geldige papieren en zander papieren wordje niet in een naarander land toegelaten, zelfs niet alsje in dat
andere land geboren bent (want hoe toon je dat aan zander papieren?).

Twee:sommigeillegalenzijnuitangstvoorvervolgingofoorloggevluchten gaanlieverdeillegaliteitindan hunleven in dewaagschaalte
stellen in het land waar ze vandaan komen.
StapS

Vluchtelingen

Stap 1: Vluchtelingengrafiek
Totaal aantal 'vluchtelingen': 68, 5 miljoen (dd. 2017).

0
68, 5miljoen
Teken hieronder het deel van de vluchtelingen in dat naar een ander deel van het land vlucht, maar
niet naar het buitenland (= ontheemden): 40, 3 miljoen
r

Teken hieronder het deel van de vluchtelingen in dat wel naar het buitenland vlucht, naar een buurland
ofeen land in de buurt (= de 'echte' vluchtelingen): 25 miljoen.

Teken hieronder het deel van de vluchtelingen in dat een verre reis maakt naar
het rijke Westen: de Verenigde Staten, Canada, Australie of Europa: 3, 1 miljoen.

Entotslothetdeel van de vluchtelingen datvolgensjounaarNederlandkomt:0,015 miljoen(= 14.716 in 2017).

Stap2
De verschillende definities voor 'vluchteling' komen aan bod in stap 5.
De definitie voor 'ontheemde' komt verder aan bod in stap 4.
Met verschil tussen 'vluchteling' en 'asielzoeker' komt verder aan bod in stap 5.
Antwoord op de vraag

1) Een uitgewerktvoorbeeld is Chopin. Hij is geboren in Polen. Hij zagzich genoodzaaktzijn land te verlaten tijdensde mislukte
Novemberopstand (1830-1831) in zijn land tegen de Russische tsaar. In Parijs leefde Chopin een gerieflijk leven als een gevierde componist
en pianoleraar. Hij nam de Franse nationaliteit aan.
Stap 3: Antwoord op de vragen
2) De moord opjoden tijdens het nazi-regime in concentratiekampen (1942-1945).
Armeense genocide in Turkije (1915-1920).
De moord op 800. 000 Tutsi's in Rwanda (1992-1994) e.v.a.

3) Een natuurramp is eenmalig, een oorlog ofvervolging kan jaren duren. Als de natuurramp voorbij is, kan men sneller beginnen met de
wederopbouw dan bij een voortdurende oorlog. Vluchten omwille van een vervolging is ook een langdurige noodzaak.

Slachtoffers van een natuurramp krijgen heel snel na die ramp hulp van de eigen regering en van andere landen. Slachtoffers van oorlog of
vervolging zoeken geen hulp bij de regering die hen tot vluchten aanzet en hulp van andere landen komt ook niet zo snel zolang een oorlog
of vervolging voortduurt.

Stap 4: Antwoord op de vraag:

4) Anawoondein Planadesop hetplattelandvan Colombia.Debevolkingheeftte maken meteen langdurigeburgeroorlogtussenhetleger
en milities. Ana en vele anderen ontvluchten het platteland en zoeken bescherming in de grotere steden.
Stap 5: Antwoord op de vraag:
5) Voor beide stellingen is wat te zeggen.

a) lemand die beschermingvraagt(= asiel zoekt), doet dat omdathij ofzij gevluchtis (vluchteling in de definities 1 en 2). Volgensde
Nederlandsewet (definitie3) klopt diestelling niet, wantalleen na erkenning magje je een vluchteling noemen.
b) Volgens de definitie van de Nederlandse wet (definitie 3) is een vluchteling erkend als hij succesvol een asielaanvraag heeft afgerond.
Stap 6: Eindproduct:

6a) Je Runt hierdenken aanallerlei persoonlijke spullen (zoalsfoto's) of aan personen dieje gaatmissen (familie, vrienden).
6b) Materieel: praktischezaken als geld (om de mensensmokkelaarofde (corrupte) douane-beambtete kunnen betalen) ofwateren eten
voor onderweg.
Immaterieel: je herinneringen aan personen en je huis dat je achterlaat bijvoorbeeld.
Internationale verdragen en acties

Stap 1: Antwoord op de vraag:

1) Eenverklaring is niet meer dan een plechtige belofte. Je hebt-als een land zich niet aan de verklaring houdt-geenjuridische
mogelijkheden om dat land aan te spreken, alleen maar morele.

Een verdrag heeft -na de ratificatie- rechtskracht en gaat zelfs boven de grondwet. Als een land zich niet aan de bepalingen van het verdrag
houdt, kun je naar de rechter gaan om het land aan te pakken.
Stap 2: Antwoord op de vraag:

2) Met sleutelwoord is: 'gegronde'.Als de vrees nietgegrond is, mag een land een vluchtelingwel terugsturen.
Stap 3: Antwoord op de vraag:

3) Het krijgenvan de benodigdepapieren, vervoer voor de reis naarhuis, het vinden van een huis en een baan, hetvolgen van een cursus,
kortom alles wat het leven in de nieuwe huisplaats makketijker kan maken.
Stap 4: Antwoord op de vraag:

4) Mensen luisteren eerder naareen beroemd iemand, dan naariemanddie onbekend is. De boodschapvan een goodwillambassadeur
bereikt veel meer mensen dan de boodschap van een 'gewone' medewerker UNHCR.
Stap 5:

Vluchtelingenkampen
Stap 1: Antwoorden op de vragen:

1)Vluchtelingenkampenwardenin korte tijd opgezeten grotere vrije plekkenzijn alleen te vinden in een gebieddatniet al voor lets anders in
gebruik is (zoals de landbouw). Wat meestal overblijft zijn de onvruchtbare gebieden.
2) Ze vluchtte om twee redenen: geweld en de droogte in haar land.
3) Ze krijgen hun eerste maaltijd. Daarna krijgen ze een bon waarmee ze voortaan voedsel kunnen halen. Ze moeten zich aanmelden en

krijgen een herkenningslabel om hun pols. Ze krijgen een voorlopige plaats toegewezen. De kinderen warden ingeent. Ze krijgen een
speciaal energiepakketje. Twee dagen later krijgen ze gewone voedselpakketten.
4) De koude en de hevige sneeuwval.
Stap 2: Antwoord op de vraag:
5) Het kamp is spontaan ontstaan. Er zijn (nog) vrijwel geen voorzieningen en er is een tekort aan van alles.
Stap 3: Antwoord op de vraag:

6) Zegaan met camera'sen blocnotes op pad om het leven in het kampvastte leggen. Zo leggen ze werkende kinderenvast en proberen
ervoorte zorgendatdie naarschool gaan.Ze onderzoekenook de discriminatievan meisjes. En tot slot bekijkenze de erbarmelijke
woonsituaties van de kinderen in het kamp. Maarook de leuke dingen die de kinderen doen.
Stap 4: Antwoord op de vraag:

7) De beste kans om uit het kampte komen is een opleiding. Zijn droom is om rechtente studeren (in het buitenland).
Stap 5: Ondersteuningsvragen:
BOUW: In acht stappen.

SLIM: Erzijn zeven basisscholen in het kamp.

LEVEN:Overeenkomsten: de ruimten hebben licht en elektriciteit, er zijn diverseelektrische apparaten zoals een haardroger,je zietveel
spulletjes en opbergmogelijkheden, je ziet zelfs een bureaustoel met een bankje, je ziet zelfs een televisie.

Verschillen:de tent is van doek, biedtgeen beschermingtegen warmteof koude, geen stoelen en geen tafel, geen privacy.
GELD:Zo'n 200tuktuk-chauffeurs,waarvan-volgens een gerucht-een vrouwelijke.
Asielbeleid
Stap 1: Antwoorden op de vragen:

1) Afhankelijkvan de mening van de leerling.
Stap 2: Antwoorden op de vragen:
2) Minimaal: 11 dagen is de kortst mogelijke tijd.

Als een asielzoeker zich aanmeldt kan het zijn dat hij dezelfde dag van de COL naar het AC wordt gebracht. Daar begint een periode van
zes rustdagen. Daarnavolgen gesprekken gedurendevier dagen. De IND-medewerkerbeslistdan binnen vier dagen, en stel dat dit op de
eerste dag na de gesprekken plaatsvindt. Dan hebje het over 0 dagenvan de COLnaarhetAC, 6 dagen rust, 4 dagengesprekken, 1 (van
maximaat4) dag(en) voor de beslissing (0+6+4+1=11).

In praktijk is meertijd nodig voor het transport van de COLnaarhetAC (daarzit geen wettelijke termijn op), 6 dagen rust in het AC, 8 dagen
voor de hele asielprocedure in hetAC, dusdan komje op minimaal 14dagen, maarwaarschijnlijklangeralsje detijd voor het vervoer van
de COL naar het AC meetelt.

3) Maximaal: 6, 5 maand (zander de tijd voor het vervoer van de COL naar het AC mee te tellen).
Bij aankomst in AC: 6 dagen rust.
Asielprocedure in het AC: 8 dagen in het AC.
Verlengde asielprocedure in het AZC: maximaal zes maanden.

Als de asielzoekerin beroep gaat, volgt een proces. Hoeveel tijd dat mag duren is nietwettelijk bepaald. Daarkunnen ook maandenover
heengaan.
Stap 3: Antwoorden op de vragen:

4) Volgensartikel 1 F van hetVluchtelingenverdragmag iemandwarden uitgezetomwillevan een ernstig vermoeden, een bewijs is niet
nodig. DeArtikel 1F-ermoet zijn onschuld proberen te bewijzen. In de UVRM staatdat iemand onschuldig is tot het tegenovergestelde is
aangetoond.
5) Naar de mening van de leerling.

Stap 4: Antwoorden op de vragen:
6) Afhankelijk van de creativiteit van de leerling.

7) Om het voor een uitgeprocedeerde asielzoeker makkelijker te maken om terug te gaan en om te voorkomen dat hij als illegaal op straat
gaat leven.

Stap 5: Antwoord op de vraag:
Het interview is van v66r de bed-bad-brood-regeling, maar de facto is er niet zoveel veranderd.
8a) Er is een groep mensen die je niet uit kunt zetten, zelfs als je dat zou willen. Dat geldt vooral voor Somaliers en Irakezen.
Sb) Bij het rijk. Het rijk heeft meer mensen die niet uitzetbaar zijn op straat gezet dan voorheen, waardoor het aantal dakloze

uitgeprocedeerden is gestegen. Somaliersen Irakezenbijvoorbeeld kregenvroegerwel een noodopvangvan het rijk, maarlater niet meer
8c) Je kunt twee dingen doen om het aantal uitgeprocedeerden te verkleinen:

1. Het rijk kan ervoorzorgendat er mindermensen op straatwardengezet.
2. Gemeenten kunnen zorgenvoor meer noodopvang,waardoorde groepop straat kleinerwordt. Intussen hebbenveel gemeenten zijn
voorstel opgevolgd.
Economischevluchtelingen
Instructies

De klas speelt een aangepaste uitzending van Stand.nl na.

Wijstwee presentoren aan (of laatde klas er twee kiezen), liefst eenjongen en een meisje. Zorg ervoordat ervoor iedereeneen groene en
een rode kaart is.

De stelling is op 23 maart 2015 in Stand.nl verwoord door een Tweede Kamerlid van de WD:

DeWDwitdatde EuropeseUnie66n asielbeleidgaatvoeren, waarbijvluchtelingen van buiten niet meerwelkomzijn. Niet-Europeanendie
op de vluchtzijn vanwegeoorlog of politiekevervolging, moeten in de eigenregiowardenopgevangen.
WD-Kamerlid Malik Azmani kan het niet langer aanzien dat bootvluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee. Bovendien zou de
alsmaar stijgende toestroom van asielzoekers de westerse samenleving ontwrichten.

In de TweedeKamerlijkt de WD alleen steun te krijgen van de PW, en ook vluchtelingenorganisatieszijn kritisch.Zij zeggendatde grenzen
afsluiten voor asielzoekers onmogelijk is. Het is in strijd met de mensenrechten en praktisch onuitvoerbaar.
Is het inderdaad onmenselijk om alle asielzoekers van buiten Europa de toegang te weigeren?

Ofis hetvoorstel van de WDjuist de beste manierom zowelvluchtelingen te helpen als de aanwasvan nieuwemensen in Europate
beperken?

Er reageerden 2403 mensen:
62ttCens(T480)

38»«oneeni(Si4i

Stap 1: Antwoord op de vraag:

1) Eenvtuchteling is iemanddie gevlucht is omdathij in zijn eigen land vervolgd wordtof omdathij moest vluchten voor een oorlog of
natuurramp. Armoede wordt niet erkend als een geldige reden.
Stap 2: Antwoorden op de vragen:

2) Eenvluchteling heefthet rechtom asiel aante vragen. Zanderte checkenstuurt de ED vluchtelingen terug naarOekraTneen schendt
daarmee het Vluchtelingenverdrag.
3) Een: de smokkelaars wijzen op een mooi leven in Europa en een makkelijk vertrek naar Italie.
Twee: ze zien op televisie een Italic vol rijkdom.

Drierer komenwel degelijkvluchtelingen terug met geld en bezittingen;datzijn degenen diegeslaagdzijn, maarde niet-succesvolle
vluchtelingen zien ze niet.
4) Een: hij weet dat een asielverzoek kansloos zal zijn.

Twee:hij heeftkennissen in Nederland (wellichtomdathij denkt datdie hem daaraanwerk kunnen helpen).
Stap 3: Antwoord op de vraag:
5) Het CIGEM bemiddelt voor een baan, maar het aantal banen dat zij kunnen aanbieden is veel kleiner dan het aantal economische

vluchtelingen dat naareen baanop zoek is, Bovendiengeeft het CIGEMvoorrang aanteruggestuurde migrantenen velen geloven nog
steeds dat ze in Europa veel betere kansen hebben.
Stap 4: Antwoord op de vraag:

6) Voor: je kunt op een veel veiligere manier een verblijfsvergunning krijgen.
Tegen: de kans dat je een lot (=permanente verblijfsvergunning) trekt is relatief klein. Volgens sommige deskundigen ligt het aantal mensen
die illegaal EU probeert binnen te komen op 1 miljoen. Met vijftigduizend 'groene kaarten' heb je een kans van 1 op 20.
Stap5

SOS Europa
Stap 1: Antwoord op de vraag:

1)Mensenhandel is het werven, vervoeren ofverhandelen van mensen tegen hun wil met als doel seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of
een anderevomn van uitbuiting. Mensensmokkel is meestal geen mensenhandeomdathetop verzoekvan de gesmokkeldenzelfgebeurt.
Stap 2: Antwoorden op de vragen:

De antwoorden 2-6 zijn te vinden in het filmpje van Een Vandaag.
2) Normaliter 4 tot 6 dagen. Maar het kan wel 14 dagen duren.

3) Ruwezee. Bij een motoretoring lopen de bootvluchtelingen hetgevaarafte drijven en kunnen ze zandervoldoende eten en drinken
komen te zitten. Ook gebeurt het dat een schip zinkt met alle gevolgen van dien.

4) De eerste opvangwordtverzorgddoorvrijwilligersvan het Rode Kruis, daarnawardenze opgevangen(en gearresteerd)doorde politie.
5) Zewardenin tenten opgevangenop een klein voormalig militaireilandje.
6) Europa is aan het vergrijzen. Om die vergrijzing tegen te gaan zouden erjaarlijks een miljoen jongere mensen bij moeten komen. Die
kunnen we vinden onderde bootvluchtelingen.

7) OmdathetVluchtelingenverdragde EU verplicht am hun asielaanvraagte beoordelen.Wie niet binnenkomt, hoefje ook niette beoordelen
(en bij afwijzing weer terug te sturen).
Stap 3: Antwoorden op de vragen:
8) Uit Syrie. Ze gaan met een boot omdat de EU de landgrenzen heeft afgestoten.

9) Metbudgetis even groot, maarTriton zoekt in veel kleinergebiednaarbootvluchtelingen dan Mare Nostrum.
Stap4
10) Bespreek naar keuze 1, 2 of 3 stellingen.
Een alternatief is 1 stelling + iedereen laten opschrijven en vooriezen:
"Ik vind dat Nederland (niet) meer vluchtelingen moet toelaten, omdat ........."
Stap5

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
Stap 1: Antwoorden op de vragen:

1) De term 'AMA' is door de overheid formeel gewijzigd in 'AMV (alleenstaande minderjarige vreemdeling). Hieronder vallen ook minderjarige
migranten zander verblijfsvergunn ing die geen asiel hebben aangevraagd - See more at: http://www. beyondborders. nu/nl/over-examas#sthash. D9XQZhe5. dpuf

2)Vtuchtenisvoormeisjesgevaarlijkerdanvoorjongens. Meisjeslopen meerkansopseksuele intimidatieenverkrachtingendanjongens.
Stap 2: Antwoorden op de vragen:

3) Met 'buitenschuldbeleid' bedoelen we dat het niet de schutd van een AMV is dat hij niet naarzijn herkomsttand kan terugkeren.
4) Een: er is geen goede opvang in zijn herkomstland te vinden.
Twee: hij kan aantonen dat het hem gedurende drie jaar niet gelukt is om terugreispapieren te krijgen.
Stap 3: Antwoord op de vraag:

5) DCI heeft twijfels over de grens van 20jaar bij het botonderzoek. Is het wel zeker dat een gesloten bot altijd verwijst naar iemand die
minstens 20 jaar is?
Stap 4: Antwoord op de vraag:
6) Bijvoorbeeld voor een lidmaatschap van een sportvereniging of de aankoop van een tetefoonabonnement.
Stap 5: Antwoord op de vraag:
7) Veel AMV's van 15-17 warden voorbereid op hun terugkeer. Dat willen ze niet. De meeste AMV's tussen 15 en 17 die Nederiand

binnenkomen hebben geen periode van driejaar waarin ze kunnen aantonen dat het niet hun schuld is dat ze geen terugreispapieren
kunnen krijgen. Deze AMV's warden altijd teruggestuurd.
Stap 6: Antwoorden op de vragen:

8) VoorMauro bleefde dreigingdat hij -als hij een examen nietzou halen-alsnogzou kunnen wardenteruggestuurd.
9) Met de beslissing van 2013 kan hij eindelijk zijn toekomst plannen.
Stap7

Uitgenodigde vluchtelingen
Stap 1: Antwoord op de vraag:
1) Naar mening van de leerlingen.
Stap 2: Antwoorden op de vragen

2) In een toegewezen waning, verspreid over heel Nederland. De toegewezen woning en woonplaats mag de vluchteling niet weigeren.
3) Devluchtelingen komen rechtstreeks vanuit hetvluchtelingenkampnaareen waning in Nederland. Letterlijkalles is nieuwvoor hen, incl.
de simpele vragen hoe en waarje boodschappen kunt doen.

4) De blauwe map bevat een overzicht van alle financiele verplichtingen die ze hebben, zoals de huur en rekeningen voor energie.
5) Zijnfamilie komt niet uit een vluchtelingenkampen zijn familie krijgt uiteraard geen vrijgeleidevanuit Eritrea om naarNedertandte komen.
Teruggaan naar zijn familie is ook uitgesloten, dat zou hem zijn leven kunnen kosten.
Stap 3: Antwoorden op de vragen
6) Naar de mening van de leerlingen. De vluchtelingen uit een kamp hoeven niet halsoverkop te vertrekken en weten dat ze in een
samenleving met eigen waarden en normen terechtkomen.
7) Ze hoeven geen procedure door te lopen, ze zijn op voorhand al erkend. Waaromzouden we mensen eerst laten wennen aan een AZC en

daarnaweeraan een waning? In het kamp hebbenze al een orientatiecursusgevolgd. Bovendien is hetgoedkoperals ze meteen naareen
eigen waning kunnen gaan.

8) De arbeidsmarkt is voor uitgenodigde vluchtelingen moeilijk. Je kunt je voorstellen dat ze niet weten hoe ze dat moeten aanpakken en wat
hun mogelijkheden zijn. Met een individueel trajectplan -waarmee ze goed warden begeleid- wordt hun kans op werk vergroot.
Stap 4: Antwoorden op de vragen

9) Als je niet slaagt, kun je ook niet naturaliseren. Bovendien moet je danje verblijfsvergunning regelmatig laten verlengen.

10) We doelen hierop de bonuskaart, maarje kunt ookdenken aan een kortingsactie.
11)Stiptoptijdzijn.
Stap 5: Antwoord op de vraag:

12) Veel vluchtelingen zijn omwillevan (kritiek op) de politick in het land van herkomst gevluchten hoogopgeleidenhoudenzich meer met
politiek bezigdan lageropgeleidemensen. De migranten die naar Nederlandgekomenzijn, dedendatveelal omwille van lagerof
ongeschoold arbeid.
Stap6

Afsluiting
Aanwijzingen
Zorg dat de 30 foto's op groot formaat (A4) geprint zijn.
Stap 1 en het eindproduct spreken voor zich.

Kerndoelen en eindtermen
Kerndoelen: 36, 39, 43, 47

Eindtermen: VWO Examenprogramma maatschappijwetenschappen vwo vanaf CE 2020
Subdomein B3: Visiesvanuit paradigma'sop socialisatie en politieke socialisatie.

6. De kandidaatkan verschillende visies op socialisatieen politieke socialisatievanuitdrie sociaalwetenschappelijkeparadigma's
onderscheiden.

Subdomein B4: Socialisatiebinnen een specifieke context
7. De kandidaat kan in hoofdlijnen maatschappelijke ontwikkelingen beschrijven die van invloed zijn op socialisatieprocessen in een
specifieke context en op de rol van socialisatoren daarin. Hij kan tevens conclusies trekken over de veranderde socialisatieprocessen.
Subdomein B5: Overheidsbeleiden standpunten van politieke partijen

8. De kandidaat kan weergeven op welke wijze de overheid invloed tracht uit te oefenen op het proces van (politieke) socialisatie. Hij kan
tevens afleidenwelke opvattingen aanhangersvan politieke stromingen hebben overde rol van de overheid binneneen specifiekecontext.
Subdomein C5: Overheidsbeleid ten aanzien van het buitenland

13. De kandidaat kan weergeven wat de positie van Nederland is in het Internationale krachtenveld en hoe de Nederlandse overheid hierop

invloed tracht uit te oefenen.

Subdomein D4: Voorbeeld binnen een specifieke context van effecten van ontwikkelingen op affectieve bindingen in een samenleving
17. De kandidaatkan binneneen specifiekecontextberedenerenwatde effecten zijn van bepaalde maatschappelijkeontwikkelingenop
affectieve bindingen in een samenleving.
Subdomein F1: Informatie verwerven over een actuatiteit/onderzoek doen naar een actualiteit
23. De kandidaat kan informatie verzamelen over een actualiteit met

maatschappijwetenschappelijke relevantie, zowel over feiten als ook over de verschillende meningen die erover bestaan. Tevens kan de
kandidaatverschillende groepen en belangen onderscheiden die een rol spelen in deze actualiteit. De kandidaatkan over een actualiteit een
vraagstelling formuleren, een eenvoudige onderzoeksopzet ontwerpen en deze ook uitvoeren.
Subdomein F2: Selectie van hoofd- en kernconcepten toepassen op een actuatiteit
24. De kandidaatkan een actualiteit analyseren met behulp van hoofd-en kernconcepten.
Havo Examenprogramma maatschappijwetenschappenhavo vanafCE 2019
Subdomein B3: Socialisatie binnen een specifieke context

6. De kandidaatkan in hoofdlijnen maatschappelijkeontwikkelingenbeschrijven die van invloed zijn op socialisatieprocessenen op de rol
van socialisatoren daarin. Hij kan tevens conclusies trekken over die veranderde socialisatieprocessen.
Subdomein C3: Maatschappelijke en politieke conflicten en samenwerking
10. De kandidaat kan ontleden welke oorzaken ten grondslag liggen aan maatschappelijke en politieke conflicten op de verschillende niveaus

en watde gevolgen ervan zijn. Hij kan (evens modellen onderscheidengebaseerdop conflictofsamenwerking.
Subdomein C4: Sociale ongelijkheid binnen een specifieke context

11. De kandidaat kan binnen een specifieke context categoriseren welke maatschappelijke posities mensen innemen in een samenleving en
beschrijvenwelke kansenze hebbendat hun maatschappelijkepositiesveranderen. Hij kan (evens de gevolgen van het innemenvan een
lage maatschappelijke positie benoemen.
Subdomein C5: Maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op sociale ongelijkheid binnen een specifieke context

12. De kandidaatkan maatschappelijkeontwikkelingenbeschrijvendie invloed hebbenop de socialeongelijkheid binnen een specifieke
context aan de hand van daarvoor relevante hoofd- en kernconcepten.
Subdomein F1: Informatie verwerven over een actualiteit

22. De kandidaatkan informatie selecteren over een actuele gebeurtenis met maatschappijwetenschappelijkerelevantie, zoweloverfeiten
als ook over de verschillende meningen die erover bestaan. Tevens kan de kandidaat verschillende groepen en belangen onderscheiden die
een rol spelen in deze actuele gebeurtenis.
Subdomein F2: Selectie van hoofd- en kernconcepten toepassen op een actualiteit
23. De kandidaatkan een actualiteit analyseren met behulp van hoofd-en kernconcepten.

VREEMDELINGEN: INTRO
Afdrukken

tn deze les staanwe stil bij het begrip 'vreemdeling'en kijken we naarverschillendesoorten vreemdelingen. Waaromkomen er
vreemdelingen naar Nederland en waarom gaan ze niet terug ofjuist wel?
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WERELDDOELEN
Voor Duutzame Ontwikkcling

Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ookwel Werelddoelen genoemd
Aan het eind van deze les:

- Weetje waarveel kinderen en veel volwassenen aan denken bij het woord 'vreemdeling'.
- Kun je verschillende soorten vreemdelingen noemen en weet je waarom ze uit eigen land vertrokken zijn, naar Nederland zijn gekomen zijn
en of ze mogen blijven of niet.
- Weet je wanneer je illegaal bent en waarom veel illegalen niet uit eigen beweging Nederland verlaten.
Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Vreemdeling
* Asielzoeker
* Gastarbeider

* lllegaal
*
*
*
*

Toerist
Vluchteling
Ongedocumenteerde
Strafbaarstelling

Eindproduct

Als eindproductvan deze opdracht verdiepje je in een vreemdeling of in een situatie waarinje je zelfeen vreemdeling voelde.
In het eindproduct laatje zien datje de leerdoelen hebt behaald.
Beoordeling
Met eindproduct laten jullie beoordelen doorjullie docent.
Bij de beoordeling let jullie decent op:
- de inhoud: laatje creatieve opdrachtzien datje het begrip 'vreemdeling' begrepen hebt?
- de vorm: is je creatieve verwerking met zorg gemaakt?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-5 en het eindproduct niet te veel taalfouten?
Groepsgrootte
Dezelesdoejealleen.

Tijd
Voor deze opdracht hebje 2 lesuren nodig.

STAP 1: WAAR DENK JIJ AAN BIJ MET WOORD 'VREEMDELING'?
Afdrukken

Kinderen denken vaak bij het woord 'vreemdeting' meteen aan het Sinterklaasliedje uit de 19e eeuw:

Hoorwiekloptdaarkinderen

^3^

die VCrdwaald IS zeker

hoorwie tikt daarzachtjestegen het raam?
Het is een vreemdeling zekerdie verdwaald is zeker.

Ikzaleensevenvragennaarzijnnaam.

Zijn naam? Sinterklaas, zo meldt de volgende regel van het lied. Sinterklaas is een zeer welkome
vreemdeling uit een ver land!

Vohwassenen denken bij 'vreemdeling' helaas vaak meteen aan problemen. Wie googelt op het woord
'vreemdelingen' krijgt vrijwel meteen te lezen: 'Vreemdelingen die niet (langer) in Nederiand mogen
verblijven, zijn illegaal en moeten het land verlaten."
Over (niet) welkom zijn gesproken!

vraag hem gauweenseven

Vraag

1) We schrijvenop het bord in een grote cirkel het woordvreemdeling. Aan welkwoordendenkje bij
'vreemdeling'? We geven 66n voorbeeld, maar noem er zelf minimaal drie andere.

Ande^e^
?vauikleur

Vr&ewKi&lua^-

naar zijn naam

STAP 2: SOORTENVREEMDELINGEN
Afdrukken

Opdit ogenblikverblijven vele honderdduizendenNederlandersvoor langereof kortere tijd in het buitenland.
Soms als toerist. Maar ook om er te werken, of te studeren. In de landen waar zij op dit ogenblik zijn, warden
zij beschouwd als vreemdelingen. Zo zijn er natuurlijk ook vreemdelingen in ons land.
Vraag
2) Hieronder vind je verschillende termen waarmee we 'vreemdelingen' aanduiden. Bekijk ze eens goed en

n
Vnr.sndetingend»inuw
fand vwtoeven 2ul» ge
onderdrukhen 6s zuli
twfhefcbcn b uzpp

vul je antwoorden in het schema hieronder in:
'VREEMDELINGEN-

Astelzoeker

Gastarbeider

lllegaal

Toerist

Vluchteling

Waarom rijn ze uit eigen Waarom ajn ze naar ons
land vertrokken?
land gekomen?

Mogen ze hler blijven?
©Christiananarchy

STAP 3: VREEMDELINGENQUIZ
Afdrukken

1. Geefje eigen definitie van een vreemdeling: een vreemdeling is iemand die

2. Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking heeft een niet-Nederiands

a) 11%
b) 21%
c) 31%
d) 41%
3. Van de vijf hiema genoemde groepen buitentanders in Nederiand behoren er vier

tot de grootste groepen (ze staan alfabetisch) in ons land: Belgen, Duitsers,
Marokkanen, Surinamere en Turken.
a) Welke groep buitenlanders hoort daar niet bij?

b) Zetde anderevier in dejuiste volgorde naargrootte.

1.)
2)

3)
4)
4. Uit hoeveel verschillende landen komen de inwoners van Nederiand? Uit meer
dan:

a) 120 landen

b) 150 landen
c) 180landen

d)210landen
5. Hoeveel vluchtelingen zijn er in 2018 in de wereld?
a) 17miljoen

b) 34 miljoen
c) 68 miljoen

d) 91 miljoen
6. Een nieuweterm die we sindsenkelejaren kennen is 'ongedocumenteerden' Voorwelke term is dat een vervanging?
a) asielzoekers
b) gastarbeiders
c) illegalen
d) toeristen
e) vluchtelingen
Waarom gebruiken we tegenwoordig die nieuwe term? Wat zou er mis zijn nnet die oude term?

STAP 4: WANNEERBEN JE ILLEGAAL?
Afdr kken

Mensenwardenin Nederlandals illegaal bestempeld alsze niet in het bezitzijn van een geldigeverblijfsvergunningen duszander
toestemming in Nederiandzijn.

Wehebbenhet dan over uitgeprocedeerdeasielzoekers, buitenlandsevrouwen (met kinderen) diedoorhun (Nederlandse)partnerzijn
weggestuurdvoordatze recht kregen op een onafhankelijkeverblijfsvergunning, slachtoffersvan mensenhandeldie geen aangiftehebben
dun/en doen, staatlozen die niet kunnen terugkeren naar het land van geboorte, buitenlanders van wie het visum veriopen is. lllegalen
warden geacht Nedertand te verlaten.

lllegalen in Nederland staan nergens geregistreerd,
daarom is niet vast te stellen hoeveel het er precies zijn.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie schat dat er in

ons land bijna 100.000 illegalen zijn.
lllegale vreemdelingen hebben geen recht op sociale
voorzieningenzoals een uitkering of verzekeringen. Ze
hebbenwel recht op 'medisch noodzakelijke"zorg en
rechtsbijstand. Minderjarige illegalen (kinderen onder de
18 jaar) zijn leerplichtig en hebben recht op onderwijs.
De Nederlandse regering wilde in 2013 illegaliteit
strafbaarstellen. lllegaal in Nederland verblijven wordt
dan een overtreding op zich, waaropeen boete staat. Als
de boete niet betaald wordt, is gevangenisstrafmogelijk.

^t
nn V

E

De Tweede Kamer keurde de plannen voor

strafbaarstelling af.
Werkgevers en verhuurders die illegalen te werk stellen of onderdak bieden, zijn en blijven strafbaar. Ook het in dienst hebben van een

illegalewerksteris strafbaar. Daarstaateen boete van 4000euro op. Maarin de praktijkwordter nietof nauwelijksgecontroleerd bij
particulieren.

Vraag
4) Noem twee redenen waarom veel illegalen Nederland niet veriaten.

STAP 5: ElNDPRODUCT- IK BEN EEN VREEMDELING
Afdrukken

In welke wereld leeft een vreemdeling? Voelt je je ook wel eens een vreemdeling? In het buitenland bijvoorbeeld? Tussen andersoortige
mensen? Of misschienjuist in je eigen omgeving?

Verdiep je in een vreemdeling of geef aan of en wanneer je zelf je ooit een vreemdeling heb gevoeld. Dat kan door middel van een kort
artikel, een tweet, een tekening, een rap, een gedicht of op een andere creatieve manier. Die keuze is aan jou!

VLUCHTELINGEN: INTRO
Afdrukk n

In deze les kijkje naarwie we tot vluchtelingen kunnen rekenen, hoeveel mensen er vluchten, waarom mensen vluchten en waarze

naartoeaaan. Daarbi' aanwe dieoerin ODde ersoonliikesituatievan een aantal vluchtelingen.
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WERELDDOELEN
VoorDuutzameOnllNfckeling

Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd
Aan het eind van deze les:

-

Weetje hoeveel vluchtelingen er wereldwijdzijn en waarze naartoe vluchten.
Kenje het verschil tussen de begrippen vluchteling, ontheemde en asielzoeker.
Kunje drie verschillende definitiesvan 'vluchteling' geven.
Kunje enkele beroemde vluchtelingen noemen.
Kunje verschillende redenen geven waarom mensen vluchten en ken je enkele persoonlijke verhalen van vluchtelingen.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Asiel
* Asielzoeker

* Ecologischevluchteling
* Etnischezuivering

* lllegaal
* Ontheemde

* Vervolging
* Vluchteling (volgens dagelijks taalgebruik)
* Vluchteling (volgens de definitie van de VN)
* Vluchteling (volgens de Nederlandse wet)

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht leefje je in de situatie van een vluchteling in d. m. v. een vluchtkoffer. Wat zou je in je koffer stoppen?
Wat ga je missen?

Met de uitbeelding van je vluchtkoffer laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.
Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen doorjullie docent.
Bij de beoordeling let jullie decent op:

- de inhoud: laat de inhoudvanje vluchtkofferziendatje begrepen hebthoezwaarofgevaarlijkhet leven voor een vluchteling kan zijn?
- de vorm: is de vluchtkoffer -zowel materieel als immaterieel- met zorg samengesteld?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de vragen in de stappen 1-5 niet te veel taalfouten?
Groepsgrootte
Deze les doeje alleen.
Tijd
Voordeze opdracht hebje 2 lesuren nodig.

STAP 1: VLUCHTELINGENIN DE WERELD
Afdrukken

Onderstaandblok komt overeen met de in totaal 68,5 miljoen vluchtelingen in de wereld (cijfers UNHCR)*
Geef in de vakken hieronder de volgens jou juiste aantallen aan.

0

68,5»niljoen

Teken hieronderhet aantal vluchtelingen dat volgens jou naar een ander deel van het land vlucht,
maar niet naar het buitenland (= ontheemden):

Teken hieronder het aantal vluchtelingen dat volgens jou wel naar het buitenland vlucht,
naar een buurland of een land in de buurt (= de 'echte' vluchtelingen):

Teken hieronder het aantat vluchtelingen in dat volgens jou een verre reis maakt naar het rijke Westen:
de VerenigdeStaten, Canada, Australie of Europa:

En tot slot het deel van de vluchtelingen dat volgens jou naar Nederland komt om asiel aan te vragen:

* De cijfers van UNHCR warden altljd rond Wereldvluchtelingendag (20 juni) bekend gemaakt. De laatste jaren stijgen de cijfers keer op keerl

STAP 2: VLUCHTELINGENIN CIJFERS
Afdrukken

In 2017 waren er wereldwijd 68, 5 miljoen vluchtelingen in de wereld, het grootste aantal
sinds de Tweede Wereldoortog. Elke dag zagen 180. 000 mensen zich gedwongen om
huis en haardte veriaten, of omgerekend: elke seconde moesten 125 mensen vluchtten.
'Vluchteling' is een verwarrend begrip. In het dagelijks taalgebruik en in de media wordt de
term 'vluchteling' gebruikt voor iedereen die zich gedwongen voelt zijn huis te veriaten en
elders beschermingte zoeken. Maaralleen iemand die naar het buitenland vlucht wordt
door de Verenigde Naties 'vluchteling' genoemd, de anderen zijn 'ontheemden' die huis en
haard moeten ontvluchten, maar binnen eigen land blijven.
En om hot helemaal verwarrend te maken warden in de media de termen 'vluchtelingen'
en 'asielzoekers' door elkaar heen gebruikt. Tijd om voor duidelijkheid te zorgen.
40 miljoen ontheemden
68,5 miljoen mensen
gedworgen hun hufste verlaten
en eldersbescherming te zoeken

25,4 miljoen vluchtelingen

3,1 miljoen asfelzoekers
De 25 miljoen 'echte' vluchtelingen zijn dus mensen
die hun land ontvluchten uit angst voor hunleven en in
een ander land bescherming zoeken, meestal een
buurland.

Het land met de meeste vluchtelingen is in 2014
Turkije: 1, 59 miljoen vluchtelingen (de meesten zijn
gevlucht uit Syrie) op een bevolking van meer dan 75
miljoen inwoners.
Het land met de meeste vluchtelingen per hoofd van
de bevolking is Libanon. Dit land telt 4, 5 miljoen
mensen, waarvan 1, 15 miljoen vluchtelingen uit
buuriand Syrie. In Libanon is 1 op de 4 mensen een
vluchteling!
Vluchtelingen die mochten blijven zijn: Bob Mariey,
Gene Simmons, Mika, Miriam Makeba, Gloria Estefan,
de familie Von Trapp, Fr6d6ric Chopin, Thomas Mann,
KaderAbdolah, Salvador Dali, Marlene Dietrich, Milos

Forman, MadeleineAlbright, Jean-LucDehaene,
Albert Einstein en Anne Frank. Alien moesten hun land

veriaten uit angst voor onderdrukking, gevangenschap
of (burger)oorlog. Sommigen bleven voor kortere tijd,
anderen voorgoed.
Hedendaagsevluchtelingen zijn misschien niet zo
beroemd, maar hun verhalen zijn vaak net zo
indrukwekkend.

Einstein was, behalve Einstein zljn, een vluchtellng
(een Einstein zijn = een genie zi]n)

Vraag

1) Zoek op internet een van de genoemde beroemde vluchtelingen op en geef aan waarom hij ofzij gevlucht is, uit welk land hij/zij kwam en
naar welk land hij/zij is gegaan.Geeftot slot aan waarom hij/zij zo beroemd is geworden.

STAP 3: WAAROM VLUCHTEN MENSEN?
Afdrukken
Samar (42) woont in Nederland. Ze komt oorspronkelijk uit Syrie.
'Het was midden in de nacht toen we wakkerwerden van een enorme knal. Mijn man en ik sprongen uit bed en renden naar onze dochters.
We gaan dood/'schreeuwdenze. Die nacht bleven om ons been de raketten vallen. Die nacht besloten we te vlucMen. "
De twee landen waar de meeste vluchtelingen uit gevlucht zijn, zijn Afghanistan (2, 56 miljoen) en Syrie (2, 47 miljoen). Met het noemen van
deze twee landen hebben we ook de belangrijkste reden om te vluchten te pakken: oorlog.
De oorlog in Afghanistan is al meer dan tien jaar gaande, die in Syrie al zo'n vier jaar. Een nieuwkomer is de door niemand erkende
Islamitische Staat.

Vervolging
Godsdienstige twisten zijn vaak een reden om op de vlucht te slaan. Soms gaat het
om conflicten tussen christenen en moslims (zoals in Nigeria). Het land Soedan is na
een burgeroorlog uiteengevallen in het islamitische Noord-Soedan en Zuid-Soedan,
waarde inwoners christelijkzijn of een Afrikaansegodsdienstaanhangen.
Soms gaat het om conflicten tussen islamitische stromingen onderiing. De twee
grootste stromingen zijn het soennisme en het sjiisme. Het regime van Syrie wordt
gesteund door de meeste sjiieten en door christenen, de oppositie wordt gesteund
door de meeste soennieten.

Van alle vluchtelingen wordt 86% opgevangen in een ontwikkelingsland.
Van alle vluchtelingen is de helft nog kind, jonger dan 18jaar.

In Nederland zorgt de overheid voor bescherming van haar burgers. Helaas zijn er landen die hun burgers niet goed beschermen. Sterker
nog: er zijn ook burgers die gevaar lopen van de kant van hun eigen overheid. Als ze dreigen te warden opgepakt, gemarteld of zelfs
vermoord, slaan deze mensen op de vlucht. Er zijn duizenden mensen die hun land hebben verlaten omdat ze vrezen voor vervolging
vanwege hun ras of huidkleur, godsdienst, politieke overtuiging, etniciteit of het behoren tot een bepaald volk of een bepaalde groep. Ook
kunnen mensen vervolgd wardenomwille van hun seksuele voorkeur.

We geven enkele voorbeelden:
Kritiek hebben op de regering wordt niet getolereerd in Wit-Rusland. Een journalist die kritisch
geschreven had over president Alexandr Loekasjenko dreigde te warden opgepakt omwille van
"ongegronde verzinsels" die de "eer en waardigheid" van Loekasjenko aantastten. De journalist
moest het land halsover kop verlaten.
In Iran zijn verschillende mannen opgehangen omdat ze er openlijk voor uitkwamen dat ze homo
waren. Anderenwisten de danste ontspringen door naar het buitenland te vluchten.

Etnlsche zuivering
Vaak warden mensen individueel vervolgd, maar soms gaat het om een goed voorbereide en
volgens een strakke planning uitgevoerde vervolging van een hele etnische groep of een volk. Dat
was in het geval in de burgerooriog in voormalig Joegoslavie van 1991-1999. Daarbij werden
Bosnische moslims veijaagd uit Bosnie-Herzegovina door Serviers. Velen sloegen op de vlucht,
maar er werden ook veel Bosniers opgepakt en vermoord. Bij een (massa)moord omwille van hun
etniciteit spreken we van etnischezuivering.
In 1992 kwam Fikret Alic (in het midden), een Bosnische moslim, in het nieuws. Hij werd gefilmd en
zijn broodmagere lichaam was zo'n beetje in elk nieuwsjournaal in Europa en Amerika te zien.
Menigeen vergeleek zijn gevangenschap in het kamp waar hij opgesloten zat met de
concentratiekampen uit de nazi-tijd, en de wereld sprak er schande over. Alic wist verkleed als
vrouw uit het kamp te ontsnappen. Tegenwoordigwoont hij in Denemarken.

Natuurrampen
Mensen trekken weg of warden geevacueerd vanwege een natuurramp: een aardbeving,
tsunami, een overstroming, een vulkaanuitbarsting ofeen tropische storm.
Sommige rampen gebeuren veel geteidelijker, zoals de wereldwijde stijging van de zeespiegel of
een droogteperiode. Laaggelegen eilanden als Kiribati en Tuvalu in de Stille Oceaan dreigen op
den duur onder water te verdwijnen. Voor die tijd moeten de bewoners van deze eilanden
vertrekken. Anderen moeten huis en haard veriaten bijvoorbeeld omdat door langdurige droogte
de bodem ongeschiktvoor landbouwis geworden.
Mensen die om al deze redenen moeten vluchten, warden ecologischevluchtelingen genoemd.
De cycloon Pam zorgde op de eilandengroep
Vanuatu in 2015voor een enorme ravage

Vragen
2) Geef nog een andervoorbeeld van een etnische zuivering.

3) Geeftwee redenenwaaromveel ecologischevluchtelingen makkelijker binnen eigen land btijven ofsnellerterugkeren naareigen land dan
vluchtelingen omwille van oorlog of vervolging.

STAP 4: ONTHEEMDEN
Afdrukken

Mensen die huis en haard moeten verlaten, maar binnen eigen land blijven, warden 'ontheemden'
genoemd. De redenen waarom ze vluchten zijn dezelfde als voor de 'vluchtelingen' die naar het
buitenland vluchten: ooriog, vervolging en natuurrampen.
Er zijn wereldwijd twee keer zoveel ontheemden als vluchtelingen. Hoe dat komt is makkelijk te
verklaren.

De meeste mensen die vluchten doen dat te voet. Soms kunnen ze gebruik maken van
(vracht)auto's en bussen, maar erg ver komen de meesten niet en veel spullen kunnen ze niet
meenemen.

Bovendien is het veel makkelijker om naar een ander gebied in eigen land te vluchten dan naar het
buitenland (zander al die lastige grenscontroles). In eigen land ken je de taal, de gewoonten en is bet makkelijker contact te houden met
familie en vrienden.

In een vluchtelingenkamp in Sulaymaniah komt Pepijn Hentenaar -medewerker van Stichting Vluchteling- Hade tegen. Hij is pas vier, maar
wordt -als enige man- gezien als het hoofd van het gezin. Hade moet zorgen voor zijn zussen, moeder en (ante. Zijn vader is ontvoerd door

IS,de lokale autoriteiten zienhem nu als hoofd van de familie, en als degenediealle officiele handelingenmoetverrichten. Het mannetje
voelt die druk ook. Hij is in het vluchtelingenkamp de hele dag in de weer met zijn kleine wagentje. Niet am te spelen. Nee, hij haalt water. Hij
gaat naar het voedseldistributiepunt. Hij zorgt voor zijn gezin. Nogmaals, hij is vier...

©Pepijn Hentelaar

Eenandervoorbeeld waarom mensen binneneigen land vluchten is Colombia. DitZuid-Amerikaanselandtelt 5,4 miljoen ontheemden.Ana
is een van hen. Ze vluchtte samen met haardrie kinderen. Kijk naarwat er in Colombia aan de hand is en watAna daarmee te maken heeft:

Opvang voor ontheemden in Colombia

Vraag

4) Waar woonde Ana? Waarom was haar oude woonplek niet veilig? Waar is ze wel veilig?

STAP 5: ASIELZOEKERS
Afdrukken

De term asiel komt van het Griekse woord 'asylon' en betekent zoiets als 'plaats
waar niet geroofd wordt', een 'vrijplaats'. In het oude Griekenlandwas het 'asiel',
een tempel of altaar waar vluchtelingen onder bescherming van de godheid stonden
en niet onderdwang mochten wardenweggehaald.Onder'asiel' verstaan we nu
een toevluchtsoord dat bescherming biedttegen gevaren en vervolging.

Dimu. ««cMin»
* "---,

Een asielzoeker is dan iemand die asiel zoekt, oftewel: bescherming vraagt. Om het
helemaal goed te zeggen: alleen politieke vluchtelingen die asiel vragen, krijgen

toestemming om te blijven. Degene die asiel zoekt, doet datvanwege vervolging
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voor zijn of haar godsdienstige, politieke of syndicale opvattingen (syndicaal = de
vakbond betreffende). Menigevakbondsleider, die zich inzette voor betere rechten
voor arbeiders, heeft al voor zijn leven moeten vrezen. lemand die asiel vraagt
omwille van bijvoorbeeld een natuurramp kan geen asiel krijgen.
Armand was een politieke asielzoeker. In Congo studeerde Armand de talen Engels
en Frans en had hij een goede baan in de horeca. Armand keerde zich openlijk
tegen het heersende regime en was genoodzaaktte vluchten voor zijn leven. Zijn twee dochters moest hij achterlaten.
Armand was vastbesloten iets van zijn leven in Nederiand te maken, maarzijn asielprocedure verliep tergend langzaam. "Het
waren zeven slopendejaren", vertelt Armand. Op de dag dat hij erkend werd en mocht blijven had hij al een baan geregeld,
op de vishandel in Katwijk. Naast zijn werk, volgde Armand een studie hotelmanagement aan het ROC. Onderdeel van de
studie was een stage bij hot NH Hotel in Kijkduin. Daar viel Armand op en nog tijdens zijn studie kreeg hij een baan
aangeboden. Inmiddels werktArmand erfulltime als floorsupervisor, maarArmand is nog niet klaar met studeren. In de
toekomst hoopt hij een hbo-opleidingte kunnen volgen.
In de media warden de termen 'vluchtelingen' en 'asielzoekers' vaak door elkaar gebruikt. En om het helemaal verwarrend te
maken, verschillen de definities voor de term 'vluchteling' in de Nederlandse wet, in de media en het dagelijks gebruik en bij de VN allemaal
van elkaar.

De drie definitiesvoor 'vluchtelingen' (nog eens) op een rij:
1. Dagelijksgebruik en in de media: een vluchteling is iemand die zijn huis en haard heeft verlaten om elders beschermingte zoeken.
2. Definitie van de VN: een vluchteling is iemand die zijn huis en haard heeft veriaten om in het buitenland bescherming te zoeken.
3. Nederlandse wet: een vluchteling is een asielzoeker die erkend is en (tijdelijk) in Nederland mag blijven om daar te wonen en te werken.

Een asielzoekerdie niet erkendwordt, wordtgeachtNederlandte verlaten. Doethi] dat niet, dan is hij een illegaalgeworden.Als hij bij
controle illegaal in Nederland blijkt te zijn, kan hij een gevangenisstraf krijgen of onder dwang naar het land van herkomst warden
teruggebracht.
Vraag

5) Welke stelling klopt?
a) Een asielzoeker is een vluchteling
b) Een vluchteling is een asielzoeker
Lichtje antwoord toe.

STAP 6: ElNDPRODUCT - DE VLUCHTKOFFER
Afdrukken

Stel, er zijn verschillendefamilieledenopgepakt. Ookis een aantalvan je vrienden opeensverdwenen. Niemandheeft nog lets van hen
gehoord. Het gerucht gaat dat jij nu aan de beurt bent. Je besluit om dat v66r te zijn door direct te vertrekken.

Geefaan:

6a). Wat zou je het meeste van allemaal missen als je zou moeten vluchten?
6b). Je mag twee zaken in je koffer meenemen: 66n materieel en 66n immaterieel item.
Waarhebje het meeste aan?

Jeantwoordenverwerkje in een tweet, affiche, blog ofeen andersoortigecreatieve uiting.

INTERNATIONALE VERDRAGEN EN ACTIES: INTRO
Afdrukken

In verschillende officiele documenten heeft de wereld gedefinieerd wie een
vluchteling is. Met bleef niet bij woorden, maar het ging ook om concrete
daden in de vorm van de oprichting van organisaties die vluchtelingen
helpen. En om meer begrip te krijgen voor hun positie kregen de vluchtelingen
een eigen VN-dag.
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Afdrukken
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WERELDDOELEN
VoorDuuizBmeOntiNhkcnng

Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd
Aan het eind van deze les:

- Weet je hoe de Universete Verklaring van de Rechten van de Mens tot stand is gekomen.
- Kenje de inhoud van het artikel over het recht op asiel in de UVRM.
- Kenje het Vluchtelingenverdrag en weetje welke redenen om te vluchten volgens het verdrag erkend warden.
- Weet je waarom Afrikaanse landen niet tevreden waren met het Vluchtelingenverdrag van de VN en met een eigen verdrag kwamen dat
verder gaat dan de bepalingen in het VN-verdrag.
- Kun je twee VN-organisaties noemen die zich inzetten voor vluchtelingen en ontheemden.
- Weet je waarom de VN de Wereldvluchtelingendag in hot leven hebben groepen.
Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
*Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
* Vluchtelingenverdrag
* AfrikaansVluchtelingenverdrag
* United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
-Hoge Commissaris voor Vluchtelingen

* Officefor the Coordination of HumanitarianAffairs (OCHA)
-Bureau voor de Coordinatie van Humanitaire Zaken

* World Refugee Day
-Wereldvluchtelingendag
Eindproduct

Als eindproductvan dezeopdrachtbedenkje samen met drieandere leerlingen een actieter ere van Wereldvluchtelingendag.Daarbijis
in overleg met je decent- alles mogelijk.
Met het eindproduct latenjullie zien datjullie de leerdoelen hebben behaald.
Beoordeling

De actie laten jullie beoordelen doorjullie docent.
Bij de beoordeling letjullie decent op:

- de inhoud: laatjullie actiezien hoe belangrijkhet is datzoveel mogelijk mensenweethebbenvan de positiewaarinvluchtelingen
verkeren?

- de vorm: is jullie actie creatief en tegelijkertijd met zorg samengesteld?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de vragen in de stappen 1-4 en jullie plan de campagne, het eindproduct niet te veel taalfouten?
Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 4 doeje alleen.
Het eindproduct (stap 5) maakje samen met enkele klasgenoten.
Tijd
Voor deze opdracht hebje 2 lesuren nodig.

STAP 1: UVRM EN ASIELRECHT
Afdrukken

Vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerden miljoenen
mensen te vluchten uit Duitsland en de door de nazi's bezette landen.

Vaaktevergeefs. Zo probeerde de Nederiandse regering tussen 1933
en 1940 de komst vanjoodse vluchtelingen uit Duitslandzoveel
mogelijk tegen te houden. Enerzijds omdat Nederiand neutraal wilde
blijven, anderzijds omwille van de goede handelsbetrekking met
Duitsland.

In de jaren tot 1938 werd de regelgeving steeds verder aangescherpt.
De grenspolitie kreeg duidelijker instructies: alleen 'bemiddelde'
vluchtelingen werden nog toegelaten of vluchtelingen waarvan
aantoonbaarwas dat hun leven direct gevaar liep.
Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd Europa overspoeld door
vluchtelingen uit Oost-Europa, die uit angst voor het Russische
communistische regime hun land -voor zover dat nog kon- hadden
veriaten.

»

Beide gebeurtenissen waren van grote invloed op het opstellen van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). De tekst
van de UVRM is door een commissie van deskundigengeschreven.
Voorzitter van de commissie was Eleanor Roosevelt. Zij was de vrouw van wijlen president Franklin D. Roosevelt van Amerika. Andere leden
van de commissie waren een jurist uit Frankrijk, een historicus uit China, een voormalige president uit Tsjechie, een diplomaat uit Chili, een
rechtsgeleerde uit Panama en andere deskundigen uit Uruguay, Iran, Mexico, India en de Sovjet-Unie.
Op 10 december 1948 is de UVRM door de VN aanvaard. Er stemde niemand tegen. Wel hebben verschillende landen zich onthouden van
stemming. Vier moslimlanden stemden blanco (waaronder Saoedi-Arabie) omdat de UVRM in zou gaan tegen de Islam (vooral het artikel
over de vrijheid van godsdienst was hen een doom in hot oog). De vertegenwoordiger van Pakistan, een van de grootste moslimnaties, vond
dat de UVRMjuist nfet tegen de islam inging.
Ook de Sovjet-Unie stemde blanco, evenals de landen in Oost-Europadie onderSovjet-Russische invloed stonden. Dit ondanks hetfeit dat
de tekst mede was opgesteld door een deskundige uit de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie vond de rechten in de UVRM te veelgericht op
politieke vrijheid voor individuete burgers. De Sovjet-Unie pleitte voor meer aandacht voor sociale, economische en culturele rechten (zoals
het recht op voedsel en recht op onderwijs). Die rechten staan wel in de UVRM, maar komen pas na de politieke rechten.
Ook Zuid-Afrika stemde blanco, vooral vanwege artikel 1 waarin staat dat iedereen gelijk is. In Zuid-Afrika bestond toen de apartheid nog,
waarbij discriminatievan zwarten volgens de Zuid-Afrikaansewetten was toegestaan.
Een belangrijk artikel van de UVRM is artikel 14:
Een ieder heefi het recht om in andere landen asielte zoeken en beschermingte genieten tegen vervolging.
Artikel 14 is een belangrijk artikel, maar een vluchteling die asiel zoekt kan met de UVRM in handen geen bescherming opeisen. De UVRM is
een verklaring, een plechtige belofte zonderrechtskracht.
Om die reden kwamen de VN in 1951 met het Vluchtelingenverdrag.
Vraag
1) Leg in je eigen woorden uit wat het verschil is tussen een verklaring en een verdrag.

Eleanor Roosevelt met de UVRM
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STAP 2: VLUCHTELINGENVERDRAG
Afdrukken

In 1951 werdhet InternationaleVerdrag betreffendede Statusvan Vluchtelingen, beterbekend als hetVluchtelingenverdrag,doordeVN
aangenomen. Het verdrag definieert een vluchteling als:
"Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociate groep
of zijn politieke overtuiging, zich bevindtbuiten het landwaarvanhij de nationaliteit bezit,en die de beschermingvan 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 gewoneverblijfplaats had,daarheenniet kan of, uit hoofdevan bovenbedoeldevrees, niet wilterugkeren."
Het verdrag geeft niet alleen aan wie in aanmerking komt voor de status van
vluchteling, maar ook dat aan een erkende vluchteling asiel moet warden
verieend door het land waar een asielaanvraag wordt gedaan.
ledere VN-lidstaatdie dat verdrag ondertekent (en dat zijn er momenteel zo'n
150), verplicht zich om vluchtelingen uit andere landen toe te laten. Dat land
mag deze mensen niet uit het land zetten of terugsturen als ze voor vervolging
moeten vrezen of als ze gevaar lopen.
Het verdrag beperkt zich nog tot Europa. Het verdrag bepaalt ook de rechten
van vluchtelingen uit conflictsituaties v66r 1951. Daarmeeverwees men naar
de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en de communistische
onderdrukking in het Oostblok.
Er kwamen steeds meer bezwaren tegen deze geografische bepaling en tegen
de tijdsbepaling 'gebeurtenissen, welke voor 1 januari 1951 hadden
plaatsgevonden. ' Immers, ook buiten Europa en ook na 1950 waren er mensen

op de vlucht. In 1967werden diegeografischeen tijdsbeperkingenuit hetverdrag verwijderd.Vanafdat momentwerd iedereendie op de
vlucht sloeg uit vrees voorvervolging ODgrond van politiekeovertuiging, ras ofbehorentot een volk ofsocialegroep als vluchteling erkend.
Maar vooral in Afrika was men niet tevreden. Tussen 1950 en 1970 werden meer dan dertig
Afrikaanse landen onafhankelijk. Vaak ging dat gepaard met een (burger)oorlog en veel Afrikanen
zagen zich genoodzaakt om op de vlucht te staan voor het ooriogsgeweld in hun land. Niet
vervolging, maar ooriogsgeweld was de belangrijkste reden waarom mensen vluchtten.
In 1969 nam de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (OAE) hetVerdrag betreffende Specifieke

Aspecten van Vluchtelingenproblemen in Afrikaaan, ookwel hetAfrikaanseVluchtelingenverdrag
genoemd. Ditverdrag erkentook mensen diemoeten vluchten voor oorlog ofandergeweldop grote
schaal als vluchteling. De meeste landen -waaronder Nederland- namen die uitgebreidere
omschrijving van vluchtelingen over.
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Vraag

2) HetVluchtelingenverdragheeft83 woorden nodig om de definierenwie als vluchteling moet
wardenerkend. Watis het sleutelwoord dat bepaaltdateen land een vluchteling niet mag weigeren
of terugsturen?

STAP 3: UNHCR EN OCHA
Afdrukken

DeVerenigdeNatieshebben niet alleen een verdrag overvluchtelingengesloten (het Vluchtelingenverdrag),ze boden
de vluchtelingen oakconcrete hulp. Daarvoorwerdin 1951 de United NationsHigh Commissionerfor Refugees
(UNCHR)opgericht(in het Nederlands: Hoge Commissarisvoorde Vluchtelingen).
Deeerste Hoge Commissarisdie de organisatieleiddewaseen Nederlander:GerritJanvan Heuven Goedhart(19511956). Ook de Nederlander Ruud Lubbers is Hoge Commissaris geweest (2001-2005).

( )

De UNHCRkreeg als doel: het beschermen en ondersteunenvan vluchtelingen met opvang, terugkeerofvestiging in
een anderland "totdat hetvluchtelingenprobleem is opgelost".
In de doelstelling staat 'in een ander land', omdatvolgens het Vluchtelingenverdrag alleen mensen als vluchteling
warden gezien die naar het buitenland zijn gevlucht. Maar van meet af aan houdt de UNHCR zich ook bezig met vluchtelingen die de grens
van hun land nog niet hebben overschreden, de zogenaamde 'ontheemden'.

Volgens het Vluchtelingenverdrag zijn alleen mensen die omwille van vervolging op de vlucht zijn gegaan vluchteling. Maar -aansluitend bij
het Afrikaanse Vluchtelingenverdrag- houdt de UNHCR zich ook bezig met vluchtelingen die omwille van oorlogsgeweld zijn gevlucht. En tot
slotzet de UNHCRzich ook in voorde slachtoffersvan natuurrampen.
De UNHCRheefteigenfondsen (gekregenvan de lidstaten van de VN), maarbundeltookde
(nood)hulp die de lidstaten van de VN en particuliere organisaties aan vluchtelingen geven.

Vanaf2001 geeftde UNHCRextra aandachtaan vluchtelingen dieterugkeren naarhuis, als de
oorlog voorbij is ofals een kwaadwillenderegeringverdwenen is. Ze krijgen medischeen andere
zorg en hulp bij de wederopbouw van hun land. De UNHCR begeleidt hen ook bij het zich weer

aanpassenin het vaderland. Datis belangrijkomdatteruggekeerdevluchtelingen en ontheemden
>

vaakjarenlang zijn weggeweest.

Vierop devijfvluchtelingen wardengeholpendoorde UNHCR(in 2013:42van de 51 miljoen
vluchtelingen), maarniet iedereenwordtbereikt. De UNHCRheeftvooral moeite met ingewikkelde
noodsituatiesen natuurrampen. Om beterin te kunnen spelen op de ingewikkeldenoodsituatiesen
natuurrampen hebbende VN in 1991 het Officefor the Coordinationof HumanitarianAffairs

(OCHA, in het Nederlands:Bureauvoor de Coordinatievan HumanitaireZaken)opgericht.
OCHAheeftkantoren in zo'ntwintig landen, nooitvervan een van de kwetsbareregio's in Afrika,
Azieen Latijns-Amerika.OCHAen UNHCRwerkenvaaksamen voor de opvang van ontheemden
en vluchtelingen.
Pakketten van de UNHCRmet tenten, dekzeilen en muskietennetten
in een veld in Dadaab, Kenia, na een rampzalige overstroming
Vraag

3) Geefconcretevoorbeeldenwelke hulp vluchtelingen en ontheemden kunnen gebruiken als zewillen terugkeren naarhuis.

STAP 4: WERELDVLUCHTELINGENDAG
Afdrukken

Om meer begripte vragen voor de positie van vluchtelingen in de wereld
hebben de VN in 2000 de World Refugee Day (Wereldvluchtelingendag)
ingesteld. Elkjaar op 20 juni staan we bij hen stil.

>.">

Wereldvluchtelingendag wordt in meer dan honderd landen gevierd, vaak
georganiseerd door de Rationaleafdelingvan de Hoge Commissaris voor de
Vluchtelingen in samenwerking met particuliere organisaties die zich inzetten
voor vluchtelingen en ontheemden. In Nederiandzijn dat o.a. Amnesty
International, Stichting Vtuchteling, VluchtelingenWerken Universitair
Asielzoekers Fonds.

Angelina Jolie is een gevierd Amerikaanse actrice en goodwillambassadeur voor de UNHCR. Ze is ook betrokken bij de organisatie van
World Refugee Day. Zij vraagt aandacht voor vluchtelingen tijdens Wereldvluchtelingendag in dit filmpje: (Engelstalig)

AngelinaJolie- UNHCRGoodwillAmbassador- asks us to do "1 thing"this World RefugeeDay

Vraag
4) Waarom zou de UNHCR graag met goodwillambassadeurs (er zijn er meer dan tien uit verschillende landen) willen werken?

STAP 5: ElNDPRODUCT- BEDENKEEN ACTIE TER ERE VAN WERELDVLUCHTELINGENDAG
Afdrukken

Elk jaar op 20 juni vieren we ook in Nederland Wereldvluchtelingendag. Jullie
gaan ditjaar een actie bedenken om meer begrip te vragen voor de situatie van
vluchtelingen in de wereld.
Schrijf met een groep leerlingen een plan de campagne voor een actie op die dag.
Jullie brainstormen over mogelijke ideeen en proberen die actie (op school, in
jullie wijk, dorp of plaats) ook te realiseren.
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Veelsucces!
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VLUCHTELINGENKAMPEN:INTRO
Afdrukken

De meesten ontheemdenen vluchtelingen komen in een vluchtelingenkampterecht, de helftvan hen is kind. Daarkrijgen ze
onderdak, eten, medischezorg en soms onderwijs. De kampenwardeneen minimaatschappijmet dezelfdedagelijkseactiviteiten en
zorgen als in een gewone samenleving.
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WERELDDOELEN
VDorDuiKameOnlwkkellng

Ditproject is verbonden met de DuurzameOntwikkelingsdoelen,ookwel Werelddoelengenoemd
Aan het eind van deze les:

- Weet je dat de meeste ontheemden en vluchtelingen in een vluchtelingenkamp onderdak krijgen.
- Kunje een vluchtelingenkamp bij naam noemen.
- Weet je dat veel vluchtetingenkampen overvol zijn.

- Weetjedat opvang in een kamptot grote problemen kan leiden, met namewat betreft de medischezorg.
- Ken je enkele persoonlijke verhalen van vluchtelingen in een van de kampen.

- Weetdat met name kinderen het moeilijk in een kamp hebbenen vaakvan onderwijsverstoken blijven.
- Weetje dat diverse VN- en particuliere organisaties zich voor ontheemden, vluchtelingen en hun kinderen inzetten.
- Weet je dat een vluchteling gemiddeld 17 jaar in een Ramp verblijft.
Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Vluchtelingenkamp
* Artsen zander Grenzen
* War Child

* Unicef
* School in een Kist
-School-in-a-box

* Refugee Republic
Eindproduct

Als eindproductvan dezeopdrachtverwerkje samen met een groepje ktasgenotenalleswatjullie gezien,gehoorden gelezen hebbenin een
beeldende impressie van een vluchtelingenkamp.

Terondersteuning doenjullie minimaaltwee, maarhet liefst alle vierde virtuele wandelingenin Refugee Republic.
Met deze creatieve verwerking laten jullie zien dat jullie de leerdoelen hebben behaald.
Beoordeling
Met eindproduct laten jullie beoordelen doorjullie docent.
Bij de beoordeling letjullie decent op:
- de inhoud: laat jullie eigen vluchtelingenkamp zien hoe het leven in een kamp er daadwerkelijk uit ziet?
- de vorm: is de impressie van het kamp met zorg ontworpen?
- taalfouten: bevatten de antwoorden in de vragen van de stappen 1-5 niet te veel taalfouten?
Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 4 doeje alleen.
Het eindproduct (stap 5) maakje samen met een groepje klasgenoten.
Benodigdheden
Een computer met internet: http://www. volkskrant. nl/refugee-republic.

Tijd
Voordeze opdracht hebje 2 lesuren nodig.

STAP 1: OPVANG
Afdr kken

Mensenvluchten meestal overhaast.Ze nemen noodgedwongenalleen hun belangrijkstespullen mee. Als ze geluk
hebbenvindenze elders een veilig onderdak. De meeste vluchtelingen en ontheemden komen in een vluchtelingenkamp
terecht. De kleinere kampen tellen enkele honderden ontheemden of vluchtelingen, de grootste tellen er
honderdduizenden.

Farija is 13jaar. Na dagen lopen door Somalie komt ze met haarfamilie aan bij de grens tussen Somalie en Kenia. Bij de
grens warden ze met een bus naar Ramp Dabaab in Kenia gebracht. Dabaab is het grootste vluchtelingenkamp ter wereld.
Er leven zo'n 400. 000 vluchtelingen.
Farija vluchtte naar Kenia en vertelt daarover:

Farija (13) vluchtte naar Kenia | UNICEF

Ondeiweg konden ze alleen maar wilde vruchten en bladeren van bomen eten. Ze konden zich niet wassen en de we gebruiken. Maar in het
kamp krijgen ze schoon water en er zijn wc's in het kamp neergezet. Farija is nu veilig, maar Dabaab zelf heeft grate problemen. Elke dag
komen er vluchtelingen bij. Voedselen watermoeten van verwardenaangeleverd,want-net als de meeste vluchtelingenkampen-ligt
Dabaabin een onvruchtbaargebied.Dabaabligt in een droog en dorgebieden overdag kan hetwet40°C warden.
In het vluchtelingenkampin de BekaaValleiin Libanonhebbenze weerhele andereproblemen:

Vragen

1) Waarom vindje de meeste vluchtelingenkampen in een onvruchtbaar aebi(

2) Waaromvlucht Farija uit Somalie?

3) Hoegaatdeprocedure bijhetvluchtelingenkamp inzijnwerk?
4)WatishetgrootsteprobleemvanhetkampindeBekaaVallei?

STAP 2: MEDISCHEZORG
Afdrukken

Mensen in een vluchtelingenkamp krijgen ook medische hulp. Een van de organisaties die hier voor zorgt is Arisen zonder Grenzen (AzG).
AzG zet gezondheidsposten op in vluchtelingenkampen voor de eerste hulp. Als een patient erg ziek is, wordt hij ofzij doorgestuurd naar een
ziekenhuis in de buurt.

Hoe problematisch de situatie in een vluchtelingenkampkan zijn, is te zien in een Ramp in Jamam(Zuid-Soedan):

Problematische situatie in vluchtelingenkamp in Jamam (Zuid-Sudan)

Eenvan de medewerkersvan AzG is Angelique Pouwels(rechts). Zewerkt negen maandenper
jaar als verpleegkundigein een ziekenhuisin Nijmegen en de overigedrie maandenvoorAzG.Ze
werkt onder meer in een kamp voor Afghaanse vluchtelingen in Pakistan. Daar zet ze een
voedingscentrum op. Ondervoede kinderen kunnen hier aansterken.
Ondervoede kinderen die in het kamp warden opgevangen, warden gewogen en gemeten. Dan
gaan ze naar het centrum. Daar krijgen ze een speciaal dieet met onder andere pap en melk.

Pouwelsvertelt waarom nieuwevluchtelingen die in haarkamp komen, altijd eerst naarde post
moeten.

Als zejonger dan 1 5 jaar zijn, warden ze daar ingeent tegen mazelen. Daama moeten ze daar nog
enkele malen langskomen om tegen andere ziekten te warden ingeent. Mazelen en andere
besmettelijke ziekten zijn gevaarlijk in een vluchtelingenkamp. Er zitten veel mensen dicht op
elkaar. lemand die ziek is, kan in korte tijd veel anderen aansteken.

Medewerkersvan AzG geven ookvoorlichting aanzwangerevrouwen en helpen tijdensen na de
bevalling.

Hygieneis heel belangrijkin een vluchtelingenkamp. Slechtehygiene is een belangrijkeoorzaak
van de uitbraak van ziektes. Daarom vertellen Pouwels en haar collega's de kampbewoners ook
hoe ze zichzelf, hun tent en het kamp schoon moeten houden.

Schoonwateris daarbijonmisbaar.AzG zorgtook hiervoor. Hetwaterwordtopgepompt uit een put
en in een tankauto naar het kamp gebracht. Daarwordt het in plastic zakken van 10.000 tot 15.000
liter overgepompt. Van iedere zak loopt een leiding naar een kraan waar mensen water kunnen
tappen. Wel moeten ze daar eerst chloor in doen voor ze het drinken, want er zitten bacterien in

waarje ziek van kunt warden.
Vraag
5) Waarom is de situatie in vluchtelingenkamp Jamam zo problematisch?

©AzG

STAP 3: KlNDEREN
Afdrukken

Kinderen hebben het recht op te groeien in vrede. Kinderen hebben ook het recht om zich op een gezonde
manierte ontwikkelen, in een veilige omgeving.
Maar hetaas groeien miljoenen kinderen op in oorlogen, die een verwoestende invloed heeft op hun
ontwikkeling. Geweld, misbruik, verwaartozing en verlies voorkomen dat ze normaal kind kunnen zijn.
Met (een van) hun ouders of alleen zijn ze gedwongen hun veilige omgeving te verlaten. Normale
dagelijkse handelingen als spelen of naar school gaan zijn dan niet meer mogelijk...

De helftvan alle vluchtelingen en ontheemdendie in een vluchtelingenkamp aankomenzijn kind. Een
cvn/»»,o,»,,n,,no
vluchtelingenkamp biedt een onderdak, eten, medicijnen, maar vooral veiligheid. Wat ze maar moeilijk achter zich kunnen laten, zijn hun
herinneringen aan wat ze in de oorlog hebben meegemaakt. Amjad vertelt in dit filmpje van Unicefover het leven thuis en in het
vluchtelingenkamp:

Syrie: het leven van kinderen in een vluchtelingenkamp

1

Organisaties van de VN en particuliere organisaties als War Child proberen kinderen weer kind te laten zijn. Ze gebruiken muziek, toneel
en sport als wapens tegen angst, somberheid en agressie.
Met zijn beproefde methoden die echt helpen!

Een beproefde methode voorwatoudere kinderenis om dejongeren in een vluchtelingenkamp hun eigen leven en het leven van andere
kinderen en jongeren te laten verbeteren. Hoe? Dat zie je in onderstaand filmpje:

Jongejournalisten op reportage door hun vluchtelingenkamp

Vraag

6) Hoe proberen de jongeren hun situatie in het kamp te verbeteren?

STAP 4: ONDERWUS
Afdrukken

Zolang mensen in een vluchtelingenkamp niet naar huis kunnen temgkeren, blijven ze afhankelijk
van hulpverleners voor voedsel en medicijnen. Als kinderen voor langere tijd in een
vluchtelingenkamp zitten, krijgen ze daar soms ook onderwijs. Dit is ook een onderdeel van de
hulp. De kinderen zijn zo beter voorbereid als het gewone leven weer begint.
Om onderwijste kunnen geven in een vluchtelingenkamp zijn er wet ruimten en spullen nodig. Vaak
worden tenten gebruikt om in les te geven. Soms zijn er in een kamp ook schoolgebouwen of
schoollokalen en werkplaatsen. Verderzijn natuurlijk schoolboeken, schriften en andere
leermiddelen en niet te vergeten leerkrachten nodig. Soms zijn er toevallig bewoners in het kamp
dieleraarzijn.

Unicef, het kinderfonds van de VN, helpt bij het geven van onderwijs in vluchtelingenkampen.
Unicef stuurt kisten met leermiddelen, School in een Kist (School-in-a-box). Deze kisten zijn
bedoeld om er basisonderwijsmee te geven.
Elke kist bevat alles wat een teerkracht nodig heeft om les te geven aan twee klassen van veertig
leertingen. Erzitten lesboeken, potloden, gum, scharen en allerfei spullen om kinderen te leren
lezen, schrijven en rekenen. In de kist zit ook speciale verf. Als die op de binnenkant van de kistdeksel wordt uitgesmeerd, kan die
binnenkantals schoolbord warden gebruikt!
Veel materialen in de kist zijn in elk land te gebruiken. De boeken zijn in de taal van de regio of het land waar de kist wordt gebruikt.
Speelgoed en muzjekinstrymenten warden ook aan het land of de regio aangepast.

<:

\

Met een School in een Kist kan een leerkracht in een tent, een barak of desnoods onder een boom een

schooltje opzetten. Het kost maarweinigtijd om dat te doen.
Dit soort leskisten wordt voor het eerst gebruikt in 1994 in Rwanda. Daarwarentalloze volwassenen en
kinderen gevlucht voor oorlog en massamoord. Later werden ze in veel meer vluchtelingenkampen gebruikt.

, De sc/ioo/ in een vluchtelingenkamp. Het klaslokaal is een tent.
De materialen komen uit een School in de Kist.

De 18-jarigeDeckwoontal zijn hele leven in een vluchtelingenkampin Kenia.Metzijn moederen tweezussen moest hij vluchten voor de
ooriog in zijn land Somalie. In het kamp gaat hij naar school. Hij wil niets liever dan naarschool gaan en gaan studeren:

Vraag

7) Deck is zeer gemotiveerd om te leren. Wat is zijn uiteindelijke doel? Waarom is onderwijs zo belangrijkvoor hem?

STAP 5: ElNDPRODUCT- REFUGEE REPUBLIC
Af rukken

We kennen de vluchtelingenkampen als tijdelijke noodoplossingen, maar wereldwijd wonen vluchtelingen gemiddeld zeventien jaar in een of
andere vorm van opvang.

De honderdenvluchtelingenkampen diede wereld telt groeien in hoogtempo uit tot minimaatschappijen,met vluchtelingen als 'burgers'en
hulporganisatiesals 'overheden'. Netals alle andere mensen proberen vluchtelingen hun woonsituatiete verbeteren, gaanze naarde
bakker, zoeken ze werk of beginnen ze een handeltje, zoeken ze vertier, worden ze verliefd, maken ze ruzie met de buren, trouwen ze en
krijgen ze kinderen, die ook weer naar school moeten.

RefugeeRepublicis een interactieve documentaireover het dagelijksleven in een van de vluchtelingenkampen, het Syrische
vluchtelin enkam Domiz in Noord-lrak.
.....i-:].'-, /
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Ga daarvoor naar http://www.volkskrant. nl/refugee-republic.
Tip: zet het geluid aan!
Klik op 'Start' of 'Start met introductie'.

Je ziet vier virtuele wandelingen door het kamp. Kies een van de vier wandelingen:
Geef antwoord op de vraag bij jullie wandeling:

WWLUNG

^MP SOW ^

tVANOaiNG

^MP LE\/EN

WAmUNG

Wandeling kamp BOUW: In hoeveel stappen kom je van een tent

^<VfP SLIM

Wandeling kamp SLIM: Hoeveel basisscholen zijn er in het kamp?

WWEUNG

^MP GELD

naar een huis?

Wandeling kamp LEVEN: Hoe ziet een tent van binnen er uit? Wat
zie je er allemaal?

Wandeling kamp GELD: Hoeveel tuktuk-chauffeurs zijn er in het
Ramp?

Datwatjullie in de stappen 1-4, dewandelingen devraag bij de wandelinghebbengehoord,gezienen gelezenverwerkenjullie in een
poster, of een powerpointpresentatie, of een filmpje van jullie eigen vluchtelingenkamp.
Veelsucces!

ASIELBELEID: INTRO
Afdrukken

In deze les kijken we naar de asielprocedure in de EU en in Nederiand, welke stappen een asielzoeker ondergaat tijdens de
procedure en welke mogelijke beslissingen er genomen kunnen warden. We kijken vooral welke mogelijkheden een uitgeprocedeerde

asielzoeker nog heeft. Temggaan -vrijwill' of edwo

n- f t h blijven?

LEERDOELEN
Afdrukken
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WERELDDOELEN
VoorDuuzameOrtiAilikellng

Ditproject is verbonden met de DuurzameOntwikkelingsdoelen,ookwel Werelddoelengenoemd
Aan het eind van deze les:

- Weetje dat binnen de Europese Unie een asielzoeker maar in 66n land een asielverzoek kan indienen.
- Weetje dat de EU werkt met een Gemeenschappelijk EuropeesAsielbeleid.
- Kun je de stappen in een asielprocedure weergeven.

- Ken je de uitzondering op het Vluchtelingenverdrag die regeringen verplicht een vluchteling die gevaar loopt asiel te verlenen en weetje
waarvoor Artikel 1 F staat.

- Weet je welke mogelijkheden een uitgeprocedeerde asielzoeker heeft.
- Ken je de bed-bad-brood-regeling en weet je waarom deze voor veel onzekerheid zorgt.
Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Dublinconventie

*
*
*
*

Dublinverordening
Gemeenschappelijk EuropeesAsielbeleid (GEAS)
Asielprocedure
Immigratie-en Naturalisatiedienst(IND)

* VluchtelingenWerk(VW)
* Centrale ontvangstlocatie (COL)
* Aanmeldcentrum (AC)
* Asielzoekerscentrum (AZC)
* Eerste gehoor
* Nadergehoor

*Artikel1F
*
*
*
*
*

Verblijfsvergunning
InternationaleOrganisatievoor Migratie (IOM)
Uitgeprocedeerd
Europees Comite voor Sociale Rechten (ECSR)
Bed-bad-brood-regeling

Eindproduct

Als eindproductvandezeopdrachtbeschrijfjealleen ofsamenmeteen klasgenootin derolvan een uitgeprocedeerdeasielzoekereendag
uitje leven voorje dagboek.
Metj(ulli)e dagboek laat/laten j(ulli)e zien datj(ulli)e de leerdoelen hebt/hebben behaald.
Beoordeling
Het dagboek laten jullie beoordelen doorjutlie docent.
Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: laten jullie dagboekaantekeningen zien dat jullie goed verwoord hebben wat een uitgeprocedeerde asielzoeker meemaakt?

- de vorm: is heteindproductop een creatieve manieren met zorg gemaakt?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de vragen in de stappen 1-5 niet te veel taalfouten?
Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 5 doeje alleen.

Het eindproduct (stap 6) doeje alleen of maakje samen met een klasgenoot. Als jullie samen een dagboekpagina schrijven, verwachten we
een wat uitgebreidere pagina.

Tijd
Voordeze opdracht hebje 2 lesuren nodig.

STAP 1: VAN DUBLIN NAAR GEAS
Afdr kken

In 1957 richtten Belgie, Frankrijk, Italie, Luxemburg, Nederland en West-Duitsland de Europese Economische Gemeenschap (EEG) op.

Steeds meer landen stolen zichbij dezezes landenaan. De EEGwerd in 1993de Europese Gemeenschap(EG) en kreegsteeds meer
taken. In 2009 telde de EG 27 landen en werd de EG opgevolgd door de Europese Unie (ED). Nu telt de ED 28 lidstaten.

Binnen de EG/EU werd afgesproken dat de interne
grenscontroles werden afgeschaft en dat de landen onderling
bepaalden wie er verantwoordelijk was voor de behandeling
van een asielverzoek op grand van het Vluchtelingenverdrag.

^

In 1997 werd die afspraak in Dublin (lerland) vastgelegd in een
overeenkomst met de lange naam:
Overeenkomst betreffende de vaststelling van de staat die
verantwoordelijk is voor de behandeling van een asiel-verzoek
dat bij een van de lidstaten van de Eumpese
Gemeenschappen wordt ingediend, kortweg Dublin-conventie
en later Dublinverordeninggenoemd.
orrespondent

De afspraken waren:
Met land waar de asielzoeker binnenkom handelt de aanvraag af.
Als een asielverzoek goedgekeurdwordt, geeft dat land de asielzoekereen verblijfstitel of een visum.
Als een asielverzoek afgekeurd wordt, zorgt dat land ervoor dat de asielzoeker temggestuurd wordt naar het land waar hij oorspronkelijk
vandaan kwam.
Een asielzoeker kan maar in een land een asielverzoek indienen.

De lidstaat waar het eerste asielverzoek is ingediend, is verplicht om de asielzoeker temg te nemen als die zich in een andere lidstaat
ophoudt en daar opnieuw een asielverzoek heeft ingediend.
Al snel kwamen er klachten over deze afspraken.

E6n klachtwasdat niet in elk EU-landde asielverzoekenop dezelfdemanierwerden behandeld.Het ene landtrok daarveel meertijd voor
uit dan het andere EU-land. Het ene land hanteerde andere regels bij de asielverzoeken dan het andere land. En als asielzoekers erkende

vluchtelingenwerden kregen ze in het ene land een andereondersteuningdan in een anderEU-land.Kortom: erwasgeen eenheid.
Een andere klacht was de oneerlijke verdeling van het aantal asielzoekers. Door de (burger)oorlogen in Afrika en het Midden-Oosten zagen
veel mensen zich genoodzaakt am te vluchten. De burgeroorlog in Syrie alleen al zorgde voor zo'n drie miljoen vluchtelingen. Italie kreeg
veel meer vluchtelingen te verwerken dan de andere EU-landen.

^ ^ *
^
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De EU-landen kwamen in 2014 een Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid (GEAS) overeen. Asielzoekers
binnen de EU zouden voortaan overal op dezelfde manier warden behandeld. Maar de oneerlijke verdeling van het
aantal asielzoekers is gebleven. De zuidelijke EU-landen wilden dat graag anders, maar de noordelijke EU-staten
hidden hun pool stijf.

Op 28 februari2011 werd de Nederiandsepremier Rutte gefnterviewdin het televisieprogramma Pauw& Witteman.
Paul Witteman vroeg Rutte: "Isdat niet een beetje oneerlijk? Wantdat is het land dat toevallig het dichtstbij ligt. En
dat is meestal Italic."

Mark Rutte antwoordde: "Tsja, dat is dan gewoon pech voor hun. Landen hebben v66r- en nadelen van hun ligging."

Vraag
1) Vind je die regeling oneeriijk of niet? Vind je dat een land geen nadeel zou moeten hebben van zijn geografische ligging? Met wie ben je
het eens, met Witteman of met Rutte? Lichtje antwoord toe.

STAP 2: DE WEG NAARASIEL
Afdrukken

Een asielzoeker die in Nederland aankomt, meldt zich bij de
centrale ontvangstlocatie (COL) in het Groningse Ter Apel. Daar
begint de asielprocedure. Tijdens de asielprocedure beslist de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of iemand wel of geen
recht heeft op een verblijfsvergunning.

^^?.,

Vanuit Ter Apel warden asielzoekers naar een van de

aanmeldcentra (AC) in het land gebracht: Ter Apel, Den Bosch of
Zevenaar. Op Schiphol is een speciaal aanmeldcentrum voor
asielzoekers die met hot vliegtuig naar Nederiand komen (deze
asielzoekers slaan de COL over).
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In hetaanmeldcentmmkrijgenasielzoekersdetijd om te rusten enzichvoorte bereidenop hunasielprocedure.Dezezogenaamderust-en
yoorbereidingstermijn duurt minimaal zes werkdagen. Gedurende deze periode krijgen ze voorlichting van iemand van VluchtelingenWerk
(VW) en spreken ze met hun advocaat.

Asielzoekers krijgen ook medisch advies tijdens de mst- en voorbereidingstermijn. Dit advies geeft aan of ze lichamelijke of geestelijke
beperkingen hebbenwaarmeede INDrekening moet houden. Doofheid, bijvoorbeeld, ofeen trauma. De INDonderzoektondertussen
documenten en stelt de identiteit van de asielzoeker vast.

Na de rust- en voorbereidingstermijn komt de asielzoeker in de algemene asielprocedure terecht.

maximaal acht dagen. In

de eerst vier dagen verioopt de procedure voor alle asielzoekers hetzelfde:

Dag 1: Een IND-medewerkerspreekt met de asielzoekerom zijn identiteit, nationaliteiten reisroute vast

^

te stellen. Dit heet het 'eerste gehoor'.

De asielzoeker kan het eerste gehoor met de advocaat bespreken en zich voorbereiden op het
" tweede gehoor.

Tijdens het hweede (of nader) gehoor vertelt de asielzoeker de IND-medewerkerwaarom hij is
t. gevlucht. De IND besluit op basis van deze informatie over het asielverzoek. Het nader gehoor is
" dus heel belangrijk. De asielzoeker kan vragen of iemand van VW of de advocaat daarbij
aanwezig is.

t. De asielzoeker bespreekt het nader gehoor met zijn advocaat. Eventueel kunnen zij
" verbeteringen en aanvullingen op het gehoor aan de IND doorgeven.

In de komende vier dagen kunnen er verschillende dingen gebeuren:
A: De IND-medewerkerheeftvoldoende informatieom een beslissingte nemen.
De IND-medewerker heeft meer informatie nodig. Bijvoorbeeld om vast te stellen welke nationaliteit
de asielzoeker heeft. Soms is onderzoek in het thuisland van de asielzoeker nodig.
B: Als meer informatie nodig is, wordt de asielzoeker doorgestuurd naar de vertengde asielprocedure.
Die periode mag maximaal zes maanden duren. In die tijd verblijft de asielzoeker in een
asielzoekerscentrum (AZC). Daarzijn ertientallen van.

© IND

Het hele proces kunje ook nakijken in een zogenaamde infographic (zie http://jaapvdkamp. nl/wp-content/uploads/2014/05/asiel-1. jpg) of in
deze instructiefilm van VluchtelingenWerk:

De asielprocedure in beeld

Vragen

2) Hoeveel dagen liggen er minimaaltussen een asielverzoeken de erkenningals vluchteling?
3) Hoeveel maanden mogen er maximaal liggen tussen een asielverzoek en de afwijzing oftoekenning van zo'n verzoek?

STAP 3: ARTIKEL 1 F
Afdrukken

HetVluchtelingenverdragverplicht regeringen om een vluchteling die gevaarloopt asielte verlenen. DaariDijis ereen uitzondering.Artikel 1 F
van het Vluchtelingenverdrag bepaalt:

Eenvluchteling magvan asielwardenuiigeslotenate erernstigevermoedensbestaandateen persoon in zljn landvan herkomstzich
schuldig heeftgemaakt aan een oorlogsmisdaad ofeen misdrijftegen de menselijkheid.

Als artikel 1F goed wordtuitgevoerd, kan niemanddaartegen zijn. Wewillen toch geen oorlogsmisdadigersin Nederland?

Tochzijnerveelproblemen metdeuih^oenngvanartikel1 F inNederiand,
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Tussen 1978en 1992hadAfghanistaneencommunistischeregeringmet

w' .^sW ^ Y(. ^ l'1"'

tweeaparteveiligheidsdiensten.In2000heeftdeNederlandseregenng

iii.uttU

"^

met name met een groep Afghanen in Nederiand. Wat is er aan de hand?
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bepaald in een geheim ambtsbericht dat alle onderofficieren en officieren

van deze veiligheidsdiensten zich schuldig hebben gemaakt aan
ooriogsmisdaden.

Alle Afghaansevluchtelingen wardencollectiefen automatisch uitgesloten
van asiel als ze (onder)officierzijn geweestvan een van de geheime
diensten. Om toch in aanmerkingte komen voor een asielverzoek moeten
ze hun onschuld bewijzen. Het bewijzen van zijn onschuld is nog geen
enkele Afghaan gelukt. Immers: er zijn geen betrouwbare papieren meer
beschikbaar en bovendien weet niemand wat er in het geheime

ambtsberichtstaat.
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Amnesty International, VluchtelingenWerk,UNHCR, hetAfghaanseparlementen deAmbassadevan Afghanistanin Nederlandhebbenveel
kritiek op het geheime ambtsbericht. Zij hebben grote twijfel bij dejuistheid van het ambtsbericht. De UNHCR heeft in een rapport van 2008
al geconcludeerd dat niet alle (onder)officieren betrokken waren bij martelpraktijken en oorlogsmisdaden.

Dezeinstantieshebbende Nederlandseregeringgevraagdom het ambtsberichtte openbaren zodatzij kunnen controleren ofhet
ambtsbericht klopt, maar de regering weigertdat.

De gevolgen voor deze Afghaanse vluchtelingen zijn groot. In 2014 en 2015 was er veel onrust over de uitzetting van de voormalige
politieagentAmiri. Hij woontmet zijnfamilieal ruim 18jaar in Nederiand.De hele familiekreeg de vluchtelingenstatus, maardezewerd na
vierjaar voor vader Amiri weer ingetrokken op grand van het geheime ambtsbericht van 2000. Na een hoop getouwtrek is hij onder dwang
uitgezet. Zie ook in het filmpje hieronder wat zijn kinderen daarover zeggen (tot 02.04, daarna gaat het filmpje verder over de uitzetting zelf):
Feda Amiri vraagt vlak voor uitzetting naar Afghanistan opnieuw asiel aan: "Dit is de laatste kans"

Vragen

4) Je kunt redeneren dat artikel 1 F uit het Vluchtelingenverdrag ingaat tegen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Leg uit
hoe dat zit.

5) Vindjij dat de Nederlandseregering het geheimeambtsberichtmoetopenbaren? Lichtje antwoordtoe.

STAP 4: AFGEWEZEN,EN DAN?
Afdrukken

Tijdens de asielprocedurebestistde Immigratie-en Naturalisatiedienst(IND)ofeen
asielzoeker recht heeft op een verblijfsvergunning. Wat gebeurt er als een
asielaanvraag wordt afgewezen? De asielzoeker Ran drie dingen doen. Twee daarvan
zijn legaal, de derde is dat niet:

1) Naarde rechter gaan.
2) Meewerkenaan een vrijwillige terugkeer.
3) lllegaal warden.
1. Naarde rechtergaan
De afgewezen asielzoeker kan in beroep gaan bij de rechter. De rechter toetst de
inhoud van het verzoek niet. Wel kan de rechter bekijken of het asielverzoek
zorgvuldig behandeld is en of de beslissing wel voldoet aan de wet- en regelgeving
en aan internationale verdragen.
2. Meewerken aan een vrijwillige terugkeer

Als een asielverzoek wordt afgewezen, heeft een asielzoeker 28 dagen om

©vluchtelingenWerk

Nederiandte verlaten. Sommigenvertrekken uit zichzelf,anderenwardendoorde marechausseegedwongenhet land uitgezet.
Een asielzoekerdie ervoor kiest om vrijwillig te vertrekken, kan hierbij ondersteuning krijgen. Dat kan financiele ondersteuning zijn, maar
ook ondersteuning 'in natura', bijvoorbeeld bij het opzetten van een bedrijfje in het land van herkomst. Ook de Internationale Organisatie
voor Migratie (IOM) Ran hulp bieden bij vrijwillig vertrek.
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Boven: een officiele tekening van het IOM
Onder: een parodie op de tekeningvan het IOM

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen vertrekken, kunnen door de Koninklijke Marechausseeen de vreemdelingenpolitie het land
uitgezet warden. Soms warden groepen asielzoekers uit hetzelfde land tegelijkertijd gedwongen uitgezet met speciale chartervluchten.
3. lllegaal warden

Een asielzoeker die is afgewezen en niet binnen 28 dagen vrijwillig wit vertrekken, Ran weglopen uit het asielzoekerscentrum en als illegaal

op straat gaan leven.

Sommige asielzoekers warden tegen wil en dank illegaal. Veel asielzoekers hebben geen geldige papieren. Zanderdeze documenten is
het heel moeilijk voor Nederland om hen te laten terugkeren naar hun land van herkomst. Aan landen van herkomst wordt dan gevraagd
om een vervangend reisdocument te leveren waarmee iemand kan terugkeren. Maar lang niet alle ambassades willen meewerken. De

ambassadesvan Eritreaen Ethiopiebijvoorbeeldwerken bijna nooit mee. Zij zeggen simpelweg dat die persoon geen EritreeerofEthiopier
is en bewijs dan maardatje daarwel geboren bent...
Lees ook deze hartenkreet van deze uitgeprocedeerde asielzoeker in de Volkskrant van 21 april 2015:
Ik ben niet voor mijn lol illegaal

"Ikben vluchteling en ik ben hier! Nietvoor een koelkastofvooreen auto ofomdatik het hierzo leukvind. Ms mijn landveilig zou zijn, dan
zou ik daar zijn. Als ik daar ton studeren en werken! Als ik zelf kon kiezen om te trouwen en een gezin te stichten ... Als ik niet opgesloten
zou warden.

Als wij vluchtelingen veilig zouden kunnen leven, dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en
kennissen achtergelaten hebbenvoor geld? Een land dat we nog niet kennen? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan?

vluchten doe je niet voor de lol
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Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten het land verlaten. Maar in de praktijk is het bijna onmogelijk. Ik kan en durf niet terug te gaan. Ik
kanookniet meernaareen anderlandom asielaante vragenvanwegede Europeseverdragen.
Ik wil heus we/ werken en belasting betalen, naar school gaan. Maar wordt deze mogelijkheid gegeven? We hebben niks kunnen doen
omdat we moesten wachten op een verblijfsvergunning.
In al die tijd dat we wachtten, hadden we allang kunnen werken en studeren. Nu kost het de overheid alleen maar meer. En nu ben ik

illegaal. Hoe kunnen we de samenleving helpen opbouwen ate we illegaal zijn? De overheid geeft ons steeds de schuld dat we niet
teruggaan, terwijl zij weigert in te zien dat hef niet kan en zij dus haar beleld moet veranderen.

Vluchtelingen hebben veel talenten. Ze willen aan de maatschappij bijdragen en ze willen erbij horen. Laten we proberen dit mogelijk te
maken. Ik ben Somalische, geboren in Saoedi-Arabie en woonde in Jemen dat ik moest ontvluchten. Ik kan naar geen van de drie terug."
llhamAwees (31), afgewezenvluchtelinge,
vijfjaarin Nederiand, geen vaste verblijfplaats
Vragen
6) Bedenk een eigen onderschrift bij de twee tekeningen van/over IOM.

7) Geef aan waarom de Nedertandse regering uitgeprocedeerde asielzoekers (financieel) wil ondersteunen bij een vrijwillige terugkeer?

STAP 5: BED-BAD-BROOD
Afdrukken

Niemand weet hoeveel illegalen er in Nederiand zijn. Wel weten we hoeveel asielzoekers er in 2012 waren uitgeprocedeerd die aantoonbaar
Nederiand (vrijwillig ofgedwongen) hebben veriaten: 10. 280 (recentere cijfers zijn er niet).

Vluchtelingenkamp Notweg: hoe het echt zit en hoe het 66k kan.

Interview met professor Spijkerboer
Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen (of kunnen) meewerken aan hun terugkeer hebben geen enkel perspectief. De Nederiandse

regeringwildetot voor kort op geen enkele maniermeewerken aan een opvang. Mensenrechtenexpertsvan deVerenigdeNatiesdeden in
2014een dringendeoproep aan Nederiandom werkte maken van de opvang.VN-rapporteurPhilipAlston noemde hetschrijnend dat
Nederland "in deze donkere dagen voor kerst niet eens 0, 01 procent van haarjaariijkse begroting wil besteden aan hulp aan mensen die
leven in absolute ellende en armoede".

Het Europees Comitevoor SocialeRechten (ECSR)stelde in november2014datook uitgeprocedeerdeasielzoekers recht hebbenop
noodopvang. "Uitsluiting van onderdak meet stoppen, omdat het de betrokken personen in een positie van extreme hulpeloosheid brengt.
Dat gaat in tegen hun menselijke waardigheid", schreef het comite. Nederlandse gemeenten hebben vervolgens sobere opvangplekken
ingericht, tegen de zin van de regering in.
De Nederlandse regering is bij het Comite van Ministers in beroep gegaan tegen de beslissing van de ECSR. Maar Nederland ontkwam niet
aan een noodopvang, de bed-bad-brood-regeling genoemd, omdat Nederland nu eenmaal verschillende VN- en EU-verdragen heeft
ondertekend.
In april 2015 kwam de regering met de volgende bed-bad-brood-regeling:
Vijf Nederlandse gemeenten krijgen voorzieningen waar uitgeprocedeerde asielzoekers
kunnen warden opgevangen: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haagen Eindhoven.
Ook in Ter Apel, waaral een asielzoekerscentrum is gevestigd, komt een dergelijke bed-badbrood-voorziening.

Andere gemeenten moeten stoppen met de noodopvang.
. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen maximaal zes weken in de noodopvang blijven.
In die tijd moeten ze gaanwerken aan de terugkeer naar hun vaderiand.

Marjan Sax, woordvoerster van de actiegroep 'Wij zijn hier' die uitgeprocedeerde asielzoekers
in Amsterdam bijstaat, vindt het onverstandig dat de opvang in de kleinere gemeenten wortt
gestopt:

"In het verleden werkte dit ook niet. Mensen gaan dan zwerven. Door technische redenen
kunnen deze mensen niet terug, omdat ambassades bijvoorbeeld niet meewerken. Dit is een
akkoord van politici die spierballentaal willen gebruiken, maar die de realiteit niet kennen of
onder ogen willen zien", aldus Sax.

®LHF.-Lavui op itniat hgnui pnflja

Vraag
8) Kijk (nog eens) naar het interview met professor Spijkerboerhierboven.
a) Wat is volgens hem het grootste probleem bij de situatie aangaandeuitgeprocedeerden?
b) Bij wie legt hij de schuld dat het aantal illegale uitgeprocedeerden is gestegen?

c) Welkeoplossingenziethij voor de problemen met de illegale uitgeprocedeerden?

STAP 6: ElNDPRODUCT- LlEF DAGBOEK
Afdrukken

Stel:je bent een uitgeprocedeerdeasielzoeker.Je Runtafen toe 's avondsterecht in een onderkomen voor noodopvang ofin een
kraakpand.

Je beschrijft een dag van 24 uur in je dagboek en daarin geefje aan watje allemaal meemaakt, hoe je je voelt en hoeje je toekomst ziet.

ECONOMISCHEVLUCHTELINGEN:INTRO
Afdrukken
Elkjaar proberen duizendenzogenaamdeeconomischevluchtelingen de Europese Unie binnen te komen; soms lukt dat, maar vaak is die paging
tevergeefs. Met migratiecentmm CIGEM probeert hen over te halen om hun poglngen te staken, maar al dan niet terecht blijven ze komen...

LEERDOELEN
Afdrukken
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Ditproject is verbonden metde DuurzameOntwikkelingsdoelen,ookwe/Werelddoelengenoemd
Aan het eind van deze les:

- Weet je waarom de term 'economische vluchteling' onjuist is en weet je hoe we hen beter kunnen noemen.

-

Weetjewaaromzoveel 'economischevluchtelingen' naar Europa proberen te verhuizenen kunje een aantalvan hun motieven noemen.
Kenje de persoonlijkeverhalen van driezogenaamdeeconomischevluchtelingen.
Vormje je een eigen mening overde pagingvan de EU om via hetmigratiecentrum CIGEMhetaantal illegale migranten in te dammen.
Vormje je een eigen mening overdeAmerikaanseGroene KaartLoterij als pagingom hetaantalillegale migranten in te dammen.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Economische vluchteling
* Economische(legale) migrant
* Economischeillegale migrant
* (Penmanente) verblijfsvergunning
* CIGEM
* Groene Kaart

* Groene Kaart Loterij
Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht doen we met de hele klas het radioprogramma Stand. nl na.

Daarvoorkanje gevraagdwardenam met argumentenje mening te geven over de situatiet.a.v. de gevaarlijketochtvan economische
vluchtelingen over de Middellandse Zee.

Met het meedoen met Stand.nl laatje zien datje de leerdoelen hebt behaald.
Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.
Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: hebbenjullie goede argumenten voor of tegen de stelling verwoord?
- de vorm: hebbenjullie goed meegedaan met Stand.nl?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de vragen in de stappen 1-4 niet te veel taalfouten?
Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 4 doeje alleen.
Het eindproduct (stap 5) doen jullie met de hele klas.
Benodigdheden
Voldoendegroene en rode kaarten.

Tijd
Voor deze opdracht hebje 2 lesuren nodig.

STAP 1: ONJUIST
Afdrukken

De titel van deze les is 'Economische vluchtelingen', een term dieje veel in de media en in het dagelijks taalgebruik tegenkomt. Om maar
meteen met de deur in huis te vallen: de term 'economische vluchtelingen' is onjuist. Een betere term is: 'economische illegale migranten'.
Een migrant is iemand die verhuist van het ene naar het andere land, meestal om daarwerk te zoeken. Een legate migrant heeft
toestemming van de regering van het land waar hij naartoe wil om zich in dat land te vestigen.

Voor een Afrikaan of Aziaat is het vrijwel onmogelijk om ate legale migrant naar Europa te verhuizen. De Europese Unie laat een migrant van
buiten de EU alleen toe als deze een visum en een werkvergunning heeft. Een migrant van buiten de EU krijgt alleen een werkvergunning als
er voor een baan niemand uit de EU zelfte vinden is. Een Afrikaanse automonteur of kok heeft geen schijn van kans. Als hij graag in Europa
wil werken, rest hem niets anders dan als illegale migrant het land proberen binnen te komen.

In de media warden alle vreemdelingen op een hoop gegooid en word* er geen onderscheid gemaakt tussen (illegale) migranten en
vluchtelingen. Het probleem is datje beide groepen mensen moeilijk uit elkaar kan houden. Aan de gezichten van de mensen die in een
overvolle, gammele boot de MiddellandseZee oversteken, is niet te zien of ze in de boot zitten omdat ze asiel zoeken of omdat het
gelukzoekerszijn die een beter leven willen.

Bovendienis hetonderscheidookmoeilijkte makenomdatmensenvaakom meerdaneen redenwillenverhuizen. lemanddieinzijn
vadertand te maken heeft met oorlogs- of politick geweld leeft dikwijls onder moeilijke, armoedige levensomstandigheden.
Vraag
1) Waarom is de term 'economische vluchtelingen' onjuist?

STAP 2: DRIE PERSOONLUKEVERHALEN
Afdrukken

.

Mohsen Zahid

Mohsen is Afgaan. Hij ziet voor zichzetf geen toekomst in Afghanistan en er is nog maar weinig
dat hem in Afghanistan vasthoudt. Zijn ouders komen om bij een bomaanslag. Met de verkoop
van het ouderlijk huis kan hij een smokkelaar (omgerekend) tussen de acht- en negenduizend
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euro betalen.

"Ik wil naar Europa. Maakt niet uit welk land. Noorwegen of Zweden bijvoorbeeld. " Vanuit de
hoofdstad Kabul reist Moshen in een groep per auto door Oezbekistan en van daaruit naar
Moskou. Vandaar gaat het verder naar de grens met Oekrame, die ze te voet oversteken. De
grens met Slowakije is populair omwille van het bergachtige gebied. Na een reis van meer dan

vijfduizend kilometer wordt het groepje vlak voor de grens met Slowakije opgepakt. Zijn reis is

ten einde.

Moshen is net als de meeste (economische) vluchtelingen slecht gemformeerd. Zelfs als hij Slowakije had bereikt, dan zou hij nog zander
pardonwardenteruggestuurd. Welke illegale migrantofvluchteling weetdatde Europese Unie een overeenkomst met Oekrai'neheeft
gesloten? Deze overeenkomst houdt in dat Slowakije vluchtelingen mag terugsturen, ook al zijn ze de grens gepasseerd. Op deze manier
houdt de EU zoveel mogelijk migranten buiten de deur.
E n still van

FaouziAmmar

de afleverlng
"DeFoto"

Faouzi is Tunesier, getrouwd en hij heeft vijf kinderen. Hij kan geen redelijk
betaalde baan vinden. Hij heeft een belastingschuld en dreigt zijn huis te verliezen.

.^

Een smokkelaar adviseert hem om de oversteek naar Italic te nemen en heeft hem

wijsgemaakt dat de overtocht makkelijk zal zijn. Zijn vrouw is tegen, maar hij gaat
toch. Hij verkoopt alles wat hij heeft om de smokkelaarte kunnen betalen.
In Tunesie leeft het idee dat Tunesiers die terugkomen uit Europa geld hebben en
bezittingen, zoals motoren en auto's. Hun idee over Europa wordt ook gevoed door

de Italiaanse televisie die ze in Tunesie kunnen ontvangen. Op televisie kijken ze
dagelijks naarde Italiaanseglittershows vol grote auto's en mooie vrouwen.
De Tunesiers die in de kassen van Sicilie weri<en zien een heel andere Rant van

Italic. Tegen hun familie vertellen ze dat ze niet moeten komen, dat ze hard moeten
werken en zo weinig krijgen dat ze eigenlijk niet kunnen sparen, maar de
achterblijvere geloven hen niet.

Faouzi besluit te gaan en vertrekt zander afscheid van zijn gezin te nemen. Hij moet
(omgerekend) 1200 euro betalen voor de overtocht, al het spaargeld dat hij heeft.

Hij probeert samen met twee broers en 73 anderen met een vissersboot de kust van Sicilie te
bereiken. De eerste die van board springt, komt terecht in een ondiep deel van het water. Dan
springt iedereen in het water, maar de meesten voelen geen grand. De meesten bereiken
zwemmend het strand, maar niet iedereen kan zwemmen. Faouzi spoelt samen met dertien
andere drenkelingen op het strand aan. Hij sterft op het strand van het dorpje Scoglitti.

Dit verhaal is ontleend aan twee VPRO-afleveringen van hetportret 'De foto' van Tegenlicht. Klik
hier voor aflevering 1 en voor aflevering 2 om da afleveringen in hun geheel te bekijken;
hierboven zieje een still van de vrouw van de verdronken vluchteling en hiemaastzie je een sfill
u/( de aflevering, waartoij twee voorbijgangers proberen met hartmassage een van de 14
drenkelingen te redden, maartevergeefs.

Aminoe

Aminoe is een Togolees van 33jaar. Aminoe is nietzijn echte naam, uit angstvoorontmaskering
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als illegale vreemdeling.

Aminoe heefteen universitairestudie voltooid, maarkan geenwerkvinden. Tienjaargeleden
besloot Aminoe, ondanks de protesten van zijn moeder, zijn geluk elders te beproeven. Door

steeds ergenste werken kon hij de vrachtwagenchauffeursbetalen om hem steedseen stukje
naarzijn einddoel te brengen. In Libiebetaaldehij (omgerekend) duizendeuro voor een plekje op
een gammele boot. "Maardat is inmiddels veel duurder", weetAminoe.
Aan board staat hij doodsangsten uit, hij kan niet zwemmen. "In Afrika leren we niet zwemmen.
Dat kan alleen maar in rivieren en poelen. Maar dat is gevaariijk. Daar zwemmen krokodillen."

Naeen paarweken (!) wardenze gered doorde Spaansekustwacht.Hij wordtin een Spaans
asielzoekerscentrum ondergebracht, maar loopt weg en neemt de trein naar Nederland, naar
iemand die hij kent van zijn thuisland.

Hij kreeg een Frans paspoortop naam van een Afrikaan die hij niet Renten opwie hij niet lijkt,
maar dat maakt niet zo veel uit. "Blanken kunnen Afrikanen toch niet uit elkaar houden. " Met

vervalste documenten Ran hij aan de slag als tomatenplukker in het Westland. Maar na een half
jaar verloopt zijn 'Franse' paspoort en sindsdienwerkt hij zwart.
Hij komt in contact met een Poolse familie. Hij gaat een schijnrelatie aan met een Poolse vrouw,

tegen betaling uiteraard. Dankzijdie relatie kreeg hij een specialestickerop zijn Togolese
paspoort, heefthij rechtop een verblijfsvergunning en Ran hij legaalwerken. Uit angstdatzijn
schijnrelatie uitkomt, woont hij nu in een klein kamertje in het huis van 'zijn' Poolse vriendin, in

mil voor een deel van de huur. Deechtevriend van de Poolsevrouwwoontbij haarin, watsoms

tot spanningen leidt.

Met leven in Europevalt hem tegen. Hij is nu achtjaarin Nedertand, maarveel geluk heefthet hem nietgebracht.Zanderdejuiste papieren
kan hij alleen als schoonmaker werken. Veel geld kan hij niet overboeken, tot ergernis van zijn familie in Togo.

"Ikhebzoveel tijd verloren. Mijn broers in Afrika hebbenallemaal kinderen, maarikzelfheb nieteenseen vrouw.Thuissnappenze er niets
van. Ze zeggen: hoe kan dat nu? Jij zit toch in Europa?"
Vragen
2) Moshen Zahid:aan welk Internationale regel houdt de EU zich niet?
3) Faouzi Ammar: geef drie redenen waarom de achterblijvers de verhalen van vluchtelingen niet (willen) geloven.

4) Aminoe: hij vluchtom twee redenen uit het Spaanseasielzoekerscentrum. Kunje dietwee redenen bedenken?

STAP 3: CIGEM
Afdrukken

De Europese Unie heeft een migratiecentrum geopend
in Bamako, de hoofdstad van het West-Afrikaanse
land Mali: het Centre d'lnformation et de Gestions de

Migrations(CIGEM). Met personeel bestaat uit veertig
Malinezen, maar de salarissen warden betaald door de
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EU. Doel van het centrum is de migratie naar de EU
beter te regelen. CIGEMwil er ook voor zorgen dat er
banen in Mali wardengeschapen zodat migranten niet
naar Europa hoeven afte reizen voor een betere
toekomst. Die banen warden vooral aangeboden aan
teruggestuurde illegale migranten en aan
teruggestuurde asielzoekers, zodatzij niet nogmaals
een paging gaan doen om Europa te bereiken.
Vluchtelingenorganisaties zien CIGEM niet zo zitten.

Zij wijzen crop dat het centrum vooral een ontradende
functie heeft.

"De illegale immigratie naar Europa afschrikken is
inderdaadeen van onze doelstellingen", geeft
directeurAbdulaye Konate toe. Maaromdat CIGEM
tegelijkertijd banen aanbiedt, is daar niets mis mee, zo
vindt hij.
Vraag
5) Bedenk waarom het CIGEM niet zo succesvol is?

CIGEM

STAP 4: GROENE-KAARTLOTERU
Afdmkken

Net als Europa hebben de Verenigde Staten te maken met veel illegale migranten die proberen hun land binnen te komen. Een manier om
die stroom van illegale migranten te verminderen is het in het leven roepen van een loteri.
Sinds 1994 kunnen migranten jaarlijks meedoen met een loterij. De
winnaars krijgen geen geld, maar een permanente verblijfevergunning.
Omdat deze vergunningen groen zijn, warden ze Green Cards (Groene
Kaarten) genoemd en de loterij wordt Green Card Lottery genoemd. De

officielenaamvandezeloterij isde DiversityVisaLottery
(Verscheidenheids Visa Lotenj). Elkjaarverloten deVS 50.000 Green
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Cards.

Deelname is gratis en makkelijk. Voorwaarde is datje alje gegevens juist invult. Wie ooit betrapt is op een paging om Amerika illegaal
binnen te komen, mag niet meer meeloten.

Amerikatelt zo'n 320 miljoen inwoners, de 28 landenvan de Europese Unietellen samen 507 miljoen inwoners.Wellichtis het een idee om
in de EU ook een soortgelijke loterij op te zetten?
Vraag

6) Stalling: een Europese'Verscheidenheidsloterij'zal het aantal 'economischevluchtelingen' doen verminderen. Geefeen argumentv66ren
een argument tegen de stalling.

STAP 5: ElNDPRODUCT- STAND.NL
Afdrukken

STAND

NL

Elke werkdag is het radioprogramma 'Stand.nl' op NPORadio 1 te beluisteren.
Luisteraars kunnen opbellen en hun mening geven over een stelling. Bovendien
kan iedereen voor of tegen stemmen via internet.
Uit de klas kiezen jullie twee presentatoren. Zij komen met de stelling: 'De
buitengrenzen van Europa moeten dicht voor economische vluchtelingen.'
De rest van de klas kan warden 'gebeld' om hun mening over de stelling te geven.
Maximaal zes 'inbellers' komen aan het woord. Zij moeten aangeven waarom ze
voor of tegen zijn.
Daarnakrijgt iedereen de mogelijkheid om
door middel van het opsteken van een
groene of rode kaart voor (=groen) of tegen
(=rood) te stemmen. De twee presentoren
tellen de stemmen en geven de einduitslag.

SOS EUROPA: INTRO
Afdrukken
In deze les onderzoeken we waarom zoveel (boot)vluchtellngen met mensensmokkelaars in zee gaan, welke migratieroutes vluchtelingen nemen en welke
acties de EU onderneemt om vluchtellngen te weren ofte redden. We kijken ook naar de actie SOS Europa van Amnesty International over
bootvluchtelingen.
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Afdrukken
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WERELDDOELEN
Voor Duuizame Gnlwlkkellna

Ditproject isverbonden met de DuurzameOntwikkelingsdoelen,ookwelWerelddoelengenoemd
Aan het eind van deze les:

- Weetjewanneerwe van mensensmokkelen wanneerwe van mensenhandelspreken.
- Weetjewaaromveel (boot)vluchtelingen met een mensensmokkelaarin zee gaan.
- Kunje de belangrijkste migratieroutes noemenen weetje waaromdaarverschuivingen in zijn ontstaan.
- Kenje de EU-operatiesMare Nostrum en Titron en kunje enkele overeenkomsten en verschilten tussen beide noemen.
-Weetje waarom mensenrechtenorganisaties als Amnesty International veel kritiek hebben op deze EU-operaties en weetje waarom
Amnesty de SOS Europa-actie is gestart.

Aan het eind van dezeopdrachtkenje betekenisvan de volgende begrippen:
* Bootvluchteling
* Mensensmokkel

* Migratieroute
* Mare Nostrum

* Titron
* SOS Europa
Eindproduct

Als eindproduct van deze opdracht schrijfje een brief aan premier Rutte over je mening t.a.v. de bootvluchtelingenproblematiek.
Met de brief laatje zien datje de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Je brieflaatje beoordelen doorjullie docent.
Bij de beoordeling letjullie decent op:
- de inhoud: laat je brief zien dat je begrepen hebt waar het om draait?
- de vorm: is de brief met zorg geschreven?
- taalfouten: bevatten de antwoorden in de stappen 1-4 en je brief niet te veel taalfouten?
Groepsgrootte
Deze les doeje alleen.

Tijd
Voordeze opdracht hebje twee lesuren nodig.

STAP 1: MENSENSMOKKEL
Afdrukken

Stel, je benteen Congolees. In eigen land benje niet meerveilig ofje wiltde armoedeontvluchten. Jeweetdat het leven in Europaveiliger
en welvarender is. Maar buiten Congo ken je heg noch steg. Hoe reis je dan van Congo naar Europa?
Met antwoord: je gaat in zee met een mensensmokkelaar. Die wijstjou de weg. Hij kent de
sluiproutes, hij weet welke corrupte ambtenaren hij kan omkopen en als dat niet lukt, dan

weethij hoe hij de grensbewakerskan ontlopen. Hij heeftde middelendieonmisbaarzijn
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voor een illegale tocht: een vrachtwagen of een boot bijvoorbeeld. En hij kan zorgen voor
_ valse papieren.
_ Om hun plaats van bestemming te bereiken moeten vluchtelingen meestal duizenden
euro's aan hun reisbegeleiders betalen. Hoe verder van huis, hoe moeilijker het voor een
vluchteling wordt om een goede smokkelaar, een veilige reisroute en een verantwoorde
eindbestemming te kiezen.
Met mensensmokkelaars gaan de vluchtelingen vrijwillig in zee, al weten ze vaak niet dat
ze door hun reisbegeleidersslecht behandeld zulten warden. Het is mensensmokkelaars
om de hoge opbrengsten te doen met zo weinig mogelijk risico voor henzelf. Er zijn talvan

voorbeeldente vinden van mensensmokkelaarsdie uit Afrikakomen. Bij dreigendeontdekkingdoor bijvoorbeeld Spaansemarineschepen
zetten ze de vluchtelingen overboard met de mededeling dat ze de laatste honderden meters maar moeten zwemmen. Door de sterke
stromingen komen daarbij veel vluchtelingen om het leven.
"Ze houden nooit hun woord"

De Syrischevluchteling Omar (rechts) wilde naarZweden. Onderweg had hij
met verschillende mensensmokkelaare te maken die stuk voor stuk hun
woord niet hielden.

Smokkelaar 1 bracht hem in een rubberboot van de Turks-Griekse grens bij
de rivier Evros naar het Griekse dorp Orestias. De smokkelaar had hem valse
Bulgaarse paspoorten gegeven, maardie bleken bij de eerste beste controle
nutteloos te zijn. Desondanks lieten ze Omargaan.
Smokkelaar 2 verkocht hem een nagemaakt visum voor Frankrijk. Op het
vliegveld in Athene werd zijn visum geweigerd en zei de controleur hem naar
huis te gaan. Omar besloot maarover land verder Europa in te gaan.
Smokkelaar3 nam hem (en een groep met dertig anderen) mee op een
wandeltocht van uren naar Macedonie. Aan de andere Rant van de grens zou
een auto staan klaarom hem verder op weg te helpen, maar die smokkelaar

kwamnietopdagen.
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Smokkelaar4 nam henwel met de auto mee (opgepropt in een afgesloten laadbakzanderlucht, gelukkigzater een gat in de bodem), maar
zette hen niet bij de Servische grens af, maar in een dorpje op uren lopen van de grens.

Smokkelaar5 zou hen bij een treinstation afzetten, maarna betaling bleek hettreinstation geen echt stationte zijn. Erzat niets andersop
dan weer terug te lopen naar de plek waar ze vandaan kwamen.

Zijn geld was inmiddels op. Hij kreeg nieuw geld van zijn ouders en Omar Ron weer op weg.

Smokkelaar6 nam hem en een groepanderenwel mee over de grens naarOostenrijk. Ze werden daarbetraptdoorde Servischepolitic,
maar voor 100 euro per agent deden ze een oogje dicht. De smokkelaar zou hem en de anderen in Wenen afeetten, maar zette hen in een

Oostenrijks dorp uit de auto.
Omar besloot dat het genoeg was. Zweden zou hij op deze manier nooit bereiken, bovendien was hij al 7000 euro kwijt aan de smokkelaars.
Hij besloot asiel aan te vragen in Oostenrijk. Omdat zijn vingerafdrukken nergens geregistreerd staan, kan hij daar de asielprocedure
doorlopen. Hij heeft goede hoop dat hij in Oostenrijk mag blijven.
Vraag
1) Wat is het verschil tussen mensensmokkel en mensenhandel?

STAP 2: MlGRATIEROUTES
Afdrukken

Afrikaanse bootvluchtelingen die een nieuwetoekomst willen opbouwen in
Europa komen een groot obstakel tegen: de MiddellandseZee. Dezezee is
het gevaarlijkste deel van de route die deze vluchtelingen nemen. Ook de
Atlantische Ocaan is voor sommige Afrikaanse vluchtelingen een te groot
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Canarische eilanden

Zo'n tien jaar geleden ontdekten mensen-smokkelaars en vluchtelingen de
Canarische eilanden als vluchtroute. Deze eilanden vormen een autonome
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regio van Spanje en zijn daarmee deel van de Europese Unie. De kortste
afstand tussen het eiland Fuerteventura en de Marokkaanse kust is 95

kilometer. In 2005 werden de eerste toeristen verrast door uitgeputte
bootvluchtelingen die op de stranden aanspoelden.
In 2006 en 2007 steeg het aantal bootvluchtelingen snel. Daarnadaalde het
aantal vluchtelingen weer even snel, om verschillende redenen.
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®Zero Hedge
De vluchtelingen waren weliswaarop de Canarische
Eilanden aangekomen, maarvan daaruit mochten
ze niet doorreizen naar het vasteland van Spanje.
De wateren tussen de Canarische Eilanden en de kust

van Afrikawerden veel strenger bewaakten de boten
werden al vlak bij de kusten van Afrika teruggestuurd.
Op de Canarische Eilandenontstond er een grote
werkeloosheid (van meer dan 25%) en de migranten
diewel mochten blijven konden geen werk vinden.
lllegale migranten waren op de relatief kleine eilanden
makkelijk op te sporen en terug te sturen.

Adobe Flash Player wordt gebtokkeerd

Een uitzendingvan 2006

Mettoestemmingovergenomenvan £6n Vandaag

Ceuta en Melilla

Spanjeheeftal meerdan500jaartweeenclavesopde Marokkaansekust: Ceutaen Melilta. Degrootsteenclave(Ceuta)is 19km2groot,de
kleinste (Melilla) is 13 km2
Ceuta ligt het dichtst bij Spanje (Algeciras): hemelsbreed maar 29 kilometer. Van tijd
proberen de vluchtelingen de hoge hekken over te klimmen. Er staan drie grote hekken
achter elkaar van zo'n 7 meter hoog. De hekken zijn voorzien van prikkeldraad met
vlijmscherpe scheermesjes. De hekken gewoon vastpakken lukt je niet. De hekken warden
dag en nacht met camera's bewaakt. Een waarschuwingssysteem op de hekken geeft de
dienst anderhalve minuut de tijd om ter plaatse te komen en een beklimming te verhinderen.
Toch proberen elk jaar tienduizenden de hekken te beklimmen, zo'n 10% lukt dat ook. Ze
hebben er de snijwonden en botbreuken (het is oak weer 7 meter omlaag!) voor over.
De Malinees Lassana Sambake lukte het om Spanje te bereiken. Hoe hij het deed? "Zo",
zegt Sambake, terwijl hij een soort graafbewegingen maakt met zijn armen en benen. Met
spijkers onder zijn schoenen en stokken in de hand lukt het hem grip te krijgen op het

hekwerk en erover te klimmen. Degenen die het wel lukt, warden opgevangen in
asielzoekerscentra in de twee dorpen. De asielzoekerscentrazijn overvol. Ze hopen naar het
vasteland van Spanje te warden overgebracht om vandaar uit over Europa uit te kunnen
zwermen. De meesten worden echter uitgezet.

Lampedusa
Lampedusa is een Italiaans eiland dat dichter bij Afrika ligt dan bij de Europese kust. De
Europese Unie heeft afspraken met verschillende landen langs de Afrikaanse kust
(Marokko, Algerij'e, Tunesie, Egypte) gemaakt om de kustwateren scherp in de gaten te
houden en zoveel mogelijk bootvluchtelingen tegen te houden. Die afspraak had de EU
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Toch komen nu de meeste bootvluchtelingen via Llbie naar Europa en wel om
en.

verschillende redenen.

Libie heeft meer dan duizend kilometer kust en is daardoor moeilijk te controleren. Maar
veel belangrijker is dat er in Libie een burgeroorlog gaande is. Het land heeft twee elkaar
beconcurrerende regeringen en tal van milities. Libie heeft wel wat anders aan haar hoofd

dan om de kust te bewaken. Mensensmokkelaars hebben er vrij spel. Met aantal
bootvluchtelingen is dan ook sinds het uiteenvallen van de dictatuur in Libie in 2011 flink
gestegen.
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Elkjaarbereiken duizenden vluchtelingen Lampedusa, de meesten komen uit Libie.
Onbekend is hoeveel bootvluchtelingen de tocht niet overleefden. Men schat dat in
2014 zo'n 3500 vluchtelingen verdronken zijn. Om te voorkomen dat de

vluchtelingen over Europa uitzwermen, moeten ze op het eiland blijven, totdat er
over hun toekomst besloten is. Omdat de omstandigheden erbamnelijk zijn spreken

Italiaanse mensenrechtenorganisaties over een 'concentratiekamp' of over een
'gevangeniseiland'.

Griekse eilanden

Vanafmedia2015hebbendemensensmokkelaarsdeGriekseeilandengevondenals startpuntvoordereis naar(NoonJ-)Europa.Hetaantal
vluchtelingen steeg zo snel dat Griekenlandsindsdiende meeste vluchtelingen ontvangt, meerdan Italiedatjarenlangde meeste
vluchtelingen ontving.
Vragen
2) Hoe lang duurt een tocht van Afrika naar de Canarische Eilanden?

3) Wat maaktde tocht zo gevaarlijk?
4) Wie zorgt voor de opvang van vluchtelingen op de Canarische Eilanden?
5) Waar warden ze opgevangen en hoe?
6) Volgens de vluchtelingenorganisatie GEAR is de komst van bootvluchtelingen geen probleem. Waarom niet?

7) Bedenkwaaromde EU-met hetVluchtelingenverdragvoorogen-zoveelmogelijk(boot)vluchtelingen van Ceuta, Melilla, Lampedusaen
de Griekse eilanden wil weren.

STAP 3: MARE NOSTRUM EN TRITON
Afdrukken

In oktober 2013 zonken er vlak achter elkaar twee boten op de Middellandse Zee waarbij in totaal meer dan 500 bootvluchtelingen
verdronken. Reden voor de Italiaanseregering om in te grijpen.

In november2013 began Italiemet de zoek-en reddingsoperatieMare Nostrum ("OnzeZee").
Amnesty International voer mee met de Virginia Fasan en maakte dit videoverslag:

Lost to the Deep

Losfto the deep (Engelstalig); Let op: het filmverslag toont enkele heftige beelden
dageltfte

Mare Nostrum

Triton

ln

amnbbch

een

vaartulg

1

0

jaar

t'Jd

r^,t

10F2
isr

offshore-

patroullteschlp

2 (+2 kustwacht)

...x
kurtpatrouUtoschlpQ(+5 kustwacht)
vltegtulg
Ubli

helteoptnr

0-"

Het gebied waar opcratie Mare Hostrum In 201372014 opereerde

1

Met gebjed waar operatle 'n-lton opereert
Het gebted waar dc meeste reddingen pfaatsvonden

X De positie vanvierinddentenin 2015

werden 150.000 mensen van de verdrinkingsdoodgered, voorvierduizend

budget

(maaniteigia}

9.5M

1.5-2.9M

mensen kwam de hulp te laat. Maarde kosten waren hoog: de operatic
Mare Nostrum kostte ruim 9 miljoen euro per maand. Italic heeft de EU
financiele hulp gevraagd, maar ook de overige EU-landen gevraagd meer
vluchtelingen op te nemen. Die weigerden dat. Om die reden is Italic op 1 november 2014 gestopt met de zoek- en reddingsoperatie.
Mare Nostrum werd vervangen door Triton. De EU betaalt mee, maar alleen langs de kusten. Met budget ging terug van 9 miljoen naar 3
miljoen per maand.

Je kon er op wachten. Tussen januari en april waren er vier incidenten met schepen die schipbreuk leden. In april 2015 verging er een schip
met meer dan 800 bootvluchtelingen aan board. Met schip leed schipbreuk buiten het gebied waar Triton naar de boten van
bootvluchtelingen zoekt. Maar 28 vluchtelingen overleefden de schipbreuk, onder wie de kapitein.
De Europese Unie verdriedubbetde in april 2015 haar budget en stelde meer vlieg- en vaartuigen ter beschikking. De EU wil
mensensmokkelaars nog strenger aanpakken en stelt voor om het aantal bootvluchtelingen (beter) te verdelen over de aangesloten
Europese landen.
Vragen
8) Kijk (nog eens) naar het YouTube-filmpje. Waar komen de meeste bootvluchtelingen vandaan? Waarom gaan ze met een boot?
9) De EU heeft haar budget voor Triton weer opgeschroefd tot het niveau van Mare Nostrum, maar er is 66n groot verschil. Welk verschil is

dat?

STAP 4: SOS EUROPA
Afdrukken

Mensenrechtenorganisaties hebben veel kritiek op de operaties Mare Nostmm en met name Triton. Ook de verhoging van het budget van
Triton lost de problemen niet op. Triton blijft een grensbewakingoperatieen geen reddingoperatie.
"Wat we in Bmssel zagen, ging om het voorkomen van gezichtsverlies, en niet van slachtoffers", zegt John Dalhuisen, Amnesty
International's directeur voor Europa en Centraal Azie. "De inzet van al deze woorden en middelen om dit probleem aan te pakken,
suggereert dat de EU-leiders serieus levens willen redden. Maar in werkelijkheid wordt het probleem slechts half aangepakt."
Uit onvrede met het vluchtelingenbeleid in Europa is Amnesty International de actie 'SOS Europa' gestart.
T lloze Amnestygroepen
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Welke oplossing ziet Amnesty:
De EU moet een capabele reddingsoperatieopzetten om meer verdrinkingsdodente voorkomen.
De ED moet gaan werken aan voldoende legate, veilige routes voor vluchtelingen.
De EU moet humanitaire visa verstrekken aan vluchtelingen metfamilie in de EU.

Vraag
10) Geefje mening over de volgende stellingen:
: We kunnen er niets aan doen dat vluchtelingen zulke grote risico's nemen.
: Nederland -en de andere EU-landen-moeten de zoek- en reddingsorganisatieMare Nostrum herstarten.
Nood breekt wet. Nederiand moet meteen veel meer vluchtelingen toelaten.

STAP 5: ElNDPRODUCT- EEN BRIEFAAN PREMIERRUTTE
Afdrukken

Amnesty International roept de premiers van de EU op om meer te doen voor bootvluchtelingen.
Schrijf een brief aan premier Rutte en geef aan waarom je die actie van Amnesty steunt.
Als je het niet met de actie van Amnesty eens bent, schrijfje een brief naar premier Rutte en geefje aan watje er dan wel van vindt.

Schrijf een beleefde brief van maximaal 66n A4-tje naar:
De minister-president
Ministervan Algemene Zaken
Postbus 20001

2500EADen Haag

ALLEENSTAANDEMlNDERJARIGEVREEMDELINGEN:INTRO
Afdrukken
Onderdevluchtelingen en migrantenkomenookmensennaarNederlanddienog minderiarigzijn,dezogenaamdeAMVs(Alleenstaande MinderjarigeVreemdelingen). Ishet
verblijf in Nederland voor minderjarige asieboekers anders dan voor meerderjarige asielzoekers? Dat gaan Jullie onderzoeken.

© Franz (fsHH)
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Ditproject is verbonden met de DuurzameOntwikkelingsdoelen,ookwel Werelddoelengenoemd
Aan het eind van deze les:

- Weetje dat er ook minderjarige asielzoekers naar Nederland komen.

- Kunje enkele overeenkomsten en verschillen noemen over de manierwaarop meerderjarigeen minderjarigeasielzoekersin Nederland
behandeld warden.

- Weet je welk geslacht en welke leeftijd de meeste AMV's hebben.
- Weet je hoe de opvang en voogdij voor AMV's in Nederland is geregeld.
- Kun je aangeven waarom AMV's recht hebben op onderwijs.

- Kenje de ervaringenvan de bekendste(ex-)AMV:MauroManuelen weetje hoe het hem vergaan is.
Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* AMV - Alleenstaande MinderjarigeVreemdeling
* AMA - Alleenstaande MinderjarigeAsielzoeker
* IND- Immigratie-en NaturalisatieDienst
* Buitenschuldbeteid

* KWG - KinderWoonGroep
* KWE- Kleine WoonEenheid
* AMV-internaat
* Internationale Schakelklas

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht maak je samen met enkele klasgenoten een YouTube-filmpje dat je uploadt naar YouTube. Mochten
jullie nietweten hoe je een filmpje kunt uploaden, dan kun je in stap 7 zien hoe dat gaat.
Met het filmpje laten jullie zien datjullie de leerdoelen hebben behaald.
Beoordeling
Met eindproduct laten jullie beoordelen doorjullie docent.
Bij de beoordeling let jullie decentop:
- de inhoud: laat het filmpje zien datjullie je kunnen inleven in het leven van een AMV?
- de vorm: is het filmpje met zorg gemaakt?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de vragen in de stappen 1-6 niet te veel taalfouten?
- samenwerking: hebben jullie laten zien dat jullie goed hebben samengewerkt bij het naspelen van de situatie van een AMV en het
opnemen van het filmpje hien/an?
Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 6 doeje alleen.
Het eindproduct (stap 7) maakje samen met enkele klasgenoten.
Benodigdheden
Een verbinding naar YouTube.
Tijd
Voordeze opdracht hebje 2 lesuren nodig.

STAP 1: ALLEEN OP DE VLUCHT
Afdr kken

Elke dag vluchten er mensen uit hun land als het er te gevaarlijk voor hen wordt. Elke dag zijn er ook mensen op zoek naar een beter
bestaan in een ander land.

Onder deze vluchtelingen en migranten zijn ook mensen die nog minderjarig zijn, jonger dan 18 jaar. Als ze alleen komen, warden ze
Alleenstaande MinderjarigeVreemdelingen of AMV's genoemd.
Een AMV is:

bij aankomst in Nederiand minderjarig;
: afkomstig van buiten de Europese Unie;
naar Nedertand gekomen zander ouder(s) of een andere persoon die het gezag over de jongere heeft.
Een groot deel van hen heeft 66n of beide ouders verioren. Vele AMV's hebben gevangen gezeten of hebben geweld meegemaakt. Een deel
van h is gevlucht om te voo komen dat ze als kindsoldaatwerden in elijfd ofwaren kindsoldaaten wisten te ontsnappen.
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SommigeAMV'szijn op eigen houtje naar Nedertandgekomen.Anderenzijn doorhun ouders meegegeven aanvolwassenenomdatzij zelf
niet mee konden. Weer andereAMV'szijn door reisagenten of mensensmokkelaars naar Nederland gebracht.
De meeste AMV's zijn jongens (driekwart van het totaal) en tussen de 15 en 17 jaar. Maar er zijn ook meisjes onder de AMV's en er zijn ook
jongere AMV's. Dejongsten warenjonger dan 12!
Vragen
1) Jarenlang sprak de regering niet over AMV's, maar over AMA's (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers). Kun je bedenken waarom de
Nederiandse regering deze term heeft vervangen? Watdenkje?
2) Waarom denkje dat er meerjongens onder de AMV'szijn dan meisjes?

STAP 2: ASIELPROCEDURESVOORAMV'S
Afdrukken

De asielprocedureis vooreen AMVgrotendeelsdezelfdeals voor meerderjarigeasielzoekers. De procedureverschiltop de volgende
punten:

Een AMV krijgt een voogd toegewezen tot hij ofzij 18 is.
: Voor AMV's is er speciale opvang in een asielzoekerscentrum of in opvanggezinnen.

De IND (Immigratie- en NaturalisatieDienst) heeft speciale hoorruimtes voor kinderen onder de 12 jaar (met bijvoorbeeld speelgoed) en
heeft specials medewerkers die getraind zijn om met kinderen om te gaan. Door hun manier van vragen stellen houden ze er rekening
mee dat de asielzoeker minderjarig is.
Een AMV heeft -net als alle kinderen in Nederiand- recht op ondenwij's.

© DFID ^
EenAMVdie niet in aanmerkingkomt vooreen verblijfsvergunning, wordt (vrijwillig ofgedwongen)teruggestuurd. Voorwaardeis dat er in zijn
herkomstland een goedeopvang is, bijfamilieofin een opvanghuis.Als er geen adequateopvang in het herkomstlandte vinden is, mag de
AMV niet warden teruggestuurd.

Een AMV die 18 wordt, wordt vanaf dat moment als een volwassene behandeld, Hij (of zij) knjgt geen speciale opvang meer. Hij moet zijn
vertrek op dat moment zelf weer regelen. En als hij niet meewerkt, kan hij onder dwang warden uitgezet.

Voor een AMV diejonger is dan 15 is er een speciaal beleid. Als hij meewerkt om zijn terugkeer mogelijk te maken, mag hij blijven als blijkt
dat het herkomstlandweigerthemterug te nemen. Als hij driejaar langzijn best gedaanheeftterugreispapierente krijgen, maardaarniet in
geslaagd is, krijgt hij een 'speciale vergunning op grond van het buitenschuldbeleidvoorAMV's'.
In 2000 kwamen er bijna zevenduizend AMV's naar Nederland. Door de veel strengere Vreemdelingenwet van 2001 daalde het aantal AMV's

tot onderde vijfhonderd perjaar. In 2013warendat er 310, het laagsteaantalsindsze apartgeteld werden. Metaantat meerderjarige
asielzoekers steeg juist weer.
Vragen
3) Leg in je eigen woorden uit watwe bedoelen met 'buitenschuldbeleid'.
4) Om welke twee redenen kan een AMV, die eigenlijk terugmoet, toch blijven?

STAP3: 180FNIET?
Afdrukk n
Je hebt net kunnen lezen dat er andere regels zijn voor minderjarige asielzoekers dan voor de andere asielzoekers. Veel van deze
minderjarige asielzoekers gaan ervan uit datje als minderjarige makkelijker een verblijfsvergunning kunt krijgen. Om te onderzoeken of
iemand echt minderjarig is, doet de IND onderzoek.
Dat doet deIND op verschillende manieren: via gesprekken en door middel van 'optisch schouwen'. Dit houdt in dat op grand van uiterlijk,
gedrag en bijvoorbeeld tegenstrijdige verklaringen door verschillende ambtenaren wordt vastgesteld dat de vreemdeling evident meerderjarig
is.

Bij twijfel wordt de asielzoeker aangeboden om zijn minderjarigheid aan te tonen. Daarvoor warden er door twee radiologen maximaal vijf
rontgenfoto's gemaakt, van de pols, de hand en het sleutelbeen. Het sleutelbeen bijvoorbeeld is een rond bot datje schouderbladverbindt
met je borstbeen. Beneden de 20jaar is dat bot nog niet helemaal gesloten. De botkern is nog niet helemaal vergroeid met het bot. Bij
mensen die ouder dan 20jaar zijn zou dat wel het geval

Er is veel kritiek op dit medisch onderzoek. Mensenrechtencommissaris Thomas Hammarberg van de Raad van Europa bekritiseert het
Nederiandse leeftijdsonderzoek bij jonge asielzoekers. Dat is volgens hem 'onvoldoende precies', de rontgenfoto's stellen jongeren onnodig
bloot aan straling en het onderzoek kan voor sommigen 'stressvol en traumatisch'zijn.
Defence for Children International (DCI) zet al langer vraagtekens bij de betrouwbaarheid van het leeftijdsonderzoek. "We hopen dat de
minister deze kritiek nu wel serieus neemt", zegt Martine Goeman van de kinderrechtenorganisatie. "Overal in Europa wordt fet
gediscussieerd over het leeftijdsonderzoek, behalve hier."

Vraag
5) Welke vraagtekens heeft DCI bij het leeftijdsonderzoek? Watzal hun kritiekzijn?

STAP 4: OPVANG EN VOOGDIJ
Afdrukken

Wie in Nedertand minderjarig is, mag sommige dingen nietzelfdoen, zoalseen huis kopen of huren ofeen lening sluiten. Daarmootje altijd
toestemming voor hebben van een van je ouders ofje voogd.

Minderjarigeasielzoekersdie Nederlandbinnenkomen, hebbenhiergeenoudersofvoogd. Datis lastigwantals zejongerzijn dan 12jaar,
kunnen ze zelf geen asielverzoek indienen.

AMV'souderdan 12jaarkunnen wel zelfeen asielverzoekindienen, maarzolangze minderjarigzijn hebbenze wel een voogd nodigvoor
andere zaken.

Een AMV krijgt van Stichting Nidos een voogd toegewezen. De voogd bepaalt naar welke school de AMV gaat en waar hij komt te wonen.
Dat doet de voogd meestal samen met de AMV zelf, met de schoolleiding of de leiding van het huis waar de AMV woont.

Devoogd regelt bijvoorbeeld ook hetaanvragenvan een bankrekeningofeen verhuizingnaareen andereopvangplek. Hij praatook namens
de AMVmet de IND,VluchtelingenWerkNederiandofeen advocaatdie helpt bij de asielprocedure.
Wonen

Eerstprobeertstichting Nidoseen gastgezinvoor een AMVte vinden. Luktdat niet, dan gaathij naareen KinderWoonGroep(KWG,als hij
jongeris dan 12) ofnaareen KleineWoonEenheid(KWE,voorjongeren tussen de 12 en 15jaar). In een KWGwonentien tot twintig
jongeren onderbegeleidingvan een mentor. In een KWEwonendrietot vijfjongeren zelfstandig.Wet komt erelke dageen mentor kijken of
het goed gaat en om met problemen helpen. Een AMV tussen 15 en 17 gaat naar een AMV-internaat. Daar gaan ze naar school en leren ze
op ei en benen te staan.

.t

Een KWG

Een KWE

Een AMV-intemaat

Terugkeer of blijven ?

De regering heefttwee soorten opvang voor AMV's.
Bij de ene opvang wardenAMV'svoorbereid op terugkeer naar hun thuisland.
Bij de andere opvang leren ze mee te draaien in de Nederlandse samenleving.
Vraag

6) Jij bent net als de AMV'sminderjarig. Geefeen voorbeeld van een situatiewaarjijje oudersvoor nodighebten waareen AMVeen voogd
voor nodig heeft.

STAP 5: ONDERWUS
Afdrukken

Volgens het Kinderrechtenverdragvan de VN heeft ieder kind recht op onderwijs. Dat geldt ook voor een AMV.
Basisschoo}

AMV's tot 12 jaar gaan naar een basisschool. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn speciale basisscholen voor AMVs. Zij zitten niet
tussen andere leeriingen in de klas, wantze spreken geen Nederiands.Ook hebben ze niet dezelfde kennis als hun Nedertandse
leeftijdgenoten. Zij moeten eerst Nederlandsleren.
Als dejonge AMVs genoeg Nederlands kennen, gaan ze naar een gewone basisschool.
Voortgezetonderwijs
De meeste AMVs van 12jaar en ouderspreken geen Nederlands. Ook sluit
wat ze in hun thuisland op school geleerd hebben meestal niet aan bij wat
leerlingen in Nedertand leren. Daarom leren ze zo snel mogelijk de taal en
wardenze op andere manieren zo snel mogelijk bijgespijkerd in een
Internationale Schakelklas. Daar raken ze vertrouwd met de school in
Nederiand en ook met de maniervan leven in Nederland.

Leerlingen krijgen spreekles, leesles, schrijfles, luisterles en grammaticales.
Naast Nederlands krijgen de leerlingen ook rekenen, tekenen en andere
creatieve vakken, computerkunde, beroeps-en studievoorlichting en sport.

Zezijndus nietalleen bezigNederlandste leren. Bovendienkrijgenze
maatschappelijke orientatie, oftewel kennis van de Nederlandse
samenleving.

De meeste AMV'svan 15 tot 17jaar die ondergebrachtzijn op een AMVcampus zitten in de terugkeervariant en krijgen geen onderwijs dat hen
voorbereidt op meedraaien in de Nederlandse samenleving. In plaats
daarvan leren ze dingen die van pas komen als ze naar hun thuisland
terugkeren. Dat betekent weinig Nederlandseles, veel Engels en veel
praktische vakken waarze in hun eigen land iets aan hebben (koken,
timmeren, metselen, computervakken).
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AMV's die op hun 16e of 17e Nederland binnenkomen, worden op een terugkeer voorbereid omdat ze niet lang in Nederland kunnen blijven.
Dit 'terugkeer-onderwijs' is niet populair omdat de jonge asielzoekers juist wel veel Nederiandse les willen. Ze willen in Nederiand blijven en
nietterugkeren.
7) Vraag
Geef verschillende redenen waarom veel AMV's van 15-17 jaar relatief veel vaker spijbelen dan andere AMV's (en denk daarbij ook aan wat
je in stap 2 geleerd hebt).

STAP 6: MAURO
Afdrukken

Ongetwijfeld de bekendste (ex-)AMV is Mauro. Zijn volledige naam is
Mauro Manuel, in 1992 geboren in Angola. Toen hij tien was werd hij
door zijn moeder alleen op een vliegtuig gezet naar Europa. Hij
kwam in Nederland terecht en diende als tienjarige een asielverzoek
in. Zijn pleegoudere hebben geprobeerd om hem te adopteren, maar
omdat zijn biologische moeder nog steeds leeft lukte dat niet.
In 2011 kreeg zijn situatie veel aandacht in de media. Al in 2007 -hij
was toen nog 15 jaar en AMV- werd zijn asielverzoek geweigerd. In
2009 dienden hij en zijn pleegouders een verzoek in op grand van
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens(=
recht op eerbiediging van het gezinsleven). In 2011 -hij was
inmiddels geen AMV meer- werd hun verzoek afgewezen.
Maurowas toen al bijna tien jaar in Nederiand en dreigde alsnog te
warden uitgezet naar Angola. Met zijn biologische moeder had hij al
sinds 2002 geen contact meer.
Volgens deskundigen is iemand die al meer dan vijfjaar in
Nedertand is, zozeer geworteld in ons land dat terugkeer niet meer
echt mogelijk is.

^

Het kabinet viel er zelfs bijna over. Er kwam een compromis. Mauro kreeg in 2011 een studievisum. Volgens hemzelf en veel anderen maar
een schijnoplossing.

Geen verblijfsvergunning voor Mauro

In 2013 kreeg hij alsnog een permanente verblijfsvergunning.
Mauro heeft zijn verblijf ongetwijfeld te danken aan de aandacht van de media en aan de vele steunbetuigingen in de sociale media.
Kijk bijvoorbeeld naar:
Petities: http://petities.nl/petitie/mauro-moet-blijven-2 (nu niet meer online)
Twitter: https://twitter. com/MaurosVrienden

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Mauros-Vrienden/300761189944545?sk=wall

Huilverhaal Maurowordt beloondmet verblijfsvergunning

Het hele filmpje duurt 6 minuten, bekijkvooral de eerste 2 minuten.

Erzijn echter meer 'Mauro's'die g66n media-aandachthebbengekregen.Zij haddengeen geluken moesten wel terug.
Vragen
8) Waarom waren Mauro en veel politici niet zo blij met de oplossing van 2011?
9) Wat vindt Mauro het grootste verschil tussen de oplossing van 2011 en die van 2013?

STAP 7: ElNDPRODUCT- EEN EIGENYOUTUBE-FILMPJE
Afdr kken

Jullie zijn AMV'svan 14jaar. Jullie maken een filmverslag van rond een minuut waarinjullie uitleggen hoe een AMVwoont en naar school
gaat. Je vertelt ook wat over de toekomst die jullie voorjezelfzien in Nederland.

Tip! Zie hier hoeje een eigen YouTube-filmpje kunt uploaden: https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=nl
Je kunt een filmpje opnemen met een (film)camera of een smartphone.

UlTGENODIGDEVLUCHTELINGEN:INTRO
Af rukken

We kennen de vluchtelingen van riskante tochten die ze ondememen. Maar sen klein deel hoeft niet in een gammel boofle de Middellandse Zee over te steken. Deze
vluchtelingen komen op uitnodiging.Wie zezijn en hoe ze in Nederiandterecht zljn gekomen, leer in deze
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Ditproject is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ookwet Werelddoelen genoemd
Aan het eind van deze les:

- Weet je waarom en hoeveel vluchtelingen er op uitnodiging naar Nederland en enkele andere landen komen.

- Kenje enkele persoonlijkeverhalen van uitgenodigdevluchtelingen en weetje waaromdievluchtelingenop de vluchtzijngegaan.
- Weetje welke criteria Nederland hanteert bij de selectie van vluchtelingen die uitgenodigd warden en weetje hoe die criteria in de loop der
jaren gewijzigdzijn.
- Vormjeje een eigen mening over de inburgeringseisen in Nederiand.
- Weet je waarom er relatief veel hoogopgeleiden zijn onder de (uitgenodigde) vluchtelingen.
Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Uitgenodigdevluchteling
* Hervestiging
* Hen/estigingsbeleid
* UNHCR
* IND (Immigratie- en NaturalisatieDienst)
* COA (Centrale Opvang van Asielzoekers)

* UAF(UnivereitairAsielzoekersFonds)
* Inburgering

* Inburgeringscursus
* Inburgeringsexamen
* DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht dien je samen met een groepje van maximaal vier klasgenoten een UNHCR^verzoek aan de
Nederlandse regering in.
Met het met redenen omklede verzoek laten jullie zien dat Jullie de leerdoelen hebt behaald.
Beoordeling
Het verzoek laten jullie beoordelen doorjullie docent.
Bij de beoordeling let jullie decent op:
- de inhoud: laat het verzoek zien datjullie begrepen hebben waar het om draait?
- de vorm: is het verzoek met zorg samengesteld? Hebbenjullie daarbij de ter zake doende redenen omschreven?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de vragen in de stappen 1-5 en het eindproduct niet te veel taalfouten?
Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 5 doeje alleen.
Het eindproduct (stap 6, het verzoek) maakje samen met enkele klasgenoten.

Tijd
Voordeze opdracht hebje 2 lesuren nodig.

STAP 1: OP UITNODIGING
Afdrukken

Wereldwijd zijn er anno 2015 meer dan 60 miljoen mensen op de
vlucht. Miljoenen vluchtelingen komen terecht in
vluchtelingenkampen. De meesten blijven binnen hun eigen land of
vluchten naar een buurland. Een deel van hen vlucht naar Amerika,

Australie of Europa.
De nood is vaak zo hoog dat deze vluchtelingen enorme risico's
nemen. Elkjaar proberen duizendenvan hen de MiddellandseZee in
gammele bootjes over te steken. Daarbij verdrinken er elk jaar
honderden van hen. Je kunt geen krant openslaan of geen tv-journaal
zien ofje wordtwel geconfronteerd met hun verhalen. En iedereen
lijkt wel een mening te hebben over de vluchtelingen- en
asielzoekersproblematiek.
Maarwatweinig mensen weten, is dat er ook vluchtelingen zijn die op
uitnodiging van de Nederlandse regering naar ons land mogen
komen. En Nederland is niet het enige land dat vluchtelingen
uitnodigt; er zijn meer landen die vluchtelingen uitnodigen naar hun
land te komen.

De UNHCR, de vluchtelingenorganisatievan de VerenigdeNaties, heefteen wereldwijdhervestigingsprogrammaopgezet. Tientallen landen
hervestigen elkjaar gezamenlijk tienduizenden vluchtelingen. De Verenigde Staten hervestigen de meeste vluchtelingen: zo'n dertigduizend
perjaar. Andere landen die veel vluchtelingen hervestigen zijn Australie (twaalfduizend vluchtelingen) en Canada (elfduizend vluchfelingen).
In Europa doen Engeland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en Nederland mee.

Nederland biedtelkjaarzo'n 500 uitgenodigdevluchtelingen onderdak. In dejaren zeventigvan de vorige eeuwwarendat vooral
Vietnamese bootvluchtelingen, in de jaren negentig kwamen deze uitgenodigde vluchtelingen vaak uit het voormalige Joegoslavie (met name
Kosovo)en nu komen zij uit Bhutan, Birma, Burundi, de DemocratischeRepubliekCongo, Eritrea, Ethiopieen Irak.
Vraag

1) DeVShervestigenelkjaarzo'n dertigduizenduitgenodigdevluchtelingen op een bevolkingvan zo'n 320 miljoen mensen, oftewel 1 :
10.666. In Nederland is die verhouding: 500 :16.800.000 = 1: 33.600.

Omgerekend hervestigen de VS drie keer zoveel uitgenodigde vluchtelingen als Nederland. Om hetzelfde aantal vluchtelingen te hervestigen
moet Nederlander elkjaar 1500 uitnodigen. Benje het daarmeeeens? Moet Nederiandhet aantalinderdaadverdriedubbelen?Lichtje
antwoord toe.

STAP 2: PERSOONLUKEVERHALEN
Afdrukken

Liberty (24jaar)

Een meergepaste naamzouje niet kunnen bedenken:'Liberty', of in het Nederlands:'Vrijheid'.
Ze is geboren in Birma en lid van een etnische minderheid. Haar hele familie moest vluchten uit Birma en
woonde jarenlang in Mae La, het grootste vluchtelingenkamp in Thailand. Haar situatie leek hopeloos. Totdat
ze samen met haarzus en ouders werd uitgenodigdom naar Nedertandte komen.

"Wewoondenin een hutje van bamboe, in het Birmesevluchtelingenkamp Mae La in Thailand. Ikdroomde
altijd over een beter leven. Ergens wist ik dat ik het kamp ooit zou veriaten. De dag dat ik hoorde dat we naar

Nederiandmochten komen, zal ik nooitvergeten. Ikwaszo ontzettend blij."
Ze maaktzichwel zorgen om haarvrienden in het kamp.
"Mijn verleden zal me blijven achtervolgen. Veel vrienden wonen nog steeds in het kamp en komen het

terrein waarschijnlijknooit meeraf. Ik maakmezorgenom hen. En ook al is mijn directefamilienu veilig,we
zijn nog niet compleet. Mijn broer is namelijk naar Amerika gevlucht en kan niet naar Nederland komen."
In het vluchtelingenkamp kon ze niet studeren. In Nedertand kan dat wel.

"Inde toekomstwil ik medicijnenstuderen en dokterwarden. Datkan pasals mijn Nederiandsgoedgenoeg
is. Daarom volg ik naast de verplichte Nederiandse lessen voor de inburgeringscursus, ook lessen aan de univereiteit en doe ik twee dagen
vrijwilligerswerk. Mijn hoofd stroomt over van de Nederlandse woordjes."

Informatieve film over hervestiging (korte versie)

Hashim (19jaar)
Met een talk vertelt Hashim over zijn vlucht uit Eritrea.

"Een broervan mij, Ali, moest in militaire dienst. We hebbenhem nooit meerteruggezien.Weweten nietwaar
hij is. Ik was daarom bang om de dienstplicht te vervullen. Met in totaal negen personen zijn we gevlucht. Met

een boot. Wewoonden namelijkaan de kust. Bij aankomst in Jemenwerdenwe gearresteerd. Daarhebben
we anderhalfjaar in de gevangenis gezeten. Terugkeer naar Eritrea is geen optie. Dan lopen we kans dat ze
ons doden."

De penibelesituatievan de nogjeugdigeEritrese vluchtelingen kwam in beeld bij de UNHCR,diezichover

~^«>»>1

hen ontfermde. Uiteindelijk belandden de Eritreeers in een vluchtelingenkamp in Roemenie, waar ze werden
voorbereid op hervestiging in Nederland.
De twee Eritreeers tonen zich dankbaarover de opname in hun nieuwethuisland. Hun ouders bleven achter.
Kans op gezinshereniging is er niet, stelt Ingrid Bogers van VluchtelingenWerk vast.
"Wij zien dat dergelijke vluchtelingen vaak ontzettend dankbaar zijn. Ze kunnen hier zander de vrees of ze
morgen nog in leven zijn, over straat. Zij zetten zich ook in om hier een nieuwe start te kunnen maken. Stel je

voor, eenjongen van 19 die al anderhalfjaargevangen heeftgezetenen voor zijn leven moetvrezen als hij naarzijn land terug zou moeten"
stelt Chris Baltussen van Vluchtelingenwerk.
Vragen

2) Waar komen de uitgenodigdevluchtelingen in Nederland te wonen?

3) Waaromis hetvolgens de medewerkersvan VluchtelingenWerkbelangrijkdatze de uitgenodigdevluchtelingen begeleiden?
4) Wat bevat de 'beroemde blauwe map' in het filmpje?
5) Waarom heeft Hashim geen kans om zich met zijn familie te herenigen?

STAP 3: HERVESTIGINGSBELEID
Afdrukken

Nederiandbehoorttot een groepvan zo'ntwintiglanden diezijn aangeslotenbij hetwereldwijdehervestigingsprogrammavan de UNHCR.
Elkland stelt een quotum vast met het aantalvluchtelingen datwordt uitgenodigdom naarzijn landte komen. Nederland heeftin de loop der
jaren verschillende quota vastgesteld. Tot 1980 waren dat er 750, tegenwoordig ligt dat op 500. Tot 1999 was dat een jaariijks quotum,
sindsdien is dat 1500 in drie jaar. Zo'n verdeling zou kunnen zijn: 750 Qaar 1) - 450 (jaar 2) - 300 Qaar 3). Als in drie jaar tijd het aantal maar
niet boven de 1500 komt.

Uitgenodigde
vluchtelingen

1977-1980

1981-1986

1987-1998

1999-2004

Quotum

750perjaar

250perjaar*2001

500perjaar

1500 per driejaar

4001

*402

.

*103

-so2

*12001

-203

20054ieden
1500 per driejaar
.

12001

*2402

*2402

603

*603

.

Selectle

In missies

In missies

In missies

Criteria

Voorkeur voor gezinnen

Voorkeur voor gezinnen
met kinderen

Voorkeur voor gezinnen Onbekend
met kinderen

Uit dossiers

In missies
Bereid
zijn om de
Nederiandse taal te leren
en Nederiandse waarden
en

normen

over

te

nemen

Opvang

Door particulieren

Centrale opvang
Apeldoom;

in Centrale

opvang

in Opvang in A2C;

Cursus v66r aankomst in

NL;

Apeldoom;

na drie maanden naar na drie maanden naar na enkele maanden naar na

gemeenten

gemeenten

gemeenten;

vier maanden en

sinds2011 binnen48 uur
naar gemeenten;

Arbeidsmarkt

Opleidingmogelijk

Individueeltrajectplan

Indivldueel trajectplan

verplichte inburgering

verplichte inburgering

tndividueel b-ajectplan

Individueeltrajectplan

1 Algemeen, liefst gezinnen
2 Gehandicaptenen hunfamilie
3 Enkelingen in noodsituaties
4 MetnameVluchtelingenWerk
Hoe verioopt de procedure?

De UNHCR draagt vluchtelingen voor. Vier keer perjaar vertrekt er een
Nederiandsedelegatie (medewerkers van IND, COA en het ministerie
van BuZa*) naar een van de vluchtelingenkampen. De door UNHCR
voorgedragen vluchtelingen warden door de INDgefnterviewd. De IND
beslist wie naar Nederland mag komen en wie niet.
De COA zorgt ervoor dat de uitgekozen vluchtelingen al voor hun
komst naar Nederland een cursus krijgen met voorlichting over
Nederland en de Nedertandse waarden en normen. Bovendien leren

ze al in het kamp de basisbeginselenvan de Nederlandsetaal.
De medewerkervan het ministerie van BuitenlandseZaken ziettoe op
de registratie van de persoonsgegevens van de vluchtelingen en zorgt
voor een visum.

Vroegerging de uitgenodigdevluchteling eerst naar een asielzoekerscentrum, in afwachtingvan een waning. Tegenwoordig is die
huisvesting al voor hun komst geregeld en kunnen ze binnen twee dagen een waning betrekken.
Tussen de selectie in het kamp en de komst naar Nederland zit meestal zo'n zes maanden.
Een missielid: "Met is fantastisch om de blijdschap te zien als mensen te horen krijgen dat ze vanuit een ellendig vluchtelingenkamp naar
Nederiand mogen om daar een nieuwe toekomst op te bouwen."
* IND= Immigratie-en NaturalisatieDienst
COA= Centrale Opvang van Asielzoekers
BuZa = Buitenlandse Zaken

Vragen
6) Vind je het terecht dat vluchtelingen die Nederiand wil uitnodigen bereid moeten zijn om de Nederlandse taal te leren en Nederiandse
waarden en normen aan te nemen? Lichtje antwoord toe.
7) Kun je bedenken waarom sinds 2011 uitgenodigde vluchtelingen niet meer eerst naar een asielzoekerscentrum hoeven te gaan voordat ze
definitief een waning krijgen toegewezen?
8) Kunje bedenken waarom een uitgenodigdevluchteling een individueeltrajectplan krijgt aangeboden?

STAP 4: INBURGERING
Afdrukken

ledere 'vreemdeling' van buiten de EU moet een verplichte inburgeringscursus volgen. Dat geldt ook voor uitgenodigde vluchtelingen.
Uitgenodigde vluchtelingen warden al voor hun komst voorbereid op het leven in
Nederiand. In het vluchtelingenkamp krijgen ze een culturele orientatietraining van zes
dagdelen, waarin ze kennis maken met de Nederiandse normen en waarden. Eenmaal in

Nederiand gaan ze binnen 48 uur naar hun nieuwe waning en begint de eigenlijke
inburgering. Ze kunnen zich aanmelden voor een inburgeringscursus. Ze zijn verplicht om
binnen drie jaar in te burgeren. Dat wil zeggen dat zij de Nederlandse taal redelijk

beheersenen over enige kennisvan de Nederlandsesamenleving beschikken.Hun
inburgering wordt afgesloten met een inburgeringsexamen. De cursus (rond de 3000, -)

en hetexamen ( 350,-) moetde vluchtelingzelfbetalen. Eenvluchteling die niet genoeg
geld heeftkan daareen lening voorafsluiten bij de DienstUitvoering Onderwijs(DUO).
Om de uitgenodigdevluchtelingen voor te bereiden op hun komst naar Nederiand maakte
Jotja Bessems een film in opdracht van het COA, waarin de nadruk ligt op gangbare zaken

S Mtallascapers

als naarschoolgaan, boodschappendoen en met het openbaarvervoer reizen. In hetfragmenthieronderkijkenwe naarboodschappen
doen en werken.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Vragen

9) Een uitgenodigdevluchteling, die nietslaagtvoorzijn inburgeringsexamen,wordtniet naarhet vluchtelingenkampteruggestuurd. Met
welke sanctie zou de uitgenodigde vluchteling dan wel te maken kunnen hebben?
10) Welk typisch Nederiand gewoonte zie je in het filmpje in de supermarkt?

11) En welke andere typische Nederlandse gewoonte komt er later in het filmpje (vanaf '13. 00 uur') aan bod waar deze uitgenodigde

vluchtelingen aan moesten wennen?

STAP 5: HOOGOPGELEID
Afdrukken

Veel (uitgenodigde)vluchtelingenwerken beneden hun niveau. Ze beheersende Nederlandsetaal (nog) nietvoldoende, maareen groter
probleem is dat veel diploma's van buiten de EU niet erkend worden.

Zowerkte de uitgenodigdevluchteling PrahladCehhetri als docentin Nepal.Zijn Nedertandsis nog nietgoedgenoeg, maaromdatzijn
diploma niet wordt erkend zou hij opnieuw moeten studeren en daar heeft hij geen zin meer in. Nu werkt hij in een supermarkt.
Anders ligt dat voorjongere uitgenodigde vluchtelingen. Met COA
draagt kandidaten al v66r hun aankomst in Nederiandvoor aan het
Universitair Asielzoekers Fonds (UAF). Met UAF helpt deze
vluchtelingen hoe ze zich hot beste kunnen voorbereiden op een

studie. Met UAFzorgt voor een intensieve taalcursus, verstrekt
informatie over studiemogelijkheden en helpt hen de weg te vinden
bij universiteiten en hogescholen. Elke geplaatste vluchteling krijgt
een mentor toegewezen die een op een hem of haarhelpt bij het
opbouwen van hun leven in Nederland.

Hoogopgeleidevluchtelingenstudenten met in het midden
cfe (voormalige) voorzitter Ruud Lubbersvan UAF

Vraag
12) Kun je bedenken waarom er meer hoogopgeleide vluchtelingen dan hoogopgeleide migranten naar Nederiand komen?

STAP 6: ElNDPRODUCT - VERZOEK VAN DE UNHCR AAN DE NEDERLANDSE REGERING
Afdrukken

Al dertigjaar lang nodigt Nederlandhetzelfdeaantalvluchtelingen uit. De UNHCRzougraagwillen
dat Nederland het aantal vluchtelingen voor hervestiging gaat vergroten.
Je bent lid van een team van de UNHCR. Jouw team gaat een fonneel verzoek bij de Nederlandse
regering indienen om dat aantal te vergroten. Jullie denken daar goede redenen voor te hebben.
Jullie kunnen denken aan ruimere criteria voor de vluchtelingen die in een hopeloze situatie in een
vluchtelingenkamp verkeren, de vergelijking met andere landen die aan hervestiging doen, de
actualiteit van de afgelopen jaren, en aan eigen redenen.

Zetjullie redenen op een rij en zetze op papierin een formeel verzoekaande Nederlandseregering.
Veel succes en namens alte vluchtelingen: bedankt!

^

The UN Refugee Agency

AFSLUITING: INTRO
Afdrukken

In deze eindles kijken we terug op de tien lessen over vreemdelingen en vluchtelingen aan de hand van 27 foto's. In deze foto's
komen allerlei aspecten van de vluchtelingenproblematiek aan bod.

Vluchtelingen uit Mozambique keren vrijwillig terug naar huis
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fdrukken
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WERELDDOELEN
Voor Duuraimc OntlwlkkeBng

Ditproject is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ookwel Werelddoelengenoemd
Aan het eind van deze les:

- Weetje dat je op veel verschillende manieren kunt aankijken tegen de zaken waar de vreemdelingen en vluchtelingen mee te maken
hebben.

- Makenjullie een eigen keuze uit de thema's diejullie het meest hebben aangesproken.
Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht stel je samen met een klasgenoot een eigen top 5 vast en verwerken jullie die keuze in een
joumalistiek verslag.
Met het eindproduct laten jullie zien datjullie de leerdoelen hebben behaald.
Beoordeling
Met eindproduct laten jullie beoordelen doorjullie docent.
Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: toont jullie persoonlijke top 5 de verschillende aspecten van de vluchtelingenproblematiek?
- de vorm: zijnjullie top 5 en hetjournalistieke verslag met zorg samengesteld?
- taalfouten: bevat het journalistieke verslag niet te veel taalfouten?
Groepsgrootte

Deze les doe je samen met een klasgenoot.
Benodigdheden
Prints van de grote foto's.
Tijd
Voor deze opdracht hebje twee lesuren nodig.

STAP 1: FOTO'S
Afdrukken
De negen lessen passeren de revue nogmaals, ditmaal aan de hand van drie foto's* bij elke les:
* klik op een van de 27 foto's voor een foto op groot formaal

1) Vreemdelingen

da's een vreemdeling zeker
die verdwaald is zeker
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2) Vluchtelingen

3) Internationale verdragen en acties
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4} Vluchtelingenkampen

EVM/M.irtnDorminn

5) Asielbeleld
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6) Economische vluchtelingen
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<CEBeAO/ECOWAS)
REPUBtlQUE TOGOLAISE

7) SOS Europa
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8) Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

9) Ultgenodigde vluchtelingen

STAP 2: ElNDPRODUCT - TOP 5
Af rukken

Je hebt nu 27 foto's bekeken. Kies er enkele uit voorje eigen top 5. Geef aan welke en waarom je die vijffoto's de beste vindt.

Aan de handvan dievijffoto's maakje een eigen (chrono)logischverhaal overvluchtelingen (een halfA4tjezonderafbeeldingen).

