
Bescherming in de regio: vluchtelingen hebben recht op meer
dan opvang alleen

Verschillende opvattingen
Er bestaan verschillende opvattingen over wat 'opvang in de regio' nou precies wel en niet is.

Twee punten zijn van belang:
1. Er is een verschil tussen wat 'external processing' wordt genoemd en 'opvang in de regio'. 

Het eerste is het behandelen van asielaanvragen door de EU op locaties buiten EU-gebied.
Het tweede is het realiseren van 'opvang' voor vluchtelingen in de buurlanden ('regio') van 
het land waar vluchtelingen vandaan komen. Die 'opvang' wordt geboden door de 
regeringen van deze buurlanden en door internationale organisaties. 

2. Op grond van internationaal recht hebben vluchtelingen recht op bescherming. Het gebruik 
van de term 'opvang' is daarom onjuist. Dat veronderstelt dat het alleen gaat om het bieden
van veiligheid en het voorzien in de meest basale levensbehoeften (dak boven het hoofd en
voedsel). Maar bescherming is meer dan toepassing van het non-refoulement beginsel, het
is meer dan veiligheid, het is meer dan 'opvang': bescherming betekent ook het bieden van 
toekomstperspectief. Toegang tot onderwijs, werk, deel uitmaken van de samenleving 
zelfredzaamheid. Dit volgt expliciet uit het Vluchtelingenverdrag. Daarom spreekt 
VluchtelingenWerk over 'bescherming in de regio'.

Vluchtelingenbescherming en internationale solidariteit
Al jarenlang verblijft het overgrote deel van de vluchtelingen in de regio van herkomst, meestal 
ontwikkelingslanden (86% volgens UNHCR in 2014). Ongeveer 6,4 miljoen vluchtelingen verkeren 
in een langdurige vluchtelingensituatie. De UNHCR spreekt over een ‘protracted refugee situation’ 
als 25.000 vluchtelingen of meer uit een bepaald land langer dan 5 jaar buiten het eigen land 
verblijven. Vaak zitten zij in uitzichtloze situatie. 

Het bieden van vluchtelingenbescherming is een verplichting van de internationale gemeenschap 
als geheel. Op basis van internationale solidariteit dienen de rijkere landen in de wereld, 
waaronder de EU-lidstaten, te investeren in het versterken van de beschermingscapaciteit in de 
landen in de regio. Dit is expliciet benoemd in de preambule van het Vluchtelingenverdrag. 

Randvoorwaarden voor opbouw beschermingscapaciteit
• Opbouw en versterking van beschermingscapaciteit in landen in de regio moet gebeuren 

op basis van de behoeften in die landen. De landen zelf en andere relevante partijen zoals 
internationale organisaties en zeker ook de lokale ‘civil society’, moeten vroegtijdig 
betrokken zijn als volwaardige partners. Bescherming in de regio gaat om samenwerking!

• Strategische benadering. Ervaring leert dat om van bescherming in de regio een succes te 
maken, goed moet worden gekeken naar welke investeringen wanneer en waarin worden 
gedaan. Belangrijk is dat verschillende programma's elkaar versterken en niet overlappen 
of juist onvoldoende aansluiten.

• Coherentie en samenhang. In vluchtelingencrises moeten humanitaire noodhulp en 
ontwikkelingssamenwerking hand in hand gaan. Hulp is nodig om te voorzien in de eerste 
noodbehoeften tot aan versterking van zelfredzaamheid. Maar er moet ook voldoende 
aandacht zijn voor de positie van de lokale bevolking, alleen al om het draagvlak en dus de 
duurzaamheid van de bescherming te versterken. Het Regionale Ontwikkelings- en 
Beschermingsprogramma in de Syrische regio is hier een goed voorbeeld van.

• Financiële middelen. Investeringen in versterking van de beschermingcapaciteit moeten 
aan vier voorwaarden voldoen:
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1. Ze moeten voldoende substantieel en structureel zijn. Grote investeringen voor een 
langere periode zijn nodig om goede beschermingssystemen op te bouwen.

2. De gelden moeten direct beschikbaar kunnen zijn.
3. De regeringen van de landen in de regio moeten voldoende zichtbaar kunnen maken 

aan de lokale bevolking dát er geïnvesteerd wordt en waarín, en dat ook de bevolking 
zelf daar baat bij heeft. Dat is belangrijk voor het draagvlak.

4. Aan de investeringen moeten goede, heldere voorwaarden zijn verbonden. De landen 
moeten er echt iets voor terugdoen en bereid zijn het geld daadwerkelijk te (laten) 
besteden aan vluchtelingenbescherming

• Alleen geld is onvoldoende. Financiële investeringen moeten gepaard gaan met 
aanvullende maatregelen om de druk op de regiolanden te verlichten. De EU moet 
vluchtelingen de mogelijkheid bieden om op een veilige en legale manier Europa te 
bereiken.
Het uitblijven van aanvullende maatregelen is bijvoorbeeld voor Libanon één van de 
redenen geweest om een zeer restrictief beleid voor vluchtelingen te gaan voeren. Daar is 
niemand bij gebaat.
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