
Wir schaffen das
Over de grens



De oorlog

• Uitzichtloze (proxy-) oorlog in Syrië 
• Irak op punt van totale vernietiging 
• Oplaaiend gewapend conflict in Soedan 
• Chaos in Afghanistan, Libië en Somalië  
• Instabiliteit in Centraal- en West-Afrika



De vluchtelingen

• 60 miljoen ‘ontheemden’ in de wereld 
• 33 mln vluchtelingen, 1,2 mln asielzoekers 
• Aantal vluchtelingen groeit jaarlijks snel 
• Meeste vluchtelingen blijven in eigen land 
• Opvang in de eigen regio werkt niet meer



De grens

• Hopeloze vluchtelingen willen naar Europa 
• Grenzen met Turkije gaan dicht na ‘de deal’ 
• Turkije sluit eigen grenzen en zet Syriërs uit 
• Hekken bij grenzen; vluchtelingen stranden 
• Nieuwe route naar Europa: Libië of Egypte



De wet

• Gastvrijheid als universeel mensenrecht  
• Iedereen recht op bescherming van de staat 
• Vluchtelingen moeten opgevangen worden 
• Geen uitzetting bij dreiging onderdrukking 
• Tijdens verblijf: menswaardig bestaan



Het beleid

• Alleen echte vluchtelingen krijgen asiel 
• Via noodopvang naar asielzoekerscentra 
• Asielprocedure: snel doch zorgvuldig 
• Statushouders krijgen tijdelijk verblijf 
• Afgewezen asielzoekers moeten vertrekken 



De uitvoering

• 1,25 miljoen asielzoekers in Europa in 2015 
• NL: 43.000 asielaanvragen (13.500 nareis) 
• Was ruim 28.000 in 2014; aantal daalt nu  
• Tweederde toewijzing, eenderde afwijzing 
• Terugkeer afgewezen asielzoekers lukt niet



De statushouders

• Acuut: groot woningtekort in Nederland 
• Vluchtelingen krijgen geen voorrang meer 
• ‘Sobere voorziening’ in plaats van woning 
• Moeizame sociale en culturele integratie 
• Gemeente wil eigen vluchtelingen terug



De ongedocumenteerden

• Ga terug naar waar je niet vandaan komt 
• Als je niet vertrekt, beland je op straat 
• Duizenden afgewezen asielzoekers per jaar 
• Onbekend aantal ‘ongedocumenteerden' 
• Detentie is mensenrechtenschending



De hulp

• Voorzieningen goed geregeld: werkt niet 
• Vluchtelingen hebben netwerk nodig 
• Welkomstcultuur: vrijwilligers in de buurt 
• Solidariteit vooral op basis van nabijheid 
• Vluchtgemeenten als vrijplaats in de staat



Over de grens

• Migratieproblemen: too big to solve 
• Grenzen: vrijheid voor de binnenstaander 
• Wir schaffen das: wie zijn die wij eigenlijk? 
• Je wordt wie je bent door de ander te zien 
• Ga je grens over, anders verandert er niets


