Dossier ‘Vluchtelingen’
Groen Denderleeuw
Maandag 14 september 2015

De vluchtelingencrisis … anders bekeken!
21 september: Internationale dag van de Vrede …
Wereldvrede. Ondanks deze mooie intentie verlieten wereldwijd meer dan 60 miljoen mensen
noodgedwongen hun thuis. Ze zijn op de vlucht voor vervolging, geweld of oorlog. Zo’n 15 miljoen
onder hen vindt bescherming in een ander land. We noemen deze migranten vluchtelingen. Andere
migranten verlaten hun thuis omdat ze honger lijden, zeer arm zijn of omdat ze slachtoffer zijn van
een natuurramp. Vluchtelingen en andere migranten reizen misschien vaak op dezelfde manier, toch
zijn ze fundamenteel verschillend.
Migranten, in het bijzonder economische migranten, trekken weg om hun toekomst en die van hun
familie te kunnen verbeteren.
Vluchtelingen kunnen niet anders dan hun land noodgedwongen verlaten omdat hun leven of hun
vrijheid er in gevaar is. Ze worden niet beschermd in eigen land, vaak is het zelfs hun eigen overheid
die hen vervolgt. Als ze geen bescherming vinden in een ander land riskeren ze gedood te worden of
zonder rechten te moeten overleven.
De meeste vluchtelingen vluchten naar een andere regio in hun land of naar een buurland. Ze komen
dus meestal in derdewereldlanden terecht die hen niet altijd kunnen beschermen. Slechts één op vijf
vluchtelingen trekt naar het westen op zoek naar bescherming.
Wanneer vluchtelingen aankomen in België kunnen ze asiel, bescherming aanvragen. Tijdens hun
asielprocedure noemen we hen asielzoekers. Wordt hun asielaanvraag positief aanvaard dan worden
ze beschermd.

Vluchtelingencrisis in 10 cijfers
In de Europese vluchtelingencrisis wordt met cijfers gegoocheld dat het een lieve lust is, maar wat
klopt er nu eigenlijk en wat niet? Wat blijft er overeind van de verontrustende beweringen en
doemscenario's van politici in België en Europa, naast de naakte feiten? De wereldwijde
vluchtelingencrisis is ongezien en omvangrijk, maar wordt Europa echt overspoeld? Is België het
Beloofde Land en kan onze sociale zekerheid het niet meer aan, zoals vaak beweerd wordt? Om een
antwoord te vinden op de mondiale vluchtelingencrisis hebben we vooral nood aan feiten en een
sober debat, geen politici die naar de mond praten met misleidende informatie die de angst en
onzekerheid nog groter maakt. Cijfers verhullen soms meer dan ze verduidelijken, maar ze erkennen
is een vertrekpunt om te werken aan duurzame oplossingen. Groen lijst voor u tien cruciale cijfers op
die echt recht doen aan de feiten, onze legendarische gastvrijheid en de vluchtelingen.

60 miljoen

60 miljoen vluchtelingen wereldwijd
In tegenstelling tot wat regeringsleiders in Europa, zo ook in ons land, wel
vaker om electoraal winstbejag beweren, gaat de Europese vluchtelingencrisis
niet zozeer over economische gelukzoekers op zoek naar een beter leven in
Europa, de zogenaamde ‘economische migranten’, maar mensen op de vlucht
voor oorlog en geweld.
Volgens de VN-Vluchtelingenorganisatie zijn momenteel bijna 60 miljoen
mensen wereldwijd ontheemd door conflict. Het grootste deel van de
vluchtelingen die Europa bereiken, komen uit landen als Afghanistan, Irak,
Eritrea en Syrië. Dit zijn landen verscheurd door oorlog, dictatoriale
onderdrukking en religieus extremisme. In het geval van Syrië, zelfs alle drie.
Sinds het begin van het conflict bracht die regio al miljoenen vluchtelingen op
de been.

2%

2% vlucht naar Europa
In de Europese pers lijkt het soms alsof Europa wordt overspoeld door
vluchtelingen, Calais de bottleneck is en Groot-Brittannië het Beloofde land.
Maar niets is minder waar. De vluchtelingenstroom naar Europa is omvangrijk,
maar de feiten plaatsen één en ander wel in perspectief. Tot 2014 ging slechts 2
% van de totale vluchtelingenstroom wereldwijd richting Europa. Tot 90% van
alle vluchtelingen wereldwijd vlucht naar veilige regio’s in het eigen land of
naar buurlanden. Eind 2014 bevonden zich 4 miljoen Syrische vluchtelingen in
de buurlanden Turkije, Libanon en Jordanië.

0,09 %

0,09% aandeel vluchtelingen op totale Europese bevolking
Over de hele Europese Unie kraaien beleidsmakers moord en brand dat de
vluchtelingencrisis de ineenstorting van het Europese welvaartsysteem zou in
de hand werken. De feiten hebben echter ook hun rechten. In realiteit is het
aantal vluchtelingen dat de Europese Unie heeft bereikt (450.000) maar een
peulenschil van de totale Europese bevolking van 500 miljoen inwoners,
uitgerekend op 0,09%. “Het rijkste continent ter wereld kan met gemak
dergelijke instroom opvangen”, schrijft The Guardian. Diezelfde krant had het
in een recent stuk over 200.000 vluchtelingen.

2,99
miljoen

3,6 %

2,99 miljoen vluchtelingen als België even grote inspanning zou doen als
Libanon
Het zijn vooral de buurlanden van Syrië die de meeste vluchtelingen
opvangen. Zo zijn er 2 miljoen vluchtelingen in Turkije (op 80 miljoen
Turken) en 1,2 miljoen vluchtelingen in Libanon (op 4,6 miljoen
Libanezen). Net als België is Libanon een klein land. Als wij een
gelijkaardige inspanning zouden leveren als Libanon vandaag, zou dit
betekenen dat België nu 2,99 miljoen vluchtelingen uit die regio had.
3,6% Europese asielaanvragen gebeurt in België
Er doet een hardnekkige mythe de ronde dat ons land veel meer doet dan
andere Europese landen en veel meer asielzoekers opvangt. Dat was zo tussen
2008 en 2012. Toen stond België in de top 5, maar sindsdien is dat niet meer
zo. Bovendien waren in deze periode onze erkenningspercentages steevast een
pak lager , met name gemiddeld 23%, dan in andere landen zoals Zweden
(39,20 %), Nederland (47,55 %) of Italië (52,90 %). De realiteit vandaag is dat
ons land veel minder doet dan we denken. Een derde van het totaal aantal
asielzoekers in Europa vraagt vandaag doorgaans asiel aan in Duitsland (32,4
%). Daarna volgen Italië (10,3 %), Frankrijk (10 %). België behandelde in
2014 22 710 asielaanvragen, 3,6 % van het Europese totaal. Asiel is bovendien
allesbehalve de grote toegangspoort voor migratie naar België. Tot op vandaag
leidt het slechts tot 8 % van de instroom.

4 323

4.323 vluchtelingen erkend in België in 2015
De vluchtelingcrisis is geen natuurramp die niet te voorspellen was, zoals Bart
De Wever beweert. Zowel de VN-Vluchtelingenorganisatie als het Europees
Asielondersteuningsbureau publiceerden zes maanden geleden rapporten
waaruit bleek dat 2014 een ongezien piekjaar was. Dat heeft vooral te maken
met toename van omvang en ernst in internationale conflicten, wat gezorgd
heeft voor de grootste vluchtelingenstroom in Europa sinds de Tweede
Wereldoorlog. In de hele Europese Unie hebben meer dan een half miljoen
mensen vorig jaar asiel aangevraagd, een stijging met 44% in vergelijking met
2013. 20 % van hen waren Syriërs, goed voor 12 000 Syriërs, het jaar ervoor
waren dat er 50 000.
Vooral het aantal erkende vluchtelingen neemt de laatste jaren toe. Na een
daling van het aantal aanvragen en erkenningen in 2011 en in 2012, steeg het
aantal erkenningen in ons land in 2013 weer. In 2013 verleende België aan 4
937 mensen asiel of subsidiaire bescherming. In 2014 waren het er 6 146. Tot
nog toe (cijfer tot en met juli 2015) tekenden we voor 2015 4 323
vluchtelingen en subsidiair beschermden op. Dit betekent dat België sinds
begin dit jaar 61,8 % van de aanvragen heeft erkend. Voor het hele jaar zullen
we vermoedelijk stranden op ongeveer 10 000 vluchtelingen

42 nachten

42 nachten (en counting) stuurt België asielzoekers de straat op
Sinds 22 juli 2015 stuurt België elke nacht asielzoekers de straat op, intussen
staat de teller op 42 dagen (en counting!). De capaciteit van Dienst
Vreemdelingenzaken wordt bewust beperkt tot 250 plaatsen.
Daarnaast kampt België met een acuut gebrek aan opvangplaatsen, door
besparingen, amateuristisch en inefficiënt beleid. Drie jaar geleden hadden we
in totaal nog iets meer dan 23 000 plaatsen, nu nog slechts 16 000. Begin dit
jaar werden NGO’s en lokale besturen met jarenlange ervaring in asielopvang,
voor de derde keer op rij, verplicht om te bezuinigen en hun aanbod in te
krimpen. Vooral kleinschalige, individuele opvangstructuren moesten het
ontgelden, wat slecht nieuws is voor kwetsbare groepen zoals onbegeleide
kinderen of vrouwen.
De laatste bezuinigingsronde werd afgelopen winter ingezet, nota bene op een
moment dat de asielaanvragen terug opliepen. Dit stop-and-go beleid zal
binnenkort zorgen voor nog meer tekort in de opvang. De regering moet
halsoverkop op zoek naar opvangcapaciteit en zoekt die bij onervaren
(privé)partners, wat de kwaliteit onder druk brengt.

140

140 landen ondertekenden Vluchtelingenverdrag
Sinds 1951 ondertekenden intussen 140 landen de Conventie van Genève. Deze
conventie, ook gekend als ‘het Vluchtelingenverdrag’ is een afspraak waarin ze
erkennen om vluchtelingen evenveel rechten te geven als hun eigen burgers. Het
is één van de belangrijkste internationale akkoorden sinds de Tweede
Wereldoorlog en de basis van het vluchtelingenrecht.
N-VA en Open VLD stellen dit in vraag, maar een apart statuut met minder
sociale rechten voor vluchtelingen zou ingaan tegen alle internationale
afspraken en een veel grotere impact hebben op de samenleving dan
vluchtelingen op dit moment betekenen.

55 %

55 % heeft na 4 jaar werk
Over de mythe van de hangmatvluchteling, valt het volgende te zeggen. Een
groot onderzoek uit 2012 in ons land wees uit dat op het moment van
erkenning 19 % van de vluchtelingen werk heeft gevonden, vier jaar later
zelfs meer dan de helft (55 %). Niet leeftijd of opleidingsniveau bleek
daarbij de belangrijkste factor, maar tijd. Hoe langer vluchtelingen in ons
land zijn, hoe groter de kans dat ze werken. Omdat ze dan de taal beter
spreken, een netwerk uitgebouwd hebben, opleidingen gevolgd hebben, ...
Hoewel vluchtelingen nog altijd geconfronteerd worden met grote
problemen nadat ze hun statuut hebben verworven, concluderen de
onderzoekers, krijgen ze langzaam toegang tot de arbeidsmarkt. Na vier
jaar neemt de tewerkstellingsgraad van vluchtelingen sterk toe. Specifieke
groepen zoals alleenstaande moeders blijven echter afhankelijk van een
sociale uitkering. Na verloop van tijd verwerft de onderzoeksgroep meer
competenties zoals een betere taalbeheersing en een betere kennis van het
institutionele kader en slagen ze erin om hun (nieuwe) sociale netwerken te
mobiliseren.”

0,1 %

0,1% kinderbijslag naar vluchtelingen
Eén van de meest gehoorde argumenten van de meerderheidspartijen Open
VLD en N-VA is dat onze sociale zekerheid de druk niet aan kan. Er zijn
landen waar de sociale infrastructuur op een breekpunt staat, maar dat
probleem stelt zich op dit moment eerder bij de buurlanden van
conflictgebieden waar het merendeel van de vluchtelingen op zoek gaat
naar veiligheid.
De VRT Nieuwsdienst rekende uit dat de kost van de kinderbijslag voor
erkende vluchtelingen in ons land amper 6 miljoen euro bedraagt, en dit op
een totaal van 6 miljard. In andere woorden, de impact op onze sociale
zekerheid blijft voorlopig beperkt tot 0,1 %. De overige 99,90% of 6 miljard
euro gaat niet naar vluchtelingen. Bovendien zijn toegang tot sociale
basisvoorzieningen, zoals de kinderbijslag, voor mensen die volstrekt legaal
in ons landen mogen verblijven, waaronder dus vluchtelingen, in
Internationale verdragen verankerd.

10 voorstellen voor een asiel- en inburgeringsbeleid

En wat met Denderleeuw?
Groen Denderleeuw las met grote vreugde hoe leerlingen van het IKSO de handen in elkaar sloegen
om een eigen initiatief op te zetten, samen met enkele leerkrachten. Dit toont nogmaals aan dat de
inwoners van Denderleeuw elkaar - en anderen in nood - een warm hart toedragen. Als Groen
Denderleeuw willen we die warmte blijven uitstralen naar alle nieuwe inwoners, we verwachten
hetzelfde van het gemeentebestuur.

Bronnen
www.groen.be
www.vluchtelingenwerk.be

