
Januari 2016 | Dodelijkste grens 
De aanhoudende oorlogssituatie in landen als Syrië drijft vluchtelingen verder 
van huis. Een deel van hen zoekt bescherming in Europa. Bij gebrek aan legale 

manieren om Europa binnen te komen, wagen zij hun leven in gammele bootjes. 
Bijna dagelijks verschijnen er berichten over verdronken vluchtelingen. De 

Middellandse Zee wordt de dodelijkste grens ter wereld. 

Februari 2016 | Immorele plannen
Door de geografische ligging rust de eerste opvang voor vluchtelingen die Europa 

binnenkomen voor een groot deel op Griekenland. We zijn opgelucht als de EU eindelijk 
besluit na te denken over een gezamenlijk plan om de verantwoordelijkheid te verdelen, 
maar geschokt als blijkt dat de focus ligt op vluchtelingen buitensluiten aan de grens, in 

plaats van hen beschermen.

Maart 2016 | Verbijstering
Wij hebben direct kritiek op de deal. Zo is mensen terugsturen zonder eerlijk proces 

onrechtvaardig én gevaarlijk. Turkije is voor velen onveilig. Ook vinden we het “uitruilen” 
van vluchtelingen immoreel en vinden we dat Europa haar verantwoordelijkheid afschuift. 
Daarbij gelden de regels alleen voor Syriërs: mensen uit andere landen worden in Turkije 

nog steeds aan hun lot overgelaten.

December 2017 | Afspraak
Begin december belooft staatssecretaris Harbers dat de helft van de vluchtelingen op de 
Griekse eilanden wordt overgebracht naar het vaste land, waar de omstandigheden beter 

zijn. Ruim een maand later zien we dat hier nog steeds niets van terecht is gekomen.  
We blijven de staatssecretaris erop wijzen dat hij zijn belofte moet nakomen om het  

lijden voor deze mensen iets te verlichten.

Februari 2019 | Éen geluid
Samen met andere mensenrechten organisaties roepen we in een video staatssecretaris 

Harbers op om zélf een keer een bezoek te brengen aan de eilanden en om namens 
Nederland meer verantwoordelijkheid te nemen voor een oplossing. Een einde maken aan 

deze humanitaire ramp is geen kwestie van kunnen, maar van willen.

April 2016 | Brieven
Uit onderzoek blijkt dat Turkije vluchtelingen die zijn teruggestuurd vanuit  

Griekenland niet opvangt, maar uitzet. Ook Syriërs worden direct teruggestuurd,  
de oorlog in. Zij die wel mogen blijven, komen terecht in de illegaliteit. Ze hebben  
geen toegang tot basale voorzieningen, werk of onderwijs. We sturen brieven naar  

de Tweede Kamer: Nederland kan dit niet toelaten!  

April 2018 | Uitspraak
Inmiddels zitten duizenden vluchtelingen al meer dan een jaar muurvast op de 

Griekse eilanden. De hoogste Griekse bestuursrechter bepaalt dat de situatie er 
zo mensonterend is, dat zij moeten worden doorgelaten naar het vaste land. Deze 

uitspraak bevestigt opnieuw dat de deal in de praktijk onuitvoerbaar is. Desondanks 
wordt de deal gezien als blauwdruk voor afspraken met andere landen.

19 maart 2016 | EU-Turkijedeal
Het gezamenlijke plan, de EU-Turkijedeal, wordt gepresenteerd. De deal in een 

notendop: alle vluchtelingen die vanuit Turkije aankomen op de Griekse eilanden 
worden direct teruggestuurd. Voor elke teruggestuurde vluchteling, wordt één 

Syrische vluchteling die al in Turkije verblijft overgenomen door de EU. Turkije krijgt 
in ruil enorme bedragen voor opvang.

Januari 2017 | Rapport
Door de slechte omstandigheden op de Griekse eilanden vallen deze winter de 

eerste doden. Er móet iets veranderen. In het rapport ‘Actieplan Veilige Routes’ 
bieden wij de politiek alternatieven en tonen we mogelijkheden waarop de 

overheid het probleem kan oplossen.  
Bekijk het rapport op vluchtelingenwerk.nl/veiligeroutes

 November 2018 | Schaamte
Voor een tweede keer brengen we een werkbezoek aan de Griekse eilanden om te praten 

met vluchtelingen, vrijwilligers en partners. We mogen de kampen niet binnen, maar zien 
met verschrikking toe hoe mensen er leven: zelfgemaakte tentjes, 20 wc’s voor 4.000 

mensen, kinderen die slapen op de grond en ratten die er doorheen lopen.

  September 2016 | Ter plaatse
Hoewel wij ons voornamelijk inzetten voor vluchtelingen in Nederland, besluiten 

we vluchtelingen, vrijwilligers en partnerorganisaties in Griekenland ter plaatse te 
ondersteunen. We bieden juridische steun, delen kennis en doen onderzoek naar de 

uitwerking van de deal. Elke twee maanden sturen we de Tweede Kamer ongevraagd een  
update over de ontwikkelingen en onze bevindingen.

Mei 2018 | Uitzettingen
Vluchtelingen proberen aan de uitzichtloze situatie in Griekenland te ontsnappen door 

naar andere Europese landen door te reizen, ook naar Nederland. Hoewel de rechter eerder 
verbood vluchtelingen terug te sturen naar Griekenland, wil Nederland hier weer mee 

beginnen. We sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer om dit te voorkomen.  

 

Drie jaar EU-Turkijedeal: een tijdlijn 
 

Een diep triest jubileum: deze maand bestaat de EU-Turkijedeal drie jaar.  
De afspraak tussen Europa en Turkije zou een oplossing moeten bieden voor de 

verdrinkingsdoden op de Middellandse Zee, maar mondde uit in een nog grotere  
humanitaire ramp. Wat is er allemaal gebeurd? Een tijdlijn.

http://vluchtelingenwerk.nl/veiligeroutes

