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De portretten op de cover en binnenin dit boekje komen uit de campagne
‘Leven in veiligheid’. In deze campagne vertellen vluchtelingen wat ze hebben
meegemaakt en waarom zij bescherming nodig hebben.
Dit is een samenvatting van de strategische beleidsnota ‘Naar een visie voor
vluchtelingenwerk 2015’.
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Inleiding
De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland zet zich in voor de bescherming van vluchtelingen in
Nederland en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Al tientallen jaren zetten
we als een beweging van betrokken Nederlanders ons in voor vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf,
van aankomst naar toekomst.
De nationale en internationale context waarin VluchtelingenWerk Nederland opereert, verandert
voortdurend. Beleid en regelgeving veranderen met de komst van elke nieuwe regering en de
maatschappelijke discussie over migratie heeft invloed op het integratie- en inburgeringsbeleid voor
vluchtelingen. Vluchtelingen hebben, mede door de economische situatie, steeds meer moeite om mee te
doen in de samenleving. Ook worden we geconfronteerd met steeds meer Europese regelgeving en met
andere eisen van onze subsidiegevers. Binnen de vereniging is er de afgelopen jaren ook veel veranderd.
Een aantal lokale stichtingen is naast vluchtelingen ook migranten gaan begeleiden en het Landelijk
Bureau van VluchtelingenWerk is sinds een paar jaar internationaal actief.
Al deze ontwikkelingen vragen van de organisatie soms een andere rol, een nieuwe aanpak of inzet op een
ander werkterrein. De breedte van ons werk, samen met een omgeving die voortdurend andere eisen stelt,
vraagt om heldere uitgangspunten, doelstellingen en ambities voor de toekomst. Die hebben we in deze
uitgave op een rijtje gezet.
Indeling
In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de internationale regelgeving over de bescherming van
vluchtelingen is geregeld en wat de belangrijkste uitdagingen voor vluchtelingen zijn. In hoofdstuk
twee en drie hebben we onze missie en visie toegelicht. In hoofdstuk vier staat beschreven waarom
VluchtelingenWerk voor deze organisatievorm heeft gekozen. In het vijfde hoofdstuk staan onze
activiteiten nader uitgeschreven en geven we prioriteiten aan. In hoofdstuk zes vind je onze ambities voor
de toekomst.
De basis van VluchtelingenWerk blijft onveranderd. We zijn een beweging van betrokken Nederlanders
die zich inzetten voor vluchtelingen. Dit doen we vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een
leven in veiligheid en een gevoel van medemenselijkheid. De omstandigheden waarin VluchtelingenWerk
opereert blijven de komende jaren veranderen. Deze brochure biedt houvast om keuzes te maken die recht
doen aan onze bestaansgrond.
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Parwana (11), gevlucht uit Afghanistan
“We konden niet op mijn moeder wachten”
“In Afghanistan leefden we in angst. Ik ging niet naar school en kon ook niet buiten spelen.
Dat was veel te gevaarlijk. Drie van mijn ooms zijn gedood door de Taliban. Op een dag kwam mijn
vader geschrokken thuis. Hij zei dat we meteen moesten vluchten. De Taliban wilden hem
vermoorden. We moesten zo snel vluchten dat we zelfs niet op mijn moeder, broertje en zusje
konden wachten. De eerste twee jaar dat we in Nederland woonden, wisten we niet wat er met hen
was gebeurd. Later ontdekten we dat ze naar Pakistan waren gevlucht. Nadat we een
verblijfsvergunning kregen, kwamen mijn moeder, broertje en zusje naar ons toe.
Ik was dolblij dat we weer samen waren.”
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1. De bescherming van
vluchtelingen
Over de bescherming van vluchtelingen zijn internationaal afspraken gemaakt. Staten hebben
internationale verdragen ondertekend waarin het recht op asiel en andere rechten van vluchtelingen
staan. De uitgangspunten van vluchtelingenbescherming staan meer dan zestig jaar na dato nog altijd
overeind. Dit zijn het recht asiel te zoeken, het verbod op refoulement en het geven van rechten aan
vluchtelingen, aangevuld met internationale solidariteit met landen die zwaardere lasten dragen.
Recht op bescherming
Een vluchteling die in eigen land vervolgd wordt, heeft het recht
asiel te zoeken in een ander land. Dit recht is vastgelegd in artikel
14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en ook
in artikel 18 van het Europees Handvest van de Grondrechten.
Vluchtelingen hoeven volgens internationaal recht niet aan te tonen
dat er dicht(er) bij huis geen alternatieven voor asiel zijn. Maar ze
hebben niet het recht asiel te krijgen in een land van keuze. Staten
mogen onderling afspraken maken over waar een vluchteling asiel
moet aanvragen. Hierbij moeten zij wel de rechten van vluchtelingen
waarborgen.
Het Vluchtelingenverdrag verbiedt refoulement van vluchtelingen,
dit is het terugsturen van vluchtelingen naar landen waar hen
vervolging of een onmenselijke behandeling te wachten staat.
Daarnaast geeft het verdrag een aantal burger-, politieke- en
sociaal-economische rechten aan vluchtelingen. Dit zijn onder
andere toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt, maar ook toegang
tot integratieprogramma’s en het spoedig mogelijk maken van
naturalisatie. Ieder land kan tot op zekere hoogte dus zelf bepalen
wat hij onder asiel verstaat. Sommige landen vangen grote aantallen
vluchtelingen op. Maar ondanks hun inspanningen slagen zij er niet
in alle vluchtelingen voldoende rechten toe te kennen. De aantallen
zijn te groot en leggen een zware druk op de maatschappij. In de
preambule van het Vluchtelingenverdrag wordt daarom gewezen op
de noodzaak van internationale solidariteit van andere landen.

Definitie van een vluchteling
Achter de juridische definities van internationale verdragen gaat
een wereld schuil van ernstige discriminatie, onderdrukking en
oorlog met ernstig leed. Definities zijn er niet om vluchtelingenbescherming te compliceren en in te perken, maar juist om recht te
doen aan de noodzaak van bescherming. Dat vereist volgens ons een
ruime uitleg van verdragen en een humanitaire invulling ervan.
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Wat zeggen de verdragen nu precies over de rechten van
vluchtelingen? Wat houdt asiel en bescherming in juridische termen
in? De belangrijkste definitie van het begrip vluchteling staat in het
al eerder genoemde Vluchtelingenverdrag:
‘Vluchteling is hij die een gegronde reden heeft te vrezen voor
vervolging vanwege zijn ras, religie, nationaliteit, het behoren tot
een sociale groep of het hebben van een politieke overtuiging,
die zich buiten het land bevindt waarvan hij de nationaliteit bezit,
of daarheen niet terug kan keren en die, vanwege die vrees, niet de
bescherming van de autoriteiten van zijn land kan of wil inroepen’.
Deze vluchtelingendefinitie is aangevuld door andere, regionale
verdragen, zoals artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens. Maar ook het recentere Europese recht omvat
aanvullende beschermingsgronden, ook wel ‘subsidiaire
bescherming’ genoemd.
De Europese dimensie van vluchtelingenbescherming is de
afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Dit komt omdat
Europese staten meer samenwerken. Helaas worden hierbij vaak de
ondergrenzen van het vluchtelingenrecht opgezocht.

Bescherming van groepen
De laatste jaren hebben uitspraken van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens er toe geleid dat asielaanvragen minder
individueel hoeven te worden getoetst. De algemene veiligheidsen mensenrechtensituatie in het land van herkomst heeft een
grotere rol gekregen bij het beantwoorden van de vraag of iemand
bescherming nodig heeft. Dit betekent onder meer dat
gediscrimineerde en vervolgde mensen die behoren tot een
bepaalde groep bescherming krijgen, alleen omdat zij tot zo’n groep
behoren.

Drie pijlers

Bedreigingen voor vluchtelingenbescherming

De bescherming van vluchtelingen is kortweg gebaseerd op drie
pijlers:

De bescherming van vluchtelingen is volgens de internationale
verdragen een morele en een juridische verplichting, maar is in de
praktijk zeker niet vanzelfsprekend. Er is, kortom, een groot verschil
tussen vluchtelingenbescherming in theorie en in de praktijk. De
toelating van vluchtelingen staat in Nederland en Europa in toenemende mate onder druk. Hieronder staan de belangrijkste bedreigingen beschreven.
Grotere aantallen asielaanvragen (in het verleden) hebben in
Nederland (en andere Europese landen) tot een restrictiever
toelatingsbeleid geleid. Dit nieuwe beleid moet de komst van nieuwe
asielzoekers ontmoedigen. In Nederland zorgde de nieuwe regelgeving voor snelle asielprocedures, afschaffing van categoriaal
beleid en het onthouden van opvang aan asielzoekers.
Toenemende grensbewaking aan de buitengrenzen van Europa zorgt
ervoor dat vluchtelingen Europa sowieso steeds moeilijker kunnen
bereiken. Tegelijkertijd trekken Europese landen, waaronder
Nederland, het huidige systeem van vluchtelingenbescherming in
twijfel via het concept van opvang van vluchtelingen in de eigen regio
(Afrika, Azië). In zuidelijke landen heeft dit concept de gedachte
bevorderd dat noordelijke staten hun verantwoordelijkheid niet
nemen.

Juridische veiligheid
Het Vluchtelingenverdrag uit 1951 is de basis van
vluchtelingenbescherming en gaat uit van de verplichtingen die
staten tegenover vluchtelingen hebben. Andere internationale
verdragen vullen het Vluchtelingenverdrag aan, zoals het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens (1950) en het VN
Anti-folterverdrag (1984). De asielrechtelijke basis voor
vluchtelingen is daardoor sterker geworden. In de praktijk is
vluchtelingenbescherming echter vooral afhankelijk van nationale
rechts systemen.

Maatschappelijke veiligheid
Vluchtelingen kunnen alleen veiligheid vinden en een nieuw
bestaan opbouwen in een samenleving die hen verwelkomt.
Hun bijzondere achtergrond vraagt om een extra inspanning van de
maatschappij. Een welkome samenleving is juridisch maar beperkt
afdwingbaar. Draagvlak voor de opvang van vluchtelingen moet
daarom bevorderd worden door politici, overheden of
maatschappelijke instellingen. Niet-gouvermentele organisaties
(NGO’s) kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Internationale solidariteit
Dit is solidariteit met landen die zwaardere lasten dragen en met
vluchtelingen in deze landen zonder perspectief. Het kan bestaan
uit het opnemen van vluchtelingen via hervestiging. Ook andere
‘duurzame’ oplossingen zoals vrijwillige terugkeer of lokale
integratie zijn te zien als internationale solidariteit. De UNHCR
coördineert de internationale solidariteit. Solidariteit is juridisch
echter niet afdwingbaar en dus vrijwillig.
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Zwakke positie
Vluchtelingen die in Nederland bescherming krijgen, hebben vaak een
zwakke maatschappelijke positie. Ze nemen, ondanks de inspanningen van het inburgeringsbeleid, onvoldoende deel aan de samenleving. De arbeidsparticipatie is (te) laag, vluchtelingen hebben een
laag inkomen en de kans op schulden is groot.
Daarbij hebben vluchtelingen last van een negatieve houding van
Nederlanders, onder andere als gevolg van een hardere opstelling
tegenover migratie in het algemeen. Dit komt tot uiting in regelgeving maar ook in een persoonlijke bejegening van asielzoekers en
vluchtelingen.
De welkome samenleving staat onder druk. Het is daarom heel
belangrijk om de betrokkenheid van vrijwilligers bij vluchtelingen
vast te houden. Zo kunnen we zichtbaar maken dat er in de samenleving belang wordt gehecht aan de bescherming van vluchtelingen.

Tahmina (28), gevlucht uit Afghanistan:
“Ik wilde niet meer bang zijn”
“De burgeroorlog was al drie jaar aan de gang toen wij Afghanistan ontvluchtten. Kabul was een
spookstad geworden. We waren er niet veilig.
Mijn vader had een klein winkeltje. Bijna dagelijks kwamen gewapende mannen langs,
die spullen meenamen zonder te betalen. Toen mijn 16-jarige broer hen een keer om geld vroeg,
sloegen ze hem in elkaar. Ze dreigden hem zelfs dood te schieten. Mijn vader zat huilend op zijn
knieën en smeekte om het leven van zijn zoon. Snel daarna ontvluchtten we Afghanistan.”
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2. Missie
Een missie geeft het bestaansrecht van de organisatie weer, de opdracht die de organisatie aan zichzelf
stelt. Simpel gezegd, een missie laat zien wat je als organisatie wil bereiken en hoe je dat doet.
Onze missie luidt: ‘VluchtelingenWerk is een onafhankelijke, breed samengestelde professionele
organisatie die zich op basis van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en met vele
vrijwilligers inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en
belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie, primair in Nederland.’
Het gedachtegoed achter deze missie is breder en gebaseerd op een aantal inhoudelijke uitgangspunten;
de principes die aan de basis liggen van ons werk. Het maakt duidelijk waar wij voor staan en biedt
een leidraad bij de keuzes die we maken. Hieronder staan de tien uitgangspunten waarop ons werk is
gebaseerd.
1.

Een vluchteling heeft het recht de bescherming van een staat in
te roepen en staten zijn verplicht het recht op asiel te
respecteren. Internationale verdragen vormen de basis van
vluchtelingenbescherming, en daarnaast ook beginselen van
humaniteit. Verdragen moeten in een geest van bescherming
worden uitgelegd.

2.

Internationale bescherming (‘asiel’) betekent een verbod op
refoulement en het verlenen van materiële rechten, waaronder
het recht op gezinsleven en rechten die deelname aan de
maatschappij mogelijk maken. Deze rechten hebben betrekking
op onderwijs, werk, huisvesting, burger- en politieke rechten
en het recht Nederlander te worden. Het slaat ook op
integratieprogramma’s die bevorderen dat vluchtelingen
gebruik maken van hun rechten.

3.

De Nederlandse overheid is verplicht om draagvlak voor
vluchtelingenbescherming te bevorderen en bij te dragen aan
een welkome samenleving.

4.

Toelatingsprocedures moeten eerlijk en zorgvuldig zijn.
Zij moeten respectvol en humaan worden uitgevoerd en
rekening houden met de eventuele kwetsbaarheid van
asielzoekers.

5.

Asielzoekers moeten adequaat en veilig worden opgevangen
waarbij rekening wordt gehouden met hun eventuele
kwetsbaarheid. De opvangperiode moet zo kort mogelijk zijn.
Asielzoekers moeten tijdens de asielprocedure kunnen
deelnemen aan de maatschappij. Na een half jaar verblijf in
Nederland en na statusverlening moeten vluchtelingen zo snel
mogelijk huisvesting krijgen in gemeentes.
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6.

Intrekking van bescherming mag alleen vanwege een
ingrijpende en duurzame verbetering van de situatie in het land
van herkomst. Er moeten afspraken zijn gemaakt over
terugkeer en het land van herkomst moet de capaciteit hebben
om terugkerende vluchtelingen op te vangen. Na een bepaalde
periode hebben vluchtelingen het recht in Nederland te blijven
en krijgen zij de mogelijkheid zich snel te laten naturaliseren.

7.

Het beleid en de praktijk van integratie moet zich richten op
het behoud van veerkracht van vluchtelingen en het
bevorderen van hun kansen in de samenleving. Integratie van
vluchtelingen is een tweezijdig proces, de inspanning van
vluchtelingen én van de maatschappij is daarbij nodig.
Het recht op gezinsleven is voor integratie een voorwaarde.

8.

Vluchtelingen zijn bijzondere migranten. Bij inburgering- en
integratieprogramma’s moet ook rekening worden gehouden
met hun specifieke achtergronden. De ondersteuning van
vluchtelingen richt zich op hun capaciteiten en behoeften,
zodat zij zo snel mogelijk zelfstandig en volwaardig deelnemen
aan de samenleving.

9.

Asielzoekers van wie het asielverzoek na een zorgvuldige
procedure is afgewezen of wiens verblijfsvergunning is
ingetrokken, moeten menselijk worden behandeld. Zij moeten
in de gelegenheid worden gesteld zelfstandig, veilig en
waardig te vertrekken en waar nodig daarbij ondersteund
worden.

10. Staten moeten ruimhartig vluchtelingen opnemen via
rechtvaardige hervestigingprogramma’s. Staten moeten elkaar
zoveel mogelijk bijstaan bij het beschermen van vluchtelingen.

Ram (40), gevlucht uit Bhutan
“In Bhutan werd ik als hindoe gediscrimineerd. Iedereen moest van de koning boeddhist worden.
Mijn leraar schreef een boek over de onderdrukking. Hij werd opgepakt. Na veel martelingen
noemde hij ook mijn naam. De politie kwam naar ons huis, gelukkig kon ik ontsnappen.
Zonder iets mee te nemen, met alleen de kleren die ik droeg, ben ik naar India gevlucht.
Die dag begon mijn leven als vluchteling. In Bhutan ben ik nooit meer teruggeweest.
Ook van de meeste vrienden heb ik niets meer gehoord. In Bhutan zeggen ze dat ik een
anti-nationale terrorist ben. Dat doet me veel verdriet.”
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3. Visie
Eenvoudige oplossingen voor de mondiale vluchtelingenproblematiek zijn er niet. Nog altijd ontvluchten
jaarlijks honderdduizenden mensen huis en haard om elders een veilige haven te zoeken. Het systeem
van vluchtelingenbescherming biedt hiervoor een kader. VluchtelingenWerk hanteert haar eigen visie op
vluchtelingenbescherming. Uiteraard werken we op basis van bestaande internationale juridische kaders,
maar waar nodig vullen we deze aan met onze eigen ideeën en uitgangspunten over asiel, integratie,
draagvlak en internationale solidariteit.
Zoals in hoofdstuk 1 staat beschreven is vluchtelingenbescherming
gebaseerd op drie pijlers:
• Juridische veiligheid door non-refoulement, erkenning en
verlening van een vluchtelingenstatus en het bieden van
rechten.
• Maatschappelijke veiligheid door een welkome samenleving
waar vluchtelingen in alle veiligheid een nieuw bestaan kunnen
opbouwen.
• Internationale solidariteit met landen die zwaardere lasten
dragen en met de vluchtelingen die in deze landen vaak zonder
perspectief verblijven.
In onderstaand schema wordt duidelijk hoe deze pijlers met elkaar
samenhangen. De pijl ‘van aankomst naar toekomst’, ook wel ‘van
Schiphol tot Emplooi’ genoemd, geeft de route van de vluchteling
aan binnen het beschermingskader.

Aanvankelijk ligt de nadruk voor vluchtelingen vooral op asiel, het
verkrijgen van een verblijfstitel. Geleidelijk wordt participatie en
integratie in het nieuwe land belangrijker.
Voor VluchtelingenWerk is een belangrijk uitgangspunt dat voor de
bescherming van vluchtelingen ook draagvlak nodig is. Sterker nog:
er kan geen sprake zijn van volwaardige en duurzame bescherming,
als een vluchteling in een omgeving terecht komt die hem vijandig
gezind is. Een vluchteling heeft naast asiel immers ook recht om
een nieuw bestaan op te bouwen. Draagvlak in de samenleving is
daarbij een wezenlijk fundament. Daarom is draagvlak in het schema
als zichtbare basis van vluchtelingenbescherming opgenomen.
Op de volgende pagina’s staan de verschillende onderdelen van het
kader verder toegelicht.

Definitie en kader van vluchtelingenbescherming

Internationale solidariteit
Juridische veiligheid & perspectief

Maatschappelijke veiligheid & perspectief
VLUCHTELING
“Integratie”

“Asiel”

Verblijf & Participatie

Toegang & Toelating

Vluchteling: Van aankomst naar toekomst/van Schiphol tot Emplooi

Draagvlak:
steun van burgers
maatschappelijk middenveld / civil society
politiek & bestuurlijk draagvlak
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Visie op asiel
Bescherming gaat vooral over het waarborgen van de
mensenrechten van vluchtelingen. Asiel kan worden gezien als de
status die deze rechten garandeert. Het is de bescherming die een
staat biedt aan een vluchteling op zijn grondgebied. VluchtelingenWerk Nederland bekijkt de uitvoering van haar missie op het terrein
van asiel op drie niveaus: internationaal, Europees en nationaal.

Internationaal niveau
Het Vluchtelingenverdrag heeft alleen maar waarde als basis voor
vluchtelingenbescherming als het verdrag ook wordt nageleefd. Die
naleving gaat over twee zaken. Ten eerste, een juiste en inclusieve
toepassing van de definitie van vluchtelingenschap. Dit betekent
dat de definitie ruimhartig wordt toegepast en dat vluchtelingen
het voordeel van de twijfel krijgen. Ten tweede moeten staten erop
aan worden gesproken als zij hun verplichtingen uit het verdrag niet
nakomen. Dat laatste is moeilijk omdat het verdrag geen
toezichthouder heeft die bindende uitspraken kan doen over
schendingen van het verdrag. In de huidige situatie moeten staten
elkaar aanspreken op naleving. In de praktijk komt daar weinig van
terecht. VluchtelingenWerk pleit daarom voor een toezichthoudend
orgaan, zoals bij de algemene mensenrechtenverdragen het geval
is.

Europees niveau
Sinds 1999 wordt er gewerkt aan een gemeenschappelijk Europees
asielsysteem. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de harmonisatie
van wetgeving, praktische samenwerking tussen de lidstaten bij de
uitvoering van asielbeleid, de bewaking van de buitengrenzen en
samenwerking met landen buiten de Europese Unie.
Een gezamenlijk Europees beleid, gebaseerd op het internationale
vluchtelingenrecht en mensenrechten kan een belangrijke stap
vooruit betekenen voor de bescherming van vluchtelingen
wereldwijd. Hierdoor wordt het beschermingsniveau binnen Europa
overal gelijk. Cruciaal is wel dat de toegang van vluchtelingen tot
bescherming verzekerd is én blijft. Ook moet het niveau van
bescherming, het rechtenniveau, hoog blijven en niet onder de
normen van het internationale recht komen.

Nationaal niveau
Het Nederlandse asielbeleid is gebaseerd op internationale en
Europese wet- en regelgeving. Dat betekent dat het nationale
beleid aan de volgende criteria moet voldoen:
• Respect voor het recht asiel te zoeken, dat wil zeggen toegang
bieden tot de asielprocedure zonder aan de grens gedetineerd
te worden;
• Een eerlijke en zorgvuldige asielprocedure, waarbij de
vluchteling het voordeel van de twijfel krijgt en er rekening
wordt gehouden met eventuele kwetsbaarheid;
• Een ruimhartige interpretatie van de beschermingsgronden, in
lijn met internationale en Europese jurisprudentie en op basis
van humaniteit;
• Adequate en veilige opvangvoorzieningen met toereikende
verstrekkingen;
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•

Als er geen bescherming meer nodig is en het land van
oorsprong is veilig en stabiel genoeg, komt terugkeer aan de
orde, op een humane en waardige wijze met perspectief.

Bescherming tegen non-refoulement en het verlenen van rechten
zijn een deel van internationale bescherming. Uiteindelijk moet
deze bescherming leiden tot een duurzame oplossing voor
vluchtelingen. Het gaat dan om duurzame terugkeer of integratie in
het land van opvang. In veel gevallen kan een vluchteling
gewoonweg niet veilig terugkeren naar het land van herkomst.
In dat geval is integratie, dat wil zeggen de kans krijgen om een
bestaan op te bouwen in een nieuw land, voor hen de meest
aangewezen duurzame oplossing.

Visie op integratie
VluchtelingenWerk beschouwt integratie als een proces en geen
eindpunt. Bovendien is het een proces van twee kanten; van plaats
veroveren en plaats bieden, van verandering van individu en
samenleving. Dit geldt voor vluchtelingen en voor alle andere
nieuwkomers die hun plaats in de Nederlandse maatschappij moeten
vinden. Dat maakt integratie vooral een samenlevingsvraagstuk:
in welk land wil je leven? Daarbij worden inspanningen van beide
kanten verwacht, van de vluchteling en van de maatschappij.
Integratie is een zaak van iedereen, individueel en collectief:
het vraagt inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van
individuele vluchtelingen en ook van Nederlandse burgers,
instellingen, bedrijven en overheden.
In de visie van VluchtelingenWerk rust dat tweezijdige
integratieproces op drie pijlers: participatie, communicatie en
emancipatie. Participatie verwijst naar deelname aan belangrijke
domeinen van de maatschappij zoals onderwijs, opleiding en werk.
Ook toegang en toegankelijkheid van bijvoorbeeld gezondheidszorg,
huisvesting, welzijnsvoorzieningen, culturele instellingen en
politieke partijen horen daarbij. Communicatie gaat over contact en
uitwisseling tussen vluchtelingen en andere inwoners van
Nederland. Het beheersen van de Nederlandse taal is wezenlijk
hiervoor, evenals de bereidheid tot contact en onderling begrip.
En emancipatie verwijst naar het proces waarin mensen op eigen
kracht keuzes kunnen maken, het heft in eigen hand nemen en een
zelfstandige plek in de samenleving weten te verwerven.
Actieve inzet op deze drie pijlers – door vluchtelingen zelf, door de
ontvangende samenleving en haar burgers en organisaties –
bevordert de integratie van vluchtelingen.
VluchtelingenWerk richt zich daarbij vooral op:
• Een sterke rechtspositie: verblijfszekerheid, gelijke rechten,
gezinshereniging en naturalisatie;
• Een goede start: opvang, huisvesting en inburgering;
• Economische participatie: arbeidsmarkt, onderwijs of
opleiding;
• Maatschappelijke participatie: sociale activiteiten,
vrijwilligerswerk, contact en ontmoeting.

De bijzondere positie van vluchtelingen
Bij de opbouw van een nieuw bestaan moet rekening worden
gehouden met de bijzondere positie en achtergrond van
vluchtelingen. Dit heeft te maken met hun vluchtachtergrond, maar
ook met specifieke factoren na aankomst in Nederland. Een
gedwongen en onvoorbereid vertrek, een leven in ballingschap en
een ambivalente houding tegenover het land van herkomst (‘hier
blijven of terugkeren’) vragen om een speciale aanpak. Daar komt
nog bij dat veel vluchtelingen kampen met gezondheidsklachten
vanwege geweldservaringen en geen, of een zeer beperkt, sociaal
netwerk in Nederland hebben.
Een slechte start bevordert de latere integratie van vluchtelingen
niet. Lange asielprocedures zorgen dat vluchtelingen lang in
onzekerheid blijven over hun toekomst. Tijdens deze periode
hebben ze ook weinig mogelijkheden om te werken of tot andere
manieren van participatie. Hierdoor bestaat het risico dat
vluchtelingen afhankelijk worden van de overheid en buiten de
samenleving blijven.
Na statusverlening worden vluchtelingen gespreid door Nederland
gehuisvest. Bij de huisvesting houdt de overheid weinig rekening
met persoonlijke voorkeuren, achtergronden of participatiekansen.
Het effect van dit toelatings- en opvangbeleid is dat vluchtelingen
binnenkomen als initiatiefrijke overlevers maar na statusverlening
met een ondermijnd zelfvertrouwen beginnen aan een nieuw
bestaan. Terwijl juist in deze fase de eigen verantwoordelijkheid
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centraal staat. Kortom: het asielsysteem werkt hospitaliserend en
bevordert een achterstand, die vervolgens een forse belemmering
vormt bij de integratie van vluchtelingen. Want het
inburgeringsysteem is juist gericht op actief burgerschap. Déze
fase verlangt een compleet andere houding; van afwachtend en
passief moeten vluchtelingen zich actief en assertief opstellen. Dit
is vaak een enorme opgave.

Visie op draagvlak

Publiekscampagnes en lobby

VluchtelingenWerk is ontstaan uit een breed samengestelde
achterban van betrokken mensen en organisaties zoals bijvoorbeeld
de kerken. Ons bestaansrecht is grotendeels gebaseerd op de
vrijwillige inzet van betrokken burgers die de bescherming van
vluchtelingen dagelijks in de praktijk brengen.
Van oudsher is VluchtelingenWerk zich bewust van het belang van
draagvlak: als de bevolking positief staat tegenover vluchtelingen,
ontstaat een klimaat waarin we ons werk op alle fronten goed
kunnen doen.
Maar een positieve houding tegenover vluchtelingen is niet
vanzelfsprekend. Er is steeds vaker sprake van stigmatisering en
soms van een onheuse en harde bejegening van migranten in het
algemeen. Dit uit zich in verminderde toegang tot sociale
voorzieningen, discriminatie of hoge verplichte inburgeringseisen.
Dit heeft ook een negatief effect op het draagvlak voor
vluchtelingenbescherming en leidt voor individuele vluchtelingen
tot (gevoelens van) uitsluiting en isolement.
De welkome samenleving staat dus onder druk. Onderzoek onder het
Nederlandse publiek naar de houding ten opzichte van vluchtelingen
in Nederland laat een scherpe verdeeldheid zien tussen links en
rechts, hoger en lager opgeleid. Werken aan draagvlak is dus
onverminderd van belang.

VluchtelingenWerk wil graag zichtbaar zijn. Om draagvlak te
verwerven is het belangrijk om grote groepen te bereiken. Daarom
hechten we veel belang aan publieksvoorlichting en campagnes om
burgers bij ons werk te betrekken. Daarnaast ontwikkelen we
activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals beleidsmakers en
politici. Lobby en beleidsbeïnvloeding zijn belangrijke instrumenten
om bij deze groepen draagvlak te verwerven. Ook goede contacten
met andere organisaties die met vluchtelingen werken,
maatschappelijke instellingen, advocatuur en wetenschap zijn van
groot belang. Draagvlakbevordering vormt samen met beleidsbeïnvloeding de kerntaak collectieve belangenbehartiging. Een
goede wisselwerking, afstemming en samenwerking tussen beide
onderdelen is hierbij essentieel.

Kennis, houding en gedrag
VluchtelingenWerk verstaat onder het bevorderen van draagvlak het
stimuleren van een positieve opvatting over, persoonlijke
betrokkenheid bij en actieve steun voor de bescherming van
vluchtelingen in Nederland. Het bevorderen van draagvlak betekent
dan ook werken aan kennis over vluchtelingen in de samenleving.
Het is bijvoorbeeld belangrijk dat Nederlanders weten wat een
vluchteling is en waarin een vluchteling zich onderscheidt van
andere migranten.
Daarnaast is het van groot belang om de houding van Nederlanders
tegenover vluchtelingen positief te beïnvloeden. Dat doen we door
de verhalen van vluchtelingen te vertellen. Wat hebben ze
meegemaakt, wat bracht hen er toe om te vluchten? Persoonlijke
getuigenissen raken, roepen emotie op en halen vluchtelingen uit
de anonimiteit van de algemene groep migranten.
Draagvlak is ook zichtbaar in het gedrag van mensen, bijvoorbeeld
door de aanwas van nieuwe vrijwilligers of financiële steun aan
onze organisatie. Het is van grote betekenis voor vluchtelingenbescherming om deze persoonlijke betrokkenheid van burgers bij
vluchtelingen vast te houden en te waarderen. Zo maken we
zichtbaar dat veel mensen zich sterk maken voor vluchtelingen.
Vanuit dit oogpunt vormen onze vrijwilligers en donateurs het
aantoonbaar draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving.
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Visie op internationale solidariteit
VluchtelingenWerk kan de ogen niet sluiten voor het feit dat veel
vluchtelingen worden opgevangen in de regio van herkomst en daar
geen toegang tot volwaardige bescherming hebben. Ook
onderkennen we de risico’s van het feit dat Europa de facto haar
grenzen sluit voor vluchtelingen en de opvang van vluchtelingen
vooral afwentelt op het zuiden.
VluchtelingenWerk is als nationale, niet-gouvernementele
organisatie ook onderdeel van de internationale civil society van
vluchtelingenorganisaties. Dat doen we om ook internationaal het
respect voor vluchtelingen te bepleiten. Uiteindelijk wordt de
positie van vluchtelingen in Nederland daardoor ook sterker.
VluchtelingenWerk kiest ervoor om geen internationale
vluchtelingenorganisatie te zijn die zelf internationale activiteiten
ontwikkelt. Nationaal liggen er voor de organisatie nog voldoende
uitdagingen. Ons werk in Nederland is internationaal ook belangrijk
omdat de Noord-Europese landen een voorbeeldfunctie vervullen.
Ook ligt het strategisch meer voor de hand de capaciteit van
nationale vluchtelingenorganisaties in Europa te versterken en uit
te breiden. Daarom kiezen we voor samenwerking met
internationale vluchtelingenorganisaties via koepelorganisaties
zoals de ECRE (European Council of Refugees in Europe) of de ICVA
(International Council of Volunary Agencies). Op deze manier zetten
we ons effectief in voor internationale beleidsbeïnvloeding,
voornamelijk in Europa. Deze samenwerking is ook belangrijk omdat
steeds meer regelgeving op Europees niveau wordt vastgesteld. Ook
zien we een taak voor onszelf bij capaciteitsoverdracht en –opbouw
bij zusterorganisaties in, onder andere, Oost-Europa.

Babaak (36), gevlucht uit Iran:
“Ik kon niemand vertrouwen”
“In Iran bestaat alleen de islam. Je mag niet anders denken of anders zijn. Je mag er geen christen
zijn. De straf die daarop staat, is de doodstraf. Door stiekem naar Amerikaanse tv-programma’s te
kijken, leerde ik andere religies kennen. Zo werd ik christen. Op de universiteit ontmoette ik vier
andere christenen. Als iemand ons zou ontdekken, zouden we worden gedood. Ik leefde in angst.
Op een dag kwam een aantal jongens niet opdagen. Ik hoorde dat van hen in de gevangenis zaten
en een derde was vermoord. Ik moest vluchten.”
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4. Organisatie
VluchtelingenWerk is ontstaan omdat Nederlandse burgers betrokken wilden zijn bij de bescherming
van vluchtelingen. Zij wilden tegenwicht bieden aan het overheidsbeleid en de rechten van vluchtelingen
vanuit een onafhankelijk perspectief bepleiten. Deze persoonlijke betrokkenheid, samen met de
uitgangspunten uit hoofdstuk twee, heeft geresulteerd in de organisatie die we nu zijn. De keuzes die
hierbij zijn gemaakt, staan hieronder toegelicht.
1.

Juridische en maatschappelijke veiligheid en
internationale solidariteit

•

VluchtelingenWerk zet zich in voor alle drie de pijlers van
vluchtelingenbescherming: juridische en maatschappelijke
veiligheid en perspectief en internationale solidariteit.

2. We zijn een vluchtelingen-NGO
VluchtelingenWerk zet zich alleen in voor vluchtelingen.
Ons werk is gebaseerd op het mondiale systeem van vluchte—
lingenbescherming. Vluchtelingen hebben een internationaal
erkende positie vanwege dreigende mensenrechtenschendingen, conflicten of geweld.
De leden van de vereniging kunnen zich volgens de statuten
inzetten voor migranten in het algemeen, maar ze kunnen dit
niet doen uit hoofde van het lidmaatschap van de vereniging.
De gesubsidieerde inzet voor de brede groep migranten mag
niet ten koste gaan van de onafhankelijke positie van de
vereniging en haar leden en van de belangenbehartiging van
vluchtelingen.

3. Onze doelgroep
We hanteren een praktische, ruime doelgroepenbenadering,
maar sluiten ook aan bij het internationaal vluchtelingenrecht.
Voor bescherming en non-refoulement zijn onze doelgroepen:
• Alle vreemdelingen die naar ons oordeel gegronde
redenen hebben om te vrezen voor vervolging wegens ras,
godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het
behoren tot een sociale groep, als bedoeld in artikel 1 van
het Vluchtelingenverdrag;
• Alle vreemdelingen die naar ons oordeel bij terugkeer een
reëel risico lopen op foltering, een onmenselijke of
vernederende behandeling op gronden overeenkomstig
die in het Vluchtelingenverdrag;
• Alle vreemdelingen die naar ons oordeel niet terug
kunnen keren vanwege risico’s door willekeurig geweld
tijdens een gewapend intern of internationaal conflict;
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•
•

Alle vreemdelingen die naar ons oordeel niet terug
kunnen keren vanwege klemmende redenen van
humanitaire aard. Deze zijn een gevolg van vervolging of
ernstig leed op gronden overeenkomstig het
Vluchtelingenverdrag dan wel te herleiden tot de
asielprocedure;
Hun gezinsleden;
Asielzoekers, omdat zij tot de vorige groepen kunnen
behoren.

Bij het opbouwen van een nieuw bestaan zetten we ons in voor:
Vluchtelingen met een asielstatus en hun gezin;
Mensen met een reguliere verblijfsvergunning die terug
te voeren is op de asielprocedure;
• Vluchtelingen die zijn genaturaliseerd maar nog
ondersteuning nodig hebben die te maken heeft met hun
vluchtachtergrond.

•
•

Daarnaast verlenen we ‘goede diensten’ aan bepaalde
categorieën migranten voor zover deze asiel aanvragen of een
asielgerelateerde verblijfsvergunning kregen. Het betreft
statenlozen, uitgeprocedeerden, alleenstaande minderjarige
vreemdelingen, ernstig zieken, mensen die zijn getroffen door
een milieu- of natuurramp en slachtoffers van mensenhandel.

4. De vluchteling staat centraal
VluchtelingenWerk handelt altijd in het belang van
vluchtelingen. Het belang van de organisatie en haar leden is
hieraan ondergeschikt. We kennen de doelgroep als geen
ander. Kennis van hun achtergrond en behoefte is vereist om
ons werk goed te kunnen doen.
We stemmen af met organisaties van vluchtelingen zelf, geven
vluchtelingen een stem binnen de organisatie en zorgen dat er
klachtenprocedures zijn voor vluchtelingen. De zelfstandigheid
van vluchtelingen is ons doel. Een vluchteling moet gebruik
kunnen maken van zijn rechten en zijn leven in eigen hand
hebben.

5. We zijn onafhankelijk
VluchtelingenWerk is onafhankelijk van de overheid. We laten
geen overheidsinstellingen toe in onze organisatie en voeren
geen overheidsbeleid uit. Lokale stichtingen hebben wel de
vrijheid om zich op verzoek in te zetten voor inburgering en
(re-)integratie. Dit mag hen alleen niet belemmeren bij de
behartiging van de belangen van vluchtelingen(rechten).
Voor de financiering van ons werk werven we zoveel mogelijk
eigen middelen. Voor activiteiten die zowel in het belang zijn
van vluchtelingen als van de maatschappij kunnen we
overheidssubsidie aannemen. Door deze principiële positie
voorkomen we dat we ons beperkt voelen in het uiten van
kritiek op het beleid van de overheid.

9. We hebben een centrale rol als belangenbehartiger
We behartigen nationaal en lokaal de belangen van
vluchtelingen. Onze toegevoegde waarde zit in de
wisselwerking tussen praktijk en beleid. Bij de belangenbehartiging werken we nauw samen met andere organisaties en
deskundigen en vormen waar nodig allianties.

10. We werken aanvullend op reguliere dienstverlening
Ons doel is dat vluchtelingen zo snel mogelijk zelfstandig zijn
en hun weg weten te vinden naar reguliere instellingen.
We sporen instellingen aan hen goede dienstverlening te
bieden. Alleen als in de dienstverlening aanzienlijke gaten
vallen, die ondanks onze belangenbehartiging niet opgevuld
worden, kunnen we tijdelijk inspringen.

6. We zijn een vereniging
VluchtelingenWerk Nederland is een vereniging met regionale
stichtingen als leden. Voor deze organisatievorm is gekozen
omdat deze het beste past bij het karakter van de organisatie,
die zich het best laat omschrijven als een maatschappelijke
beweging. In de verenigingsstructuur zijn vertegenwoordiging
en inspraak in de organisatie gewaarborgd. Het bestuur van de
vereniging wordt gecontroleerd door een verenigingsraad,
bestaande uit vertegenwoordigers van de regionale
stichtingen. De vereniging heeft een landelijk bureau dat de
regionale stichtingen ondersteunt bij hun werkzaamheden en
actief optreedt als belangenbehartiger voor vluchtelingen in
Nederland.

7.

We zijn een professionele organisatie met vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers geeft meerwaarde aan ons werk.
In sommige situaties vervult het contact tussen vluchteling en
vrijwilliger een functie die de overheid of instellingen niet
kunnen vervullen. Vrijwilligers slaan vaak een brug tussen de
vluchteling en de maatschappij. Om hun werk goed te doen,
krijgen zij professionele ondersteuning, begeleiding en
scholing.

8. We zijn er van aankomst tot toekomst (Van Schiphol tot
Emplooi)
We richten ons op de bescherming van vluchtelingen tijdens
het hele traject, van aankomst in Nederland tot volwaardige
deelname aan de samenleving. Dit traject is geen rechte lijn;
als een verblijfsvergunning na een aantal jaar wordt
ingetrokken, kan een asielverzoek herleven en inzet op
non-refoulement opnieuw nodig zijn. We zijn daarom
toegankelijk voor de vluchteling in elke fase waarin hij zich
bevindt. Dit vereist een landelijk dekkend netwerk en een
efficiënte spreiding van onze middelen.

19 | De visie van VluchtelingenWerk Nederland 2012-2016

11. We zijn een nationale NGO met een internationale
verantwoordelijkheid
Vanwege de internationale context van het vluchtelingenbeleid
en onze aandacht voor internationale solidariteit zijn we ook
internationaal actief. Hierbij faciliteren we vooral, we zijn geen
uitvoeringsorganisatie. We richten ons op supranationale
beleidsbeïnvloeding, met name in allianties of koepelorganisaties. Daarnaast doen we aan capaciteitsoverdracht
met als doel de nationale vluchtelingenbescherming in andere
landen te verbeteren.

Yolanda (45), vluchtte uit Zuid-Soedan
“Ik heb mijn man nooit teruggezien”
“Voor de oorlog hadden wij een goed leven. Ik werkte als lerares en mijn man zat in de politiek.
Vanwege zijn werk liepen wij tijdens de oorlog extra gevaar. We besloten naar Noord-Soedan te
vluchten. Het is een wonder dat wij het hebben overleefd. De oorlog heeft alles kapot gemaakt. Ik
heb de meest verschrikkelijke dingen gezien, dat laat me niet meer los. Mijn man zorgde ervoor dat
ik met onze twee kinderen naar Egypte kon vluchten. Ik was zwanger van de derde en wilde hun
levens redden. Mijn man zou later komen. Ik heb hem nooit meer teruggezien.”
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5. Onze werkwijze
Welke werkwijze hanteert VluchtelingenWerk? Hoe zetten wij ons in om onze doelen te bereiken? Ons
werk bestaat uit twee onderdelen: belangenbehartiging en begeleiding. Belangenbehartiging bestaat uit
beleidsbëinvloeding, bouwen aan draagvlak, bemiddeling en interventie. Individuele dienstverlening aan
vluchtelingen en kennisdiensten aan derden, zoals de advocatuur, vallen onder begeleiding.
Belangenbehartiging en begeleiding vormen samen de inzet van de
organisatie. Onze inzet is niet neutraal, we vergaren kennis om een
bijdrage te leveren aan vluchtelingenbescherming. We begeleiden
niet om een maatschappelijke dienst te verlenen, maar om de
bescherming van vluchtelingen te realiseren.

De collectieve belangenbehartiging blijft ondertussen wel
doorgaan. Naast signalering door de lokale stichtingen ontvangt
VluchtelingenWerk ook signalen van rechtshulpverleners en andere
instellingen. Ook doen we onderzoek in de praktijk, eventueel
samen met universiteiten of zusterorganisaties.

De kracht van VluchtelingenWerk is de wisselwerking tussen
persoonlijke begeleiding en kennis van de praktijk en collectieve
belangenbehartiging.

Lange termijn

Cyclus van belangenbehartiging

Persoonlijk contact:
spreekuur/advies
en informatie

Bevordering
maatschappelijk
draagvlak

Doorverwijzing &
toeleiden/activeren
dienstverleners

VluchtelingenWerk
Nederland: duurzame
bescherming van
vluchtelingen

Bemiddeling &
interventie

Beleidsbeïnvloeding
en lobby

Monitoren
van uitvoering

Aanpak oplossing via
samenwerking

Signaleren van lacunes
& misstanden

Onze inzet heeft ook invloed op de bescherming van vluchtelingen
buiten Nederland en op de toelating van vluchtelingen in de
toekomst.
Zo heeft VluchtelingenWerk veel geinvesteerd in de zaak Salah
Sheekh1. De uitkomst hiervan heeft bijvoorbeeld nog jarenlang
impact op de bescherming van duizenden vluchtelingen in
Nederland, Europa en daarbuiten. Investeren in relaties met
werkgevers, kan op de langere termijn veel stageplaatsen en werk
opleveren. Daarom zijn langdurige investeringen nodig, ook als het
aantal asielzoekers daalt.

Prioriteiten en volgorde van de werkzaamheden
Ons werkterrein is veelomvattend en complex. Heldere keuzes in de
prioriteit en de volgorde van ons werk is daarom nodig. Dat geldt
voor inhoudelijke keuzes, maar ook voor onze werkzaamheden en
ons werkterrein. Voor alle drie hebben we de volgorde in
prioriteiten vastgesteld. Het gaat om de prioritering in absolute zin,
het kan natuurlijk altijd zo zijn dat een situatie om een andere
aanpak en volgorde vraagt.

Inhoudelijke keuzes
Via persoonlijke begeleiding worden problemen gesignaleerd die
eventueel met bemiddeling of interventie kunnen worden opgelost.
Als structurele problemen niet individueel kunnen worden opgelost,
of voor een grotere groep gelden, spelen lokale medewerkers dit
signaal door naar het Landelijk Bureau. Van hieruit wordt
geprobeerd via collectieve belangenbehartiging een oplossing te
bereiken.
Als we een tekortkoming in de voorgenomen regelgeving of
uitvoering constateren proberen we dit op te lossen via
beleidsbeïnvloeding. Als dit niet lukt, zullen we knelpunten uit de
praktijk aankaarten bij de beleidsmakers. Lukt het desondanks niet
het beleid te veranderen, kan via individuele belangenbehartiging
een oplossing worden gezocht.

Non-refoulement, asielprocedure en opvang
Gezinshereniging, materiële rechtspositie, voorwaarden voor
eerste vestiging, inburgering
Integratie, participatie en terugkeer
Deze volgorde komt overeen met het traject dat een vluchteling
doorloopt, maar is ook een prioritering. De bevordering van
volwaardige participatie staat relatief lager dan non-refoulement.
Immers, als een vluchteling niet wordt toegelaten, leidt dit tot grote
persoonlijke risico’s. Dit geldt vanzelfsprekend ook wanneer een
verblijfsstatus wordt ingetrokken en het asielverzoek herleeft.

1

Op basis van deze uitspraak bepaalde het Europees Hof dat vluchtelingen ook
bescherming krijgen op grond van het feit dat ze tot een bepaalde groep behoren.
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Dit neemt niet weg dat, zeker in het licht van de maatschappelijke
problemen, integratie en participatie nog steeds essentiële
activiteiten zijn. Voorop staat dat VluchtelingenWerk bescherming
breed en integraal opvat. Bovendien is er een samenhang tussen de
onderdelen van vluchtelingenbescherming. Als bijvoorbeeld veel
vluchtelingen niet slagen om te integreren kan dit het draagvlak
voor toelating van nieuwe vluchtelingen bemoeilijken.

Tegelijkertijd brengen we het probleem ook via collectieve
belangenbehartiging onder de aandacht. Signalering is een
essentieel onderdeel van de belangenbehartiging en begeleiding.
Landelijke dekking van de organisatie is hierbij heel belangrijk.
Contact met de advocatuur via onze helpdesk en het bieden van
maatschappelijke begeleiding zorgt ook kennis van de praktijk.
Het bevorderen van draagvlak voor vluchtelingenbescherming is
complementair aan beleidsbeïnvloeding bij collectieve belangenbehartiging. Het is essentieel om dit draagvlak te bevorderen, te
verdiepen en te behouden omwille van de toekomst van vluchtelingenbescherming en van een toekomst voor vluchtelingen in
Nederland.

Werkwijze
Collectieve belangenbehartiging
Individuele belangenbehartiging
Collectieve begeleiding

Reikwijdte

Individuele begeleiding (coaching)

Nationaal

Individuele diensten
De vuistregel is dat we eerst bekijken of een probleem door
collectieve belangenbehartiging, met name beleidsbeïnvloeding,
structureel kan worden opgelost. Is de inschatting dat dit niet
(onmiddellijk) effectief is, dan informeren we vluchtelingen
hierover. We zijn alert op schrijnende gevallen en trekken indien
nodig aan de bel.

Internationaal
Vanuit het perspectief van mondiale vluchtelingenbescherming,
is VluchtelingenWerk effectiever als nationale organisatie dan als
internationale organisatie. In de terminologie van
belangenbehartiging en begeleiding, zijn internationale
activiteiten te zien als collectieve belangenbehartiging. Het gaat
immers – direct of indirect – om het oplossen van problemen voor
groepen vluchtelingen bij overheden.

Schema: de inzet van VluchtelingenWerk uitgewerkt in sleutelactiviteiten.

Non-Refoulement
& opvang

Eerste vestiging
& inburgering

Collectief

Beleidsbeïnvloeding & Draagvlak

Individueel

Bemiddeling & Interventie

Collectief

Informatieve & Kennisdiensten

Individueel

Coaching & Dienstverlening

Belangenbehartiging

Inzet in
Nederland

Begeleiding

Realiseren van bescherming
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Verdere
integratie

Abdi (18), gevlucht uit Somalië:
“Ik hielp in het restaurant van mijn ouders. Toen ik dertien jaar was, kwamen de strijders
van Al-Shabaab. Ik moest als kindsoldaat voor hen komen werken, maar mijn vader
wilde dat niet. Ze schoten hem midden in het restaurant dood. Ik werd meegenomen en mijn
gezicht werd bewerkt met messen. Later ben ik met anderen ontsnapt. Tijdens onze vlucht werden
twee jongens doodgeschoten. Mijn moeder verkocht alles wat ze had, zodat ik kon vluchten.
Ik woon nu twee jaar in Nederland, maar het blijft moeilijk om een nieuw leven te beginnen.
Ik droom veel over Afrika, over mijn vader en hoe hij is doodgegaan. Ik ben veilig, maar maak me
grote zorgen om mijn moeder. Pas als ik met haar samen ben, kan ik gelukkig zijn.”
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6. Ambities voor de toekomst
Voor de lange termijn hebben we een ambitieuze agenda. Vluchtelingen moeten meer (juridische en
maatschappelijke) veiligheid vinden in Nederland. Ook willen we dat Nederland meer bijdraagt aan het
oplossen van grote vluchtelingencrises. Hieronder staat voor de drie pijlers uitgewerkt wat we onze
doelen zijn voor de lange termijn. Samen vormen ze onze visie voor de toekomst en een leidraad bij onder
meer het formuleren van standpunten, keuzes voor inzet en samenwerking met anderen.
Juridische veiligheid en perspectief

Internationale solidariteit

Doel: de toegang tot bescherming, het beginsel van
non-refoulement en het verlenen van vluchtelingenrechten zijn
onomstreden in Nederland. Het draagvlak voor de opvang van
vluchtelingen in Nederland wordt door de overheid en de politiek
bevorderd.
• Een meerderheid van de bevolking en van politici vindt dat er
voor vluchtelingen altijd plaats is in Nederland;
• Asielprocedures zijn gericht op bescherming en bieden
waarborgen aan vluchtelingen. Goede rechtshulp, inclusief de
aanvullende taken van VluchtelingenWerk, maken daarvan
onderdeel uit;
• De rechtspositie van vluchtelingen maakt volwaardige
participatie mogelijk. Dit is ook het uitgangspunt bij de opvang
van asielzoekers;
• Nederland en andere Europese lidstaten stemmen hun
toelatingsbeleid voor vluchtelingen uit grootschalige crises op
elkaar af en verlenen gezamenlijk ruimhartig bescherming;
• Nederland en de andere Europese lidstaten zijn bereid om de
effecten van hun gezamenlijke grensbewaking te onderzoeken
en inzichtelijk te maken. Bij de grensbewaking komen
waarborgen voor vluchtelingen en betere toegang tot het
veilige Europa.

Doel: Nederland is solidair met landen die veel vluchtelingen
opvangen.
• Nederland is internationaal een voorbeeld. Het is bereid
vluchtelingen op te nemen via eerlijke asielprocedures en via
een Europees verdeelsysteem. Ook biedt het vluchtelingen
goede toegang tot bescherming (voor) bij de Europese
buitengrenzen;
• Nederland heeft een structureel en eerlijk hervestigingprogramma dat voldoende is om andere landen te helpen;
• Nederland heeft met zijn partners, en in samenwerking met de
UNHCR, volwaardige beschermingsprogramma’s ontwikkeld om
grotere vluchtelingencrises te kunnen oplossen;
• Er is een internationale alliantie van vluchtelingenorganisaties,
die vluchtelingenrechten in andere landen volgt en staten
aanspoort bij te dragen aan oplossingen voor
vluchtelingencrises. VluchtelingenWerk speelt in deze alliantie
een actieve rol;
• Met capaciteitsopbouw en –overdracht aan zusterorganisaties
leveren we een bijdrage aan de beschermingscapaciteit van
andere landen.

Maatschappelijke veiligheid en perspectief
Doel: Nederland biedt vluchtelingen een welkome samenleving,
waarin zij volwaardig kunnen participeren.
• Een meerderheid van de bevolking en van politici ondersteunt
vluchtelingen bij het vinden van een plaats in de maatschappij;
• Inburgering- en integratieprogramma’s bieden maatwerk en
richten zich op de zelfstandigheid van de vluchteling;
• Overheid, instellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties stellen zich open voor vluchtelingen en bieden
hen een toegankelijk en adequaat aanbod;
• De overheid bestrijdt discriminatie en stigmatisering van
vluchtelingen en andere vreemdelingen;
• We bevorderen initiatieven om het contact tussen samenleving
en vluchtelingen te verbeteren;
• Het lokale VluchtelingenWerk blijft een erkende uitvals- en
terugvalbasis voor asielzoekers en vluchtelingen;
• VluchtelingenWerk betrekt vluchtelingen structureel in haar
beleid en praktijk op alle niveaus van de organisatie.
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Al tientallen jaren zet de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland zich als een
beweging van betrokken burgers in voor de bescherming van vluchtelingen en helpt
hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Welke keuzes maken we daarbij?
Op welke principes baseren wij onze inzet? U kunt het lezen in deze brochure.
Hierin staat uitgelegd wat de visie van VluchtelingenWerk is op de bescherming van
vluchtelingen en hoe we dit in de praktijk brengen. Daarnaast beschrijven we onze
werkwijze, de prioriteiten die we stellen en onze ambities voor de toekomst.
Want één ding is zeker: de omstandigheden waarin VluchtelingenWerk opereert
blijven veranderen. Deze brochure biedt houvast om keuzes te maken die recht doen
aan onze bestaansgrond.

VluchtelingenWerk Nederland
Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl

