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Woord vooraf
“We worden sterker door het migratiethema bespreekbaar te maken”

Migratie en asiel bespreekbaar maken, het 
heeft wat weg van een wandeling doorheen 
een mijnenveld  Toch zet kwb een heuse 
campagne op rond de vluchtelingen en 
asielzoekers  

Kwb wil een brede sociale beweging zijn in 
een steeds kleiner wordende wereld  Ons lot 
is verbonden met dat van migranten, maar 
het is een uitdaging om met dat thema aan 
de slag te gaan  

Nu proberen we dit thema concreet te ma-
ken voor en met jullie, onze lokale groepen  
We beginnen in september met een grote 
campagne ‘kwb onbegrensd’ die zal lopen 
tot maart  Ook hier is de oude slagzin ‘zien, 
oordelen, handelen’ onze leidraad  Over de 
verschillende onderdelen van de campagne 
kan je meer lezen op de volgende pagina’s  
Na de open bestuursgesprekken, twee 
afdelingsactiviteiten en vijf voorstellingen 
van ‘Een tocht als vluchteling’ van Margriet 
Hermans sluiten we de campagne in maart 
2017 af met een maand waarin we jullie 
uitdagen om iets te doen om nieuwkomers 
welkom te heten in jullie gemeente  Op deze 
manier hopen we te informeren, te sensibili-
seren en te activeren op een laagdrempelige 
manier 

Ook de komende jaren blijven we aan-
dacht hebben voor alle zwakkeren in de 
samenleving  Asielzoekers behoren ook tot 
de mensen die het moeilijker hebben en 
moeten rekenen op onze solidariteit  Met 
deze campagne zetten we kleine stappen 
om het migratiethema bespreekbaar te 
maken  Ideeën en meningen verschillen 
nu eenmaal, maar als kwb is het 

Wim Verlinde
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onze plicht om alles bespreekbaar te maken  
We moeten durven dat verhaal te brengen  
Als iedereen alleen om zeven uur naar het 
nieuws kijkt, dan is er daarna geen gesprek  
Door naar elkaar te luisteren en met elkaar 
te discussiëren worden mensen sterker 

“Kwb heeft altijd bruggen 
gebouwd, over rangen 
en standen heen”

De toekomst zal meer en meer lokaal zijn, 
en als kwb kunnen we dit mee vorm geven  
We willen een draagvlak creëren voor het 
best mogelijke migratiebeleid voor iedereen: 
mensen met en mensen zonder migratie-
geschiedenis  Als ‘klassieke’ beweging uit 

het middenveld hebben wij altijd bruggen 
gebouwd, over rangen en standen heen  

Het sociaal-cultureel werk mag niet te elitair 
worden en mag het deel van de bevolking 
dat het niet breed heeft, niet uit het oog 
verliezen  Daarom brengen we met deze 
campagne een herkenbaar verhaal  Iedere 
mens telt  Net als iedereen willen asielzoe-
kers en vluchtelingen een kans om hun 
droom waar te maken  Het is onze opdracht 
om dat verhaal te vertellen aan mensen  De 
bestuursgesprekken, die in deze brochure 
worden toegelicht, vormen daarvoor alvast 
een prima vertrekpunt 

Wim Verlinde
algemeen voorzitter kwb
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Kwb onbegrensd
Gemeenschappelijke campagne

Het bestuursgesprek rond migratie maakt 
deel uit van de campagne ‘kwb onbegrensd’  
Met die campagne werkt kwb mee aan de 
integratie en gelijkwaardigheid in onze sa-
menleving, in onze eigen buurten  De bevol-
king van Vlaanderen is de laatste decennia 
grondig gewijzigd  Asielzoekers kwamen uit 
Syrië, Irak, Afghanistan … maar ook uit ande-
re streken van Azië, Afrika of Zuid-Amerika  
En er zijn natuurlijk ook vele migranten uit 
de EU-landen  Sommigen zullen terugkeren 
wanneer ze weer een toekomst hebben in 
hun land van herkomst, anderen zullen hier 
blijven wonen  Superdiversiteit is het nieuwe 
woord om onze hedendaagse maatschappij 
te beschrijven  Zowel in grote steden, als in 
de rest van Vlaanderen  

Huisvesting, onderwijs en tewerkstelling zijn 
belangrijk om mensen een menswaardig be-
staan te laten uitbouwen  De integratie moet 
echter ruimer verlopen en vergt inspannin-
gen van iedereen  Ook kwb moet daar in een 
rol spelen  Met vijf verschillende initiatieven 
gaat kwb actief aan de slag om het migra-
tiethema van alle kanten te belichten  Met 
de campagne ‘kwb onbegrensd’ zoekt kwb 
hoe vluchtelingen, nieuw- en oudkomers hun 
plaats vinden in buurten waar kwb actief is  
Nu is het meer dan ooit nodig om iedereen 
zich thuis te laten voelen in de veranderende 
samenleving  Op de volgende bladzijden 
lees je meer over hoe de bestuursgesprek-
ken in elkaar zitten 

Voor meer info over de campagne ‘kwb onbegrensd’ kan je terecht op  
www kwb be/onbegrensd  
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Het kwb-bestuursgesprek
Door in dialoog te gaan met de plaatselijke 
kwb-besturen, eventueel uitgebreid met 
geïnteresseerde leden, ziet kwb wat er leeft 
en wat nodig is om de hand te reiken naar 
vluchtelingen en nieuw- en oudkomers in de 
eigen gemeente  Een getrainde begeleider 
komt op één van de (open) bestuursverga-
deringen in oktober, november of december 
2016 langs om hierover een kort inhoudelijk 

en motiverend gesprek te houden en om 
samen van gedachten te wisselen  Dit zal 
slechts een uurtje duren, maak er tijd voor!

De methodiek en inhoud van deze gesprek-
ken werd samen met Orbit vzw opgesteld en 
wordt beknopt op de volgende pagina’s van 
deze ‘kwb extra’ voorgesteld 

‘Bijleren, een genuanceerde 
mening vormen, en misschien 
inzichten krijgen over hoe je 
als kwb’er je steentje kunt 
bijdragen, dat moet de bedoeling 
van de gespreksavonden zijn’

Thomas Peeters, medewerker Orbit vzw

Vraag een gratis bestuursgesprek aan!
Tot eind december 2016 is het mogelijk om dit gratis begeleid bestuursgesprek te 
houden in je eigen afdeling  Nog niet gepland? Doe dit dan als de bliksem via Korpus of 
bij de dispatching van het algemeen secretariaat:

- voor de regio Oost (Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaams-Brabant en Brussel) via mail 
martine struelens@kwb be of 02/246 52 54

- voor de regio West (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaams-Brabant) via 
mail aan martien stevens@kwb be of 02/246 52 53
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(Open) Bestuursgesprekken 
Wat houdt zo’n bestuursgesprek nu in? 
Bij welke aspecten van de toegenomen 
vluchtelingenstroom wordt stil gestaan? 
En waartoe dient het gesprek? Vooral deze 
laatste vraag is van belang  Door met een 
groep mensen uit je afdeling samen te zitten 
– bestuursleden al dan niet aangevuld met 
een aantal geïnteresseerde leden – kunnen 
we in gesprek gaan rond het thema vluch-
telingen  En zoals in het woord vooraf staat: 
“Door naar elkaar te luisteren en met elkaar te 
discussiëren worden mensen sterker ” 

Het gesprek neemt één uur van een reeds 
geplande bestuursvergadering van je 
kwb-afdeling in  In dit uur nemen we de fei-
ten rond migratie onder de loep, luisteren we 
naar wat de vluchtelingenproblematiek bij 
de mensen rond de tafel losmaakt en we kij-
ken tenslotte hoe je als afdeling hiermee aan 
de slag kunt gaan  Een opgeleide gespreks-

leider zorgt ervoor dat alles in goede banen 
wordt geleid  Idealiter bestaat de groep rond 
de tafel tussen de 7 en de 15 personen  Ge-
noeg om interactie te krijgen en tegelijkertijd 
beheersbaar om in gesprek te gaan 

De gespreksmethodiek

Aan de hand van een grote landkaart van 
Europa met vluchtelingenroutes op wordt 
op zes verschillende plaatsen stilgestaan 
om een bepaald onderwerp van de vluchte-
lingencrisis te bespreken  Deze methodiek 
werd samen met Orbit vzw opgesteld  We 
gaan er samen vlug doorheen 

De landkaart zoals die op de bestuursgesprekken 
gebruikt wordt.
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Plaats 1: De oorzaken van migratie
Op de kaart zie je onmiddellijk dat er meer-
dere plaatsen 1 zijn  Dit is niet toevallig  De 
oorzaken waarom mensen hun land ont-
vluchten zijn heel divers  Hoeveel redenen 
kan jij opsommen om je hele hebben en 
houden, en vaak ook nog je familie, achter 
te laten? Op het bestuursgesprek krijg je 

hiervoor enkele minuten de tijd om in kleine 
groepjes zo veel mogelijke oorzaken van 
migratie te achterhalen  We bekijken daarna 
welke migratieoorzaken volgens het huidige 
Belgische asielbeleid ontvankelijk zijn en 
welke landen de meeste vluchtelingen 
opvangen 

Plaats 2: Wie, wat, hoe en waar?

Net zoals de beweegredenen heel divers zijn, 
zijn ook de vluchtroutes en de landen van her-
komst van de asielzoekers verschillend  Een 
aantal kleine quiz-vraagjes om meer duiding 
te geven over migratie: Hoeveel asielzoekers 
zijn er? Uit welke landen komen deze? Welke 
routes volgen zij? Wat is het verschil tussen 
een migrant, een vluchteling, een asielzoeker 
en een subsidiair beschermde?

Migratie naar Europa is er ook uit verschil-
lende delen van Afrika, Latijns-Amerika, 
Azië  Ook binnen de Europese Unie is er veel 
migratie  En niet iedereen is in een gammel 
bootje de Middellandse Zee over gevaren  
Op deze manier wordt een duidelijker beeld 
gegeven over de huidige migratiecontext 

Am
nesty International
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Plaats 3: Grenzen, grenzen en nog eens grenzen
Op de volgende twee plaatsen op de land-
kaart gaan we dieper in op enkele stellingen 
over vluchtelingen en migranten en over 
de beeldvorming die hierdoor ontstaat  De 
eerste stelling gaat over het grenzenbeleid 
van Europa: ‘grenzen optrekken is migratie 

stoppen’  Op de kaart staan extra fysieke 
grenzen en verscherpte controles aange-
duid  Ook is er zoiets als papieren grenzen  
Waarom dit niet helpt wordt aan de hand 
van onderstaand schema uit het migratie-
mythe-rapport duidelijk gemaakt 

Plaats 4: Enkele stellingen

Op stopplaats 4 houden we even halt rond 
twee andere stellingen over de economische 
impact van migratie op België  De stellingen 
worden in kleine groepjes becommentari-
eerd  Op een grote pijl duidt iedere groep aan 
of ze deze stellingen goed of slecht vindt 
voor de samenleving op lange termijn 

1. Ze komen onze uitkeringen en werk 
afpakken.

2. Vluchtelingen krijgen gratis opvang, een 
huis, een leefloon … België kan dit niet 
betalen.

meer dode 
migranten

Het antwoord 
van de EU
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Plaats 5: Hallo, wij zijn de nieuwe buren
Ondertussen zijn we op de kaart in België 
aangekomen  Of beter gezegd: asielzoekers 
en vluchtelingen zijn hier aangekomen  Aan 
de hand van deze cartoon proberen we een 
antwoord op de emoties die daarover leven 
bij de Belgische bevolking 

Waarom zijn we bang voor de/het onbeken-
de?
Bij welke personen heb je een gevoel van 
angst? Heb je ooit wel een angstgevoel bij 
een ander/ een onbekend persoon? Is zo’n 
angstervaring normaal/menselijk? Zijn er 
situaties van gerechtvaardigde angst? Wat 
heb jij als buur nodig om geen schrik te 
hebben van de nieuwe buren?

We kijken ook welke persoonlijke ervaringen 
we hebben opgedaan (in onze eigen buurt) om 
alles tastbaar te maken  Hierbij hoort ook een 
leuke oefening/opdracht om achteraf te doen 

Plaats 6: En wat kan onze kwb doen?
‘Kwb wil een brede sociale beweging zijn 
in een kleiner wordende wereld’, luidt een 
van de richtpunten van kwb  Als kwb kiezen 
we ervoor onze ogen, oren en mond open 
te doen voor de huidige migratiecontext  
Werken aan solidariteit en gelijkwaardigheid 
is bovendien een speerpunt in het nieuw 
beleidsplan 

Kwb is ervan overtuigd dat het sociaal-cul-
turele volwassenenwerk een waardevolle 
bijdrage kan leveren met betrekking tot 
asielzoekers en migratie, ook op lokaal vlak  
De laatste vraag waarbij we stilstaan is mis-
schien wel de belangrijkste, namelijk: ‘Wat 
kan onze kwb-afdeling doen?’ 

We luisteren naar een aantal voorbeelden en 
nemen even de tijd om na te denken hoe we 
dit naar de eigen afdeling kunnen vertalen  
Hoe ziet de lokale situatie er uit? Welke 
opportuniteiten zijn er? Wat ligt binnen de 
mogelijkheden om met de afdeling te doen?

Afsluiten doen we met een getuigenis  Een 
persoonlijk verhaal dat aantoont dat het 
steeds over mensen zoals jij en ik gaat  Iets 
wat jammer genoeg al te vaak uit het oog 
verloren wordt 

Orbit vzw
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Wat je over asielzoekers en 
vluchtelingen moet weten
Overal in Europa beheerst de toegenomen 
komst van vluchtelingen al maanden de poli-
tieke actualiteit  Ook thuis of onder vrienden 
wordt er hevig over gedebatteerd  Helaas 
is het niet zo eenvoudig om te reageren 
tegenover een aantal oneliners zoals “Ze 
pakken onze jobs af”, “Europa wordt over-
spoeld door migranten” of “Het zijn allemaal 
terroristen” 

Op basis van onder andere de brochure ‘Al-
les wat je wil weten over vluchtelingen’1 van 
Amnesty International verzamelde kwb een 
aantal cijfers en argumenten die een aantal 
misvattingen omtrent de vluchtelingencrisis 
rechtzet 

Enkele begrippen 

➜ Migrant

Een migrant is iemand die om verschillende 
redenen zijn land verlaat om elders te gaan 
wonen, tijdelijk of permanent, vrijwillig of 
gedwongen 

➜ Asielzoeker

Een asielzoeker is een persoon die zijn land 
heeft verlaten op zoek naar internationa-
le bescherming, maar die de status van 
vluchteling nog niet heeft gekregen  Tijdens 
de asielprocedure mag hij niet met dwang 
worden teruggestuurd naar zijn land 

1De brochure ‘Alles wat je wil weten over vluchtelingen’ kan je gratis bestellen of downloaden op de website van Amesty 
International Vlaanderen: www.aivl.be

Brochure Amnesty International
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➜ Vluchteling

Een vluchteling is volgens het ‘Verdrag be-
treffende de status van vluchtelingen’ (1951, 
Genève) een persoon die zijn land ontvlucht 
uit vrees voor vervolging vanwege zijn ras, 
nationaliteit, identiteit, politieke overtuiging 
of sociale groep, en wiens regering niet meer 
wil of kan instaan voor zijn bescherming 

➜ Subsidiaire bescherming

Subsidiaire bescherming is het statuut dat 
gegevens wordt aan iemand die niet in aan-
merking komt voor de vluchtelingenstatus, 
maar die niet kan terugkeren naar zijn land 
omdat hij of zij dan een reëel risico zou lopen 
op ernstige schade (zoals doodstraf, folte-
ring of algemeen geweld door een conflict) 

➜ Hervestiging

Hervestiging is een beschermingsme-
chanisme waarbij de meest kwetsbare 
vluchtelingen in de wereld (slachtoffers van 
foltering, kinderen zonder begeleiding, nood 
aan dringende medische hulp, vrouwen en 
kinderen in gevaar…) op een veilige en legale 
manier bescherming krijgen 

➜ Dublin III-verordening

Deze Europese Verordening bepaalt dat een 
asielzoeker slechts asiel mag aanvragen in 
het eerste EU-land waar hij geregistreerd 
wordt  Dit land is dan ook verantwoordelijk 
voor de verdere asielprocedure  Soms kan 
een ander land echter verantwoordelijk zijn, 
bijvoorbeeld als er gezins- of familieleden 
wonen die daar een verblijfsvergunning 
hebben 

➜ Spreidingsplan

Het Europese spreidingsplan heeft als doel 
asielzoekers die al in Europa zijn te versprei-
den naar andere Europese landen om zo de 
druk op de landen aan de buitengrenzen te 
verlichten  Tot nu toe wordt het spreidings-
plan echter maar in zeer beperkte mate 
uitgevoerd: er worden amper vluchtelingen 
overgenomen uit landen als Italië en Grie-
kenland waardoor de druk eerder toeneemt 
dan afneemt 

Ook in België is, of beter was, een sprei-
dingsplan voorzien  Steden en gemeenten 
zouden verplicht elk een aantal vluchtelin-
gen moeten opvangen  Dat was de federale 
regering eind vorig jaar overeengekomen 
in een spreidingsplan  Omdat de instroom 
van asielzoekers de voorbije maanden sterk 
afgenomen is, wordt het spreidingsplan 
niet geactiveerd en worden ook een aantal 
opvangcentra gesloten  Indien het aantal 
vluchtelingen weer sterk zou toenemen, kan 
het plan nog altijd uitgevoerd worden 
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Worden we overspoeld door migranten?
Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er 
nooit meer mensen op de vlucht dan van-
daag  Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen 
mensen op de vlucht  Sinds 2013 steken 
vluchtelingen uit oorlogsgebieden in het 
Midden-Oosten en Afrika in relatief grote 
aantallen de Middellandse Zee over richting 
de Europese Unie  Vooral in 2015 kende het 
aantal asielaanvragen in Europa een hoge 
vlucht  Volgens het IOM (Internationale Or-
ganisatie voor Migratie) kwamen in 2015 on-
geveer 1 miljoen vluchtelingen naar Europa: 
ruim 80 procent van hen kwam in Grieken-
land aan, de meeste anderen in Italië 2 

Alleen al het Syrische conflict heeft on-
geveer 11,5 miljoen mensen op de vlucht 
doen slaan  7,5 miljoen Syriërs zijn op de 
vlucht binnen de eigen landsgrenzen 3 Van 
de 4 miljoen Syriërs die hun land achter 
zich gelaten hebben, wordt 90 procent in de 
buurlanden opgevangen  Minder dan een 
half miljoen bereikt dus Europa, één van de 
meest welvarende regio’s ter wereld met 
503 miljoen inwoners  Europa heeft ook de 
middelen om deze mensen op te vangen, 
ondanks de grote toestroom 

Libanon (met 6 miljoen inwoners) herbergt 185 keer 
meer Syrische vluchtelingen dan het aantal Syrische 

asielzoekers in België (met 11 miljoen inwoners).

2Artikel van 22 juli 2016 http://www.hln.be, bron persagentschap Belga
3Artikel van 10 juli 2016 van het UN Refugee Agency, http://www.unhcr.be 

Enkele cijfers:

86%
86 procent van de vluchtelingen 
wereldwijd verblijft in ontwikkelings-
landen 

65 000 000
65 miljoen mensen zijn wereldwijd op 
de vlucht voor oorlog, vervolging en 
armoede 

2 000 000
Zo veel Syriërs verblijven momenteel 
in Turkije 

1 000 000
In 2015 bereikten ongeveer 1 miljoen 
vluchtelingen Europa via de Middel-
landse Zee 

10 000
Sinds 2014 verdronken meer dan 
10 000 mensen in de Middellandse 
Zee 

3 692
Het aantal mensen dat in 2015 op zee 
het leven verloor 
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Aantal asielaanvragen binnen de EU, eerste helft 2015 
(bron: Eurostat).
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En in België 
In 2015 waren er 35 476 asielaanvragen bij 
de Dienst Vreemdelingenzaken die betrek-
king hadden op 44 665 mensen, waarvan 
3 919 niet-begeleide minderjarigen 4 Dat 
is meer dan de voorbije jaren, maar niet 
uitzonderlijk hoog  In 1999 en 2000 was dit 
vergelijkbaar door het conflict in voormalig 
Joegoslavië  Het aantal personen dat in 
2015 asiel aanvroeg, bedroeg minder dan 
0,4 procent van de Belgische bevolking  

In de afgelopen jaren is er eveneens een 
duidelijke stijging van erkenningen van 
vluchtelingen  Het aantal positieve beslissin-
gen van het Commissariaat-Generaal voor 
de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) 
steeg van 29,4 procent in 2013 naar meer 
dan 60 procent vandaag  Onder de aanvra-
gers zijn veel Syriërs, Irakezen en Afghanen  
Deze hoge beschermingsgraad is te verkla-
ren door het groot aantal asielzoekers uit 
conflictgebieden  

Asielaanvragen in 2015 in EU-landen, top 10 (bron: 
Eurostat).

“Het aantal asielaanvragen in België in 2015 is verdubbeld 
in vergelijking met vorig jaar. In 2015 besliste het 

CGVS in ruim de helft van de asielaanvragen dat de 
asielzoeker daadwerkelijk bescherming nodig had” 

Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Land Aanvragen per 1000 
inw.

Duitsland 476 510 5,87

Hongarije 177 130 17,98

Zweden 162 455 16,67

Oostenrijk 88 160 10,27

Italië 84 085 1,38

Frankrijk 75 755 1,14

Nederland 44 975 2,66

België 44 665 3,97

Zwitserland 39 450 4,75

V K 38 795 0,60

4Tot en met december 2015 publiceerde het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het aantal 
dossieraanvragen. Soms hadden die betrekking op meerdere personen zoals minderjarige kinderen die hun ouder(s) volgden. 
Zij kwamen niet in de Belgische statistieken voor. Vanaf januari 2016 paste het CGVS de statistieken aan om vergelijkingen 
mogelijk te maken (bron: www.cgvs.be). 
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Komen ze onze uitkeringen en ons werk afpakken?
Niemand krijgt een uitkering puur omdat hij 
een vreemdeling is  Mensen zonder papieren 
hebben enkel recht op dringende medische 
zorgen, met uitzondering van minderjarige 
kinderen in nood  Enkel het statuut van 
erkende vluchteling (of andere bescherming) 
geeft recht op toegang tot de arbeidsmarkt 
of tot een leefloon  Tijdens de asielproce-
dure heeft de asielzoeker enkel recht op 
materiële hulp, zijnde onderdak, eten en 
begeleiding  Hij of zij mag niet werken, tenzij 
de asielprocedure langer duurt dan vier 
maanden 

Bovendien voeren migranten heel vaak 
laaggeschoolde en zware jobs uit, jobs die 
niet ingevuld geraken door Belgen  Wan-
neer migranten werken, dragen ze bij aan 
onze economie  Nog veel te vaak komen 
migranten in aanraking met discriminatie of 
uitbuiting op de arbeidsmarkt 

Bij de behandeling van asielaanvragen en 
de toekenning van subsidiaire bescherming, 
is België gebonden door internationale 
verplichtingen  Het VN-Vluchtelingenverdrag 
bepaalt bovendien dat vluchtelingen op de-
zelfde manier moeten worden behandeld als 
andere onderdanen wat betreft ondersteu-
ning en bijstand  Zo hebben vluchtelingen 
recht op toegang tot de arbeidsmarkt of een 
leefloon van het OCMW  Voor het verkrijgen 
van een leefloon worden strenge voorwaar-
den gehanteerd: verplicht taallessen en 
inburgeringscursus volgen, werkbereidheid 
aantonen… Werkloosheidsuitkering is pas 
mogelijk als een vluchteling al gewerkt heeft 
in België en dus al heeft bijgedragen aan het 
sociaal systeem 
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Aantal asielzoekers per herkomstland in 2015 
(bron: Myriatics 4, juli 2016, Myria Federaal 

Migratiecentrum).
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Kan onze sociale zekerheid dit aan?
Volgens een rapport van de OESO brengt 
immigratie gemiddeld zo’n 3 500 euro aan 
fiscale inkomsten op per persoon per jaar. 
Door te sparen, te consumeren en belas-
tingen te betalen, dragen migranten bij aan 
de economie en de publieke schatkist  De 
opvang van een asielzoeker kost tussen 
de 37,7 en de 40 euro per dag  Een groot 
deel van deze kosten keert terug naar onze 
economie door de jobs die ontstaan om de 
opvang te garanderen  

Door de inperking van de rechten van 
migranten verslechtert de situatie zowel 
voor de migranten als voor de samenleving  
Nieuwkomers worden kwetsbaar, afhanke-
lijk en uiteindelijk ongewild  Het restrictieve 

beleid is er op gericht de draagkracht van 
onze samenleving en de sociale zekerheid in 
stand te houden, maar doet net het omge-
keerde  Het beleid creëert een ‘onderklasse’ 
die weinig kan bijdragen  Dit zorgt op zijn 
beurt voor een afkalving van het maatschap-
pelijk draagvlak voor nieuwkomers, met 
nefaste gevolgen waar we allemaal slechter 
van worden  Zo was er een wetsvoorstel om 
de kinderbijslag van vluchtelingen pas volle-
dig toe te kennen na vier jaar, een maatregel 
die verschillende kwetsbare gezinnen in de 
armoede zou duwen  In de realiteit bedraagt 
het kinderbijslagbudget voor nieuwkomers 
slechts 6 miljoen euro op een totaalbedrag 
van 6 miljard, of 0,1% 5

Tussen 2007 en 2013 besteedde de EU bijna 4 miljard 
euro aan het migratiebeleid, waaronder de terugkeer van 

onderdanen van derde landen en grenscontrole. Amper 17% 
(700 miljoen euro) was gewijd aan asielprocedures.

5Uit ‘Migratiemythes: factcheck’, het tweede rapport van de Migratiecoalitie.
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Houden strengere grenscontroles migratie tegen?
Aan de grenzen van Europa zijn overal 
muren opgetrokken: tussen Turkije en 
Griekenland, tussen Turkije en Bulgarije, 
aan de Hongaarse grens    Ook verderop op 
de Balkanroute geraken vluchtelingen nog 
nauwelijks door  Prikkeldraad, afschrikwek-
kende barrières, radar, traangaskanonnen, 
bewegingsmelders; geavanceerde bewa-
kings- en militaire systemen moeten zorgen 
voor goed bewaakte grenzen  Ook een 
visum krijgen duurt vaak heel lang  Toch heb 
je een visum nodig om met het vliegtuig of 
een ander regulier vervoersmiddel toegang 
te krijgen tot Europa  Omdat een visum krij-
gen zo moeizaam verloopt, zien velen zich 
gedwongen om op een andere, gevaarlijkere 
manier Europa te bereiken  

De ‘militarisering’ van de grenscontroles is 
vooral een verspilling van publieke midde-
len geweest  De strengere grenscontroles 
zorgden er niet voor dat minder asielzoekers 
en andere migranten de grenzen overstaken  
Migranten en vluchtelingen ontvluchten hun 
land omdat ze vrezen voor hun leven door 
oorlog of vervolging, armoede, klimaats-
veranderingen     Ironisch genoeg houdt de 
verstrengde bewaking de migranten niet te-
gen, het dwingt hen gewoon om gevaarlijkere 
routes te nemen  Zo worden ze in de handen 
gedreven van mensensmokkelaars  Vrouwen, 
mannen en kinderen verdrinken daardoor in 
zee of stikken in vrachtwagens  Gezinnen 
met jonge kinderen trekken te voet doorheen 
verschillende landen in de Balkan ondanks 
regen, hitte of koude  Het is dus juist het 
falende Europese migratiebeleid dat aan de 
basis ligt van de doden op weg naar Europa 

Grenscontrole tussen 
Griekenland en 
Macedonië 

Am
nesty International
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Welke routes worden gebruikt?
Er zijn twee hoofdroutes: Turkije-Balkan- 
Duitsland en Libië-Italië-Duitsland  De eerste 
heeft een korte en minder gevaarlijke zee-
tocht van ongeveer een half uur tot twee uur, 
maar een lastige reis over land via de Balkan 
die tussen de zeven en veertien dagen duurt  
De tweede route heeft een langere, zeer ge-
vaarlijke zeetocht van ongeveer 6 tot 12 uur 
maar de reis daarna over land duurt slechts 
een dag omdat men in een keer kan door-
reizen naar Duitsland6  De meest gebruikte 
route heeft als startpunt West-Turkije omdat 

veel mensen uit de Arabische wereld geen 
visum nodig hebben voor Turkije  

Door de deal tussen de EU en Turkije is het 
heel moeilijk geworden om de Egeïsche 
Zee tussen Turkije en Griekenland over 
te steken 7 Bovendien is de grens tussen 
Griekenland en Macedonië dicht, waardoor 
de Balkanroute veel minder gebruikt wordt  
Het gevolg is dat tienduizenden mensen nu 
vastzitten in Turkije en Griekenland 

Wat met mensen die terroristische 
of criminele feiten plegen?

Terrorisme moet resoluut bestreden worden 
met het oog op veiligheid en met respect 
voor mensenrechten  Veel mannen, vrouwen 
en kinderen zijn net op de vlucht voor dit 
soort geweld, angst en conflict  Toch kan 
het niet worden uitgesloten dat er bij de 
asielzoekers ook mensen met kwade bedoe-
lingen zijn  Daarom doen de veiligheidsdien-

sten een screening van de asielaanvragers  
Dat is ook in België het geval zodat niemand 
onterecht het statuut van vluchteling krijgt 

Het VN-Vluchtelingenverdrag is hierover 
duidelijk: wie een ernstig misdrijf heeft ge-
pleegd, heeft geen recht op het statuut van 
vluchteling 

Vluchtelingen op 
weg van Turkije naar 

Griekenland 
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6Vanaf dan behoren alle landen tot de Schengen-zone waar er een vrij verkeer van personen van kracht is. 
7Op 18 maart werd en akkoord gesloten waarbij alle vluchtelingen op Turkse bodem geblokkeerd worden.
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Wat brengt de toekomst?
De laatste maanden daalde het aantal asiel-
aanvragen spectaculair  In juni 2016 werden 
slechts 1089 asielaanvragen ingediend  
Minder dan de helft ten opzichte van een 
jaar terug en meer dan zes keer minder dan 
de topmaand september 2015  

Beweren dat de vluchtelingencrisis over 
is mede dankzij de EU-Turkijedeal, gaat 
echter te ver  Door de gespannen situatie in 
Turkije, waar meer dan 3 miljoen vluchtelin-
gen in mensonwaardige omstandigheden 
verblijven, staan alle afspraken op losse 

schroeven  Turkije treedt de mensenrechten 
met de voeten en stuurt vluchtelingen terug 
naar oorlogsgebied  De push-backs, waarbij 
vluchtelingen op de Griekse eilanden terug 
naar Turkije worden gestuurd, worden door 
de VN en het Europese Hof voor de Rech-
ten van de Mens als illegaal beschouwd  
Volgens Leggeri, topman van het Europees 
grensbewakingsagentschap Frontex, is de 
situatie in Turkije voor de vluchtelingen uit-
zichtloos waardoor meer mensen opnieuw 
illegaal de gevaarlijke oversteek maken 
tussen Libië en Italië 

“De EU-Turkijedeal is een afgrijselijk gedrocht dat alle internationale 
regels met de voeten treedt en de toekomst van miljoenen 
vluchtelingen op het spel zet. ‘Uit het oog, uit het hart’ lijkt het 
nieuwe devies van de Europese migratiepolitiek te worden. 
Maar door het probleem te verplaatsen, los je het niet op.”

Eva Berghmans, Amnesty International
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Op zoek naar oplossingen
Europese landen blijven hardnekkig de 
nadruk leggen op grensbewaking en houden 
vluchtelingen en asielzoekers buiten  Dit is 
niet alleen kortzichtig, maar ook onmen-
selijk  Mensen op de vlucht voor oorlog en 
vervolging moeten de bescherming krijgen 
waar ze recht op hebben  Europa, en dus 
ook België, moet hierin zijn verantwoordelijk-
heid opnemen, door te zorgen voor veilige en 

legale routes én voor voldoende financiering 
van humanitaire hulp in de regio  De VN kla-
gen al lang dat er te weinig geld is voor voe-
ding, onderdak, gezondheidszorg en onder-
wijs voor vluchtelingen en de landen die hen 
ontvangen  Dit heeft een ernstige impact op 
de levensomstandigheden van vluchtelingen 
in het Midden-Oosten en elders 

“Nood aan legale routes”

Leggeri (Frontex) riep onlangs de Europese 
Commissie nogmaals op om vluchtelingen 
uit crisisgebieden meer mogelijkheden te 
bieden om op een legale manier naar de 
Europese Unie te reizen  Hij doet dat “niet al-
leen voor de bescherming van de migranten, 
maar ook om te vermijden dat terroristen en 
criminelen de EU binnenkomen” 8

Via hervestiging kunnen kwetsbare vluch-
telingen op een veilige en legale manier 

veiligheid en bescherming krijgen  Ze worden 
door de VN geselecteerd in een vluchtelin-
genkamp en komen dan bijvoorbeeld met het 
vliegtuig naar België, waar ze asiel krijgen 

Dit, en andere veilige en legale routes zoals 
gezinshereniging en humanitaire visa, zijn 
de enige manieren om te zorgen dat vluchte-
lingen hun leven niet in handen van smok-
kelaars hoeven te leggen en om migratie op 
een ordelijke manier te laten verlopen 

En nu

Kwb onbegrensd zet de asiel- en migratie-
thematiek op de agenda  Deze brochure 
brengt met feiten en aantallen rationaliteit 
in een vaak emotioneel debat  De migratie-
thematiek evolueert bovendien  Aantallen 
nieuwkomers stijgen of nemen af  Ook hun 
landen van herkomst veranderen, al dan 
niet als gevolg van internationale politieke 
beslissingen of klimaatschommelingen  
Maar migratie zal er altijd zijn  Daarom is dit 
bestuursgesprek dé manier om een eerlijk 
standpunt in te nemen 

Dit bestuursgesprek is echter geen eind-
punt  Het is het vertrekpunt om als kwb’er na 
te denken over welke rol jij kunt spelen, om 
na te denken over hoe jouw kwb-groep de 
hand kan reiken aan nieuwkomers in jouw 
gemeente  Maart 2017 wordt de maand 
waarin kwb-groepen heel wat activiteiten 
zullen organiseren met en voor nieuwko-
mers  Meer info daarover volgt later nog, 
maar we hopen alvast ook op jouw mede-
werking te mogen rekenen  Want kwb, dat is 
ontmoeting, met iedereen 

We wensen je alvast inspirerende en motive-
rende gesprekken!

8“Nog nooit zo veel vluchtelingen via Middellandse Zee naar Italië”, artikel op www.deredactie.be, Gianni Paelinck, 28/06/16.
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KWB ONBEGRENSD: HET AANBOD
➜ Programma: Van Brussel tot Bagdad

Naast de bestuursgesprekken, die op de 
voorgaande bladzijden aan bod kwamen, 
heeft kwb dit werkjaar ook in het program-
ma-aanbod aandacht voor het migratie-
thema  Twee van de vijftien aangeboden 
activiteiten hebben een link met dit thema  
De laatste maanden hebben heel wat asiel-
zoekers een islamitische achtergrond  In 
‘Van Brussel tot Bagdad’ brengt Jonas Slaats 
daarom een interactieve avond rond de Islam 
en onze beeldvorming hierover  Waar komen 

de huidige conflicten in de islamitische 
wereld vandaan? Is een ‘botsing van bescha-
vingen’ onvermijdelijk of zijn er uitwegen? Is 
de islam inherent gewelddadig? Hoe zit de 
islamitische gemeenschap ineen? Komt het 
‘onbemind’ niet al te vaak voort uit ‘onbe-
kend’? Jonas maakt kanttekeningen bij ons 
huidige wereldbeeld en plaatst de discussies 
over de islamitische achtergrond van veel 
asiezoekers in een breder perspectief  

➜ Programma: In het spoor van een asielzoeker

Een tweede activiteit in het jaarprogramma 
is de tocht ‘In het spoor van een asielzoeker’  
Hierbij laten Tochten Van Hoop en kwb je 
een aantal plaatsen, instellingen en initiatie-
ven in Brussel zien die voor asielzoekers be-

langrijk zijn  Je hoort er tussendoor enkele 
getuigenissen van hoe het er dagelijks aan 
toe gaat  Treed zelf in de voetsporen van een 
asielzoeker en word getuige van de (lijdens)
weg die zij ondergaan/ondernemen  

Vraag Jonas in je afdeling
Heb je als afdeling nog interesse om Jonas Slaats met ‘Van Brus-
sel tot Bagdad’ te boeken? Dit kan nog iedere dinsdag tot en met 
december 2017 (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties)  Welke 
dinsdagen nog vrij zijn, zie je op www kwb be/programma  

J. Som
ers

Tentenkamp 
Maximiliaanpark sept. ’15 
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➜ Een tocht als vluchteling  
Zangeres en ex-politica Margriet Hermans 
houdt een aantal conferences rond haar 
ervaringen uit het tv-programma ‘Terug Naar 
Eigen Land’  De reis langs de vluchtelingen-
route van het Midden-Oosten naar Europa 
ontlokte bij het voormalige parlementslid 
wel eens harde standpunten, maar Margriet 
is achteraf toch vooral aangedaan  

Kwb organiseert vijf van deze voorstellingen  
Kom naar één van deze boeiende shows 
en laat je meevoeren door de diepgaande 
ervaringen die Margriet tijdens ‘Een tocht als 
vluchteling’ zal delen 

Woensdag 9 november 2016
Wemmel, GC De Zandloper

Donderdag 10 november 2016
Heusden-Zolder, CC Muze

Woensdag 16 november 2016
Wetteren, CC Nova

Donderdag 17 november 2016
Lier, CC Vredeberg

Vrijdag 18 november 2016
Ardooie, GC ‘t Hofland

➜ Campagnemaand maart 2017

Maart 2017 wordt een echte campagne- 
maand waarin kwb-groepen over heel 
Vlaanderen en Brussel tot actie overgaan  
Kwb-groepen kiezen een actiemodel om in 
de eigen gemeente de nieuwkomers welkom 
te heten  Eigen initiatieven die bijdragen tot 
de integratie van nieuwkomers in je buurt 
zijn vanzelfsprekend ook mogelijk  Naar aan-
leiding van deze campagnemaand komt er 

later in het werkjaar nog een extra brochure 
uit met verschillende actiemodellen, ideeën 
en voorbeelden om in maart met je eigen 
afdeling aan de slag te gaan 

Help deze mensen een nieuw leven op te 
bouwen en betrek hen bij het buurtleven  
Ongeacht, taal-, cultuur- en geloofsgrenzen  
Dit ís kwb, kwb onbegrensd!

Er zijn nog enkele tickets beschikbaar! Bestel ze nu via www kwb be/onbegrensd 

Leden € 6 – niet-leden € 10 
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