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Inleiding

De laatste maanden en jaren worden we dag in dag uit geconfronteerd met een grote vluchtelingen-
stroom. Wij maken het nu van dichtbij mee, maar het is niet nieuw. Reeds eeuwen zijn mensen
weggevlucht uit hun land omdat zij werden vervolgd omwille van hun etnische afkomst, óf omdat zij
een bepaalde geloofsovertuiging hadden, óf omdat zij politiek afwijkende meningen hadden, óf
omdat ze zo arm waren dat ze op zoek moesten gaan naar nieuwe kansen, óf omdat door
natuurrampen hun huizen en hun land werden verwoest. Al deze redenen om te vluchten spelen ook
vandaag nog een grote rol. Daarom gaan we in dit project onderzoeken hoe het nu juist in elkaar zit,
zodat we onze mening kunnen vormen op basis van feiten en op basis van informatie van mensen die
er bij betrokken zijn.

In februari 2016 werken 5 TSO van KTA2 Villers, de lerarenopleiding van CVO STEP en 5 ASO van
Atheneum plus samen aan een uniek project rond het thema “Vluchtelingen”. Het is een heus
vakoverschrijdend, interlevensbeschouwelijk en interscolair project!

In de algemene vakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie en Nederlands zal je nieuwe dingen
leren en krijg je informatie die je nu kan helpen om genuanceerd te denken, te luisteren en je mening
te uiten.

Tijdens het project onderzoek je achtergronden en opvattingen vanuit de verschillende hoeken en
levensbeschouwingen, je gaat in gesprek met medeleerlingen en bevoorrechte getuigen.

Aan het einde van dit project heb je veel informatie gekregen en ook dingen zelf kunnen ervaren. Als
je dan in gesprek gaat met elkaar en anderen, zal je goed je eigen mening kunnen onderbouwen met
kennis en feiten.

Veel succes!
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1. Geschiedenis

1.1 Migratie in de geschiedenis
De voorouders van de moderne mens hebben miljoenen jaren over de aarde gezworven

vooraleer de homo sapiens zijn nomadische levensstijl uiteindelijk inruilde voor een

boerenbestaan. Meer dan 90% van de tijd dat de mens bestaat, leefde hij in kleine groepen

als jager-verzamelaar. Slechts ongeveer 10 000 jaar geleden begonnen mensen zich steeds

vaker op een vaste plaats te vestigen en sindsdien vinden er in de geschiedenis constant

volksverhuizingen of migratie plaats. Noteer bij iedere datum de bijhorende tekst en

afbeelding.

Tijdvak Prehistorie Stroomculturen Klassieke

Oudheid

Middeleeuwen Nieuwe

Tijd

Nieuwste

Tijd

Eigen

Tijd

Tekst

Afbeelding

Van Afrika tot Europa

Volgens de meest recente ontdekkingen
zouden de eerste voorlopers van de mens
ongeveer 6 à 7 miljoen jaar geleden in
Oost-Afrika hebben geleefd. Pas tussen 800
000 en 700 000 jaar geleden waagden de
eerste mensen de overtocht naar Europa.
Waarschijnlijk bereikte de mens Europa
over land, ofwel zijn ze er, dankzij het lage
zeeniveau, in geslaagd de Middellandse Zee
over te steken. Wetenschappers gaan er
van uit dat vooral de toenemende droogte
in Afrika en de bijbehorende
voedselschaarste aan de basis liggen van
die migratie.

Van zwerver tot boer

Dankzij steeds efficiëntere landbouwmethoden kon de mens zich
ongeveer 10 000 jaar geleden voortaan op een vaste locatie
vestigen. Al snel ontstonden sedentaire nederzettingen en
ontwikkelden zich georganiseerde vormen van samenleven. De
eerste beschavingen ontstonden waarschijnlijk in Egypte, in de
Indusvallei en in Mesopotamië.

Volksverhuizingen

Toen Julius Caesar in 52 voor Christus onze streken wist te
veroveren in naam van de Romeinen, noemde hij de Belgen ‘de
dappersten der Galliërs’. Maar wie bedoelde hij daar precies mee?
In de Romeinse tijd werd het huidige België onder andere bewoond
door Menapiërs, Nerviërs, Tongeren en Trevieren, aangevuld met
Germaanse inwijkelingen en wat immigranten uit het Middellandse
Zeegebied. Ook toen al werd ons land met andere woorden bevolkt
door een bont allegaartje van culturen. Opgejaagd door de
oprukkende Hunnen en aangelokt door de rijkdommen van het
politiek verzwakte West-Romeinse Rijk trokken vanaf het einde van
de vierde eeuw verschillende Germaanse stammen het Romeinse
Rijk binnen.

Ontstaan van steden

Met de opkomst van staten en steden
vanaf de 10e,11e eeuw werd het
sedentaire karakter van de maatschappij
nog versterkt. Met uitzondering van
handelaars, pelgrims en soldaten waren
mensen niet geneigd hun geboorteland te
verlaten.
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Grote ontdekkingsreizen

De ontdekking van Amerika zou mensen vanaf de 16e
eeuw opnieuw massaal in beweging brengen. De
kolonisatie bracht ook een nieuwe migratiestroom op
gang: de nieuwe kolonies moesten immers bestuurd
en bewerkt worden. Miljoenen Europeanen
emigreerden tussen de 16e en 19e eeuw naar de
nieuwe kolonies en ongeveer 10 miljoen slaven
worden vanuit Afrika naar Amerika gebracht om daar
te werken.

Kolonisatie van Afrika

De kolonisatie van Afrika bleef lange tijd beperkt tot
het oprichten van handelsposten in de kuststreken.
Toen er verder geen andere gebieden meer te
veroveren waren, viel ook het Afrikaanse continent
ten prooi aan de kolonisatiedrang van de Europese
grootmachten. Eind 19e eeuw kwamen de koloniale
mogendheden samen op de Conferentie van Berlijn
(1884-1885) om Afrika onderling te verdelen. Ook
de Belgische koning wist er een kolonie te
verwerven. Tegen het einde van de koloniale
periode hadden naar schatting 80 000 Belgische
burgers zich in Kongo gevestigd.

Nieuwe hoop in de Nieuwe Wereld

In de 19e en in het begin van de 20e eeuw kende
vooral de emigratie naar Noord-Amerika een forse
stijging. Al sinds de koloniale tijd had Amerika een
bijzondere aantrekkingskracht uitgeoefend op
immigranten uit de hele wereld. In de Nieuwe
Wereld hoopten mensen een nieuw leven te
kunnen opbouwen. Ook na de onafhankelijkheid
van de Verenigde Staten in 1766 had de
Amerikaanse regering nieuwkomers steeds
verwelkomd, omdat het land extra arbeidskrachten
goed kon gebruiken. Dankzij de uitvinding van
stoomschepen was het vanaf de 19e eeuw
bovendien veel eenvoudiger om Amerika te
bereiken. Tijdens de piekjaren van immigratie
tussen 1890 en 1924 kwamen meer dan 15 miljoen
immigranten in de Verenigde Staten aan. Ook veel
Belgen waagden de oversteek.

WO I

Bij de Duitse inval in 1914 zochten ongeveer 1 300 000
Belgen bescherming in de buurlanden. Op enkele weken
tijd verliet bijna een vijfde van de hele bevolking het
Belgische grondgebied!

WO II

Voor de Tweede Wereldoorlog werd de Belgische
bevolking aangevuld met immigranten die gevlucht
waren voor de miserie en de dictaturen in Zuid- en Oost-
Europa en ook de deporatie van Joden naar Duitse
vernietigingskampen heeft miljoenen mensen op de
vlucht gedreven.

De golden sixties

De jaren zestig waren een periode van ongeziene economische
bloei. De vraag naar arbeidskrachten was zo groot dat de
Belgische regering genoodzaakt was haar rekruteringsbeleid
voor buitenlandse arbeiders uit te breiden. Tussen 1961 en
1966 werden niet minder dan 130 000 werkvergunningen
uitgedeeld. Naast Spanjaarden en Grieken kwamen vooral
Marokkanen en Turken naar ons land om te werken. In
februari 1964 sloot België een akkoord met Marokko over de
immigratie van arbeidskrachten, enkele maanden later
gebeurde hetzelfde met Turkije. Alle partijen hadden baat bij
deze overeenkomst: België had nood aan nieuwe
arbeidskrachten, terwijl de Turkse en Marokkaanse regeringen
rekenden op het geld dat via de arbeidsmigranten naar hun
land zou terugstromen. In de verdragen was ook expliciet
opgenomen dat het ging om migraties van hele families:
mannen werden dus aangemoedigd hun vrouw en kinderen
mee te brengen.

Vandaag

Ook vandaag blijven uitbarstingen van
geweld mensen op de vlucht drijven.
Recente cijfers geven aan dat er in 2008
meer dan 40 miljoen mensen op de vlucht
waren in de wereld. De meeste
vluchtelingen komen uit Palestina, Irak,
Afghanistan, Soedan, Colombia en Congo.

Naar schatting zijn 7.8 miljoen Syriërs
binnen de eigen landsgrenzen op de vlucht.
Miljoenen anderen zijn de grens met de
buurlanden overgestoken, op zoek naar
veiligheid.
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1.2 Migratie in België vandaag

1. Hoeveel inwoners van vreemde origine telde België in 2013?

__________________________________________________________________________

2. Welke 5 nationaliteiten komen het vaakst voor?

__________________________________________________________________________
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3. Wat zijn de drie belangrijkste beweegredenen voor de migranten in België.

__________________________________________________________________________

4. De vluchtelingen uit Syrië zijn niet opgenomen in deze cijfers.

- Hoeveel asielaanvragen werden er gedaan in 2015? _____________________

- Is dit opvallend meer dan in andere jaren? _______________________________

- Vormen de Syriërs nu de grootste groep migranten in ons land?

___________________________________________________________________

- Zijn dit veel aanvragen als je het totaal aantal vluchtelingen uit Syrië bekijkt?

___________________________________________________________________

1.3 Migratie naar Amerika in de 19e eeuw
In de 19e eeuw hoopten vele Europeanen in het land van de onbegrensde

mogelijkheden en rijkdom te ontsnappen aan de ellende in eigen land: vervolging

op grond van ras, nationaliteit of godsdienst en aan honger en armoede.

Iedere afbeelding toont één van de oorzaken van de massale migratie naar Amerika in de

19e eeuw. Leg uit.
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Een dag in het leven van een migrant

Met één voet in Amerika
De reis van velen begon met de trein. Van over heel Europa gingen mensen op reis om

uiteindelijk in het Centraal Station van Antwerpen uit te komen. Zoals Milo die, samen met de

helft van zijn geboortedorp, 2000 kilometers reisde om in Antwerpen de boot te nemen naar

Amerika. Hij wilde de snelste jood van het Wilde Westen worden. ‘Toen Milo uit de trein

stapte, kon hij zichzelf ruiken’, verhaalt de eerste vertelster. ‘Hij stonk. Hij stonk als een beest

dat te lang in een kooi had gezeten.’

De reizigers stapten uit de trein en werden opgewacht door een man met een snor die

werkte voor de Red Star Line. Hij riep ‘Amerika! Amerika! Volg mij!’ Langzaam kwam de

stoet van mensen op gang. Ze hadden dagenlang vastgezeten in krappe wagons, vechtend

voor een plaatsje aan de weinige raampjes. ‘We zijn er bijna! We staan al met één voet in

Amerika!’

Vriendinnen voor het leven
In afwachting van hun boottocht naar de Nieuwe Wereld, verbleven veel gelukzoekers in

hotels nabij het station. Sommige uitbaters waren minder eerzaam dan anderen en meer dan

eens werden reizigers belogen, bestolen of beide.

Een etablissement dat het goed meende met zijn reizigers, was het hotel van Yvonnekes

vader. Yvonneke hielp in het hotel en leerde veel Red Star Line-reizigers kennen. Eén van

hen was Celia, een Pools meisje op weg naar haar familie in Amerika. Toen ze echter in

1914 met haar bootticket aankwam in Antwerpen, was de laatste boot net vertrokken naar

Liverpool, weg van het bedreigde vasteland, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog
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Gedurende de zomer van 1914 werden de 12-jarige Yvonneke en Celia vriendinnen voor het

leven. Ze gingen ijsjes eten, wandelen en flaneren. Na die leuke weken stond de SS. Finland

er echter, een boot die alle achtergebleven reizigers kwam halen. Op de Rijnkaai namen de

meisjes afscheid. Ze beloofden elkaar veel te zullen schrijven, maar zouden elkaar nooit

meer terug zien.

Gewoon op zoek naar een beetje geluk
In groep, geleid door de man met de snor, liepen

de landverhuizers van het station naar de Rijnkaai,

waar de Red Star Line gebouwen lagen en waar

de boten vertrokken. Ze liepen langs de Keyserlei

en de Meir en vertoonden zich zo aan de

flanerende burgerij van Antwerpen. Eén van hen

was de jonge Antoine, die op een zondag aan de

hand van zijn rijke mama en papa door de stad

wandelde. Gefascineerd staarde hij de armetierige

massa aan. ‘Papa, waar gaan al die mensen

naartoe?’‘Naar Amerika,’ antwoordde zijn vader.

’Amerika?

Waarom naar Amerika?’ vroeg de jongen geprikkeld. ’Het zijn sukkelaars, die gewoon op

zoek zijn naar een beetje geluk.’ Antoine, wiens nieuwsgierigheid getemperd werd door de

minachting van zijn vader en het medelijden van zijn moeder, zou nooit verder dan Oostende

gaan.

Medische controle
Voor de gelukzoekers was er echter nog een stap te overwinnen op de weg naar een nieuw

leven: de medische controle. Van reizigers die medisch niet in orde waren, werd het ticket

naar Amerika afgenomen.

Ezra, Hebreeuws voor hulp, was één van de velen die landverhuizers hielp naar Amerika te

gaan. Eén van de mensen die ze hielp, was Benjamin. Benjamin, een joodse jongen uit

Roemenië, kon niet echt praten, maar zong wel. Toen hij met zijn vader en broers

gecontroleerd werd, zag de dokter dat er iets niet in orde was. Hij begon hem vragen te

stellen, waar Benjamin niet op kon antwoorden. De verpleegster bevestigde de vermoedens

van de dokter dat Benjamin een handicap had. Benjamin moest achterblijven en afscheid
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nemen van zijn familie. Hij zou zes jaar bij Ezra blijven, alvorens door een tante weer naar

Roemenië te worden genomen. Hij zou zijn familie nooit terugzien.

Vergeven en vergeten worden
Er is één ding dat alle migranten gemeenschappelijk hebben en dat is een wens. Er zijn een

aantal wensen teruggevonden van gelukzoekers die met de Red Star Line reisden. Zo

wenste iemand, wellicht iemand die met de Red Star Line een nieuw leven wilde beginnen,

om ‘vergeven en vergeten te worden’.

Ook Ester, een achtjarig meisje, had een wens. Ze

had haar moeder en zussen voelen vertrekken naar

Amerika. Voelen, want ze kon zelf niet zien. Ester

had alle verhalen gehoord over Amerika en de reis

erheen. Haar wens was dat niet enkel te voelen,

maar ook te zien. Veel landverhuizers hadden zo

hun eigen – onvervulde of onvervulbare – wensen.

Alexander Krobanov was iemand die naar Antwerpen was gekomen met de wens om daar

voor de allerlaatste keer afscheid te nemen. Hij had het gevoel dat hij zijn hele leven niets

anders had gedaan dan afscheid nemen. Hij zou vreemde mannen omhelzen, vrouwen

kussen en wuiven naar iedereen die hij niet kende tot hij niemand meer kon zien. Dan zou hij

zich omdraaien, naar Amerika, en nooit meer terugkomen.

Overal tranen en zakdoeken
Afscheid nemen was onlosmakelijk verbonden met het migrantenbestaan en kon

hartverscheurend zijn. Het overkwam Marthe, toen ze afscheid moest nemen van haar

favoriete oom. Hij was zeepompier, brandweerman op grote zeeschepen, en op een dag

kwam hij thuis met de mededeling dat hij verliefd was. Verliefd op Amerika, dat nieuwe land

waar alles mogelijk is. Hij zou met de eerstvolgende boot naar New York varen, dit keer als

passagier. Op de kaai tilde Marthe’s vader haar op zijn schouders. Boven een zee van

hoeden en sjaaltjes zwaaide ze haar oom gedag. Voor altijd. Overal waren tranen en

zakdoeken.

En de migranten voeren weg, op zoek naar een beetje geluk.
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Opdracht

1. Hoe of wat denk je dat de migranten die de oversteek naar Amerika maakten zich
van Antwerpen zouden herinneren?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Hoe zou je de migranten omschrijven die inscheepten op de Red Star Line?

(reden / doel / afkomst / …)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Wat zou jij als migrant het moeilijkste vinden?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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1.4 Het Red Star Line Museum
Twee miljoen passagiers maakten met de stoomschepen van Red Star Line de oversteek

van Antwerpen naar Noord-Amerika. Hun verhaal, dat van de rederij die hen vervoerde en

dat van de stad en de haven waaruit ze vertrokken, staan centraal in de hoofdtentoonstelling

in het museum. Het museum stelt de vraag wat deze geschiedenis vandaag betekent.

Migratie en menselijke mobiliteit zijn van alle tijden: miljoenen mensen over de hele wereld

lieten (en laten) wat vertrouwd is achter, om elders op zoek te gaan naar een nieuwe

toekomst.

De Verenigde Staten en Canada zijn het beloofde land voor fortuinzoekers en iedereen op

zoek naar een beter bestaan. De reis naar de nieuwe wereld begint voor vele mensen in een

havenloods in Antwerpen. Tussen 1873 en 1934 banen de oceaanstomers van Red Star

Line voor ongeveer 2 miljoen mannen, vrouwen en kinderen de weg naar een nieuw leven.
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2. Bedrijfsbeheer

2.1 Inleiding
Jullie gaan de komende weken in enkele vakken werken rond een interlevensbeschouwelijk en
vakoverschrijdend project over de vluchtelingenproblematiek. Dit zullen we ook doen in het vak
bedrijfsbeheer. We gaan aan de hand van drie vragen het economische aspect van de problematiek
belichten in enkele lessen. De meeste informatie uit deze lessen komt uit het actualiteitenmagazine
Knack.
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2.2 Ondergraven vluchtelingen onze sociale zekerheid?
Lees onderstaande artikels en los de bijhorende vragen op.

Artikel 1

Bron: Knack



Project ‘mensen op de vlucht’

Schooljaar 2015-2016 17

Artikel 1

Vraag 1

Waar hebben erkende vluchtelingen recht op volgens de Europese regels?

Vraag 2

‘Migratie is een verhaal van rechten en plichten’ klopt dit deze stelling met de huidige regelgeving?

Leg uit.

Vraag 3

Wat bleek uit het onderzoek van de onderzoekers Johan Wets en Andrea Rea over de asielzoekers

tussen 2001 en 2010 i.v.m. hun werksituatie?

Vraag 4

Hoe kunnen we de zoektocht naar werk voor de asielzoekers gemakkelijker maken volgens Johan

Wets en Andrea Rea?
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Vraag 5

Vaak worden de vluchtelingen verweten dat ze onze sociale zekerheid ondermijnen. Wat is de visie

van de schrijver van dit commentaar hierover?
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Artikel 2

Bron: Knack
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Artikel 2 (vervolg)

Bron: Knack
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Vraag 1

Van wie zijn de volgende stellingen?

Persoon Stelling

‘Ofwel kies je voor veel migratie, maar dan moet je een minder
genereuze sociale zekerheid hebben. Ofwel behoud je die sociale
zekerheid, maar dan moet je de migratie aan banden leggen.’

‘Op macro-economisch vlak is migratie zonder twijfel een stimulus.
Er zijn meer arbeidskrachten, er is meer concurrentie, er is meer
kans op innovatie, de economische productiviteit stijgt.’

‘Massa-immigratie is een bedreiging voor onze welvaartstaat.’

Vraag 2

In het artikel staat de volgende zin: ‘De migratievlag dekt vele ladingen…’ Verklaar deze zin met

enkele voorbeelden.

Vraag 3

Lees de onderstaande stellingen. Als de stelling juist is leg ze dan verder uit, indien ze fout is verbeter

ze.

Autochtone laaggeschoolden worden sneller weggeconcurreerd door laaggeschoolde migranten.



Project ‘mensen op de vlucht’

Schooljaar 2015-2016 22

Een groot deel van de economische migranten komen ons land binnen omwille van arbeid.

Gezinshereniging is komt de economische productiviteit niet ten goede.

Vraag 4

Wat constateerde Vincent Corluy van de Universiteit Antwerpen over de impact van migratie op de

sociale zekerheid?

Vraag 5

Waarom weegt de groep asielzoekers zwaar op de sociale zekerheid?

Vraag 6

‘Niet elke vorm van migratie komt de sociale zekerheid ten goede.’ Wat bedoelt professor Monique

Kremer met deze stelling?
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Vraag 7

Welke twee oplossingen geeft zij voor de angst dat een hoog aantal migranten de sociale zekerheid

zal ondermijnen?
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2.3 Wat is het verschil tussen economische en politieke
vluchtelingen?

Bron: Knack

Manuel uit het bovenstaande artikel is een duidelijk voorbeeld van een politieke vluchteling. Wat is
dan een economische vluchteling en wat is het verschil met een politieke vluchteling? Bekijk samen
met de leerkracht de PowerPoint presentatie hierover en vul de mindmap aan op de volgende
pagina.
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Bekijk de PowerPoint presentatie over het verschil tussen politieke en economische vluchtelingen. Vul terwijl de onderstaande mindmap verder aan.
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2.4 Wat zijn de kosten van deze vluchtelingen voor onze
begroting?

Lees het onderstaande artikel en vooral de tekst die omkadert is. Los daarna de bijhorende vragen
op.

Bron: Knack
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Vraag 1

Welke gevolgen heeft de vluchtelingencrisis op de begroting van de federale regering?

Vraag 2

Welke inspanningen levert Vlaanderen om de vluchtelingen te helpen?

Vraag 3

Hoe wil de VDAB haar steentje bijdragen?

Vraag 4

Wat is de verhouding tussen de het budget voor vluchtelingen t.o.v. de totale uitgaven van de

overheden in België?
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2.5 Slot
Je hebt nu heel wat geleerd over het economische aspect in de vluchtelingenproblematiek. Wil je
nog meer leren over de vluchtelingencrisis bekijk dan zeker de scans van Knack op Smartschool in het
vak bedrijfsbeheer. Verder kan je ook nog de presentatie over het verschil tussen politieke en
economische vluchtelingen terug bekijken. Er staan ook enkele weblinks van filmpjes op
Smartschool.

2.6 Bronnen

2.6.1 Tijdschriften
 Knack

2.6.2 Websites
 Deredactie.be;
 Youtube.com;
 Knack.be;
 Amnesty.nl;
 Sociaalhuiskoekelare.be.
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3. Nederlands

Een tijdlijn vol vluchtelingenvenijn
12-10-2015 - Door: Gabi Spitz

Het is niet leuk meer op Facebook. Stond mijn
tijdlijn eerst vol met vakantiefoto’s, vrolijke
weekendupdates en andere gezellige
berichtjes, tegenwoordig heerst er een heftige
politieke strijd op mijn digitale levenslijntje.
Het onderwerp: de vluchtelingencrisis. Via
mijn beeldscherm komt de onrust uit de
samenleving over de grote toestroom van
migranten, gelukszoekers, terroristen en
zielige vluchtelingen mijn leven binnen.

Gajes
Zo schrijft kennis Suzanne bij een foto van
door vluchtelingen achtergelaten afval aan de
Hongaarse grens: ‘Het is ondankbaar gajes, die
zogenaamde vluchtelingen!’ Op mijn tijdlijn
verschijnen ook regelmatig door haar
‘gelikete’ berichten van de pagina ‘PVV-
aanhangers.’ Die pagina heeft maar liefst
46.779 aanhangers en staat vol met oneliners
als ‘’Terwijl de 1 opkomt voor de
Nederlanders, geeft de ander het land weg
aan asielzoekers.'

Anderen in mijn netwerk zijn op
hun beurt ontzettend begaan met
het lot van vluchtelingen. Zo
worden de acties van Because we
Carry (draagzakken voor
vluchtelingen), Bag to the Future
(tasjes voor gevluchte kinderen)
en Refugees Welcome
(welkomstpakketten voor
vluchtelingen) uitgebreid
geliked en gedeeld. De
Amsterdamse Maaike en Malou
vertrokken zelfs naar Lesbos om

daar
bootjes binnen te halen, bananen uit te delen
en doorweekte kinderen af te drogen.

Ontvrienden of blokkeren?

De polemiek op mijn Facebook stemt me
verdrietig. Zowel de boze berichten van
mensen die de grenzen willen sluiten en
denken dat elke migrant een potentiële
terrorist of crimineel is, als de indringende
foto’s van aangespoelde kindjes, op straat
slapende kleuters en huilende moeders met
hoofddoeken. Het lijkt allemaal zo uitzichtloos
en een pasklare oplossing is er niet. En dan
heb ik nog niet eens een twitter-account, waar
de discussies nog veel harder en sneller
gevoerd worden. Wat te doen met zulke
geluiden op mijn sociale media? Moet ik
Suzanne, die ik ken als een hele lieve, gezellige
meid, ontvrienden omdat ze standpunten
heeft waar ik me totaal niet in kan vinden? Zij
vindt mij vast ook irritant: ik like zo’n beetje
elk bericht van Vluchtelingwerk Nederland en
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deel enthousiast oproepen voor kleding en
vrijwilligers in opvangcentra. Een snelle
rondgang in mijn vriendenkring laat zien dat er
verschillende strategieën zijn. Zo is er de ‘kop-
in-het-zand’-strategie, waarbij de
desbetreffende persoon als ‘niet meer volgen’
wordt aangevinkt. Voordeel is dat je niemand
hoeft te ontvrienden én geen xenofobe
berichten meer ziet langskomen, nadeel is dat
je de gezellige updates over vakanties,
kinderen en huisdieren ook niet meer ziet.

Een andere strategie is ‘overstemmen’: hoe
meer 'anti-vluchtelingen-berichten' er
langskomen, hoe fanatieker het ‘vluchtelingen
welkom-kamp’ foto’s, cartoons en video’s
deelt en met elkaar om ‘likes’ wedijvert.
Daarbij wordt regelmatig de
knuppel in het hoenderhok
gegooid. Bijvoorbeeld met
een Loesje poster die zegt
‘Integreren. En wie nu nog
niet met asielzoekers kan
omgaan, hoort hier niet
thuis.’ Andersom zie ik dat de
vrijwilligers die hun
ervaringen delen met het
helpen van vluchtelingen
uitgemaakt voor ‘linkse
ratten’ en ‘verraders die
Nederlanders aan hun lot
overlaten.’ Niet door mijn
vrienden, maar wel door
mensen in hun netwerk. Tot
een gesprek tussen de beide kampen komt het
niet, maar het is duidelijk dat iedereen wil
laten zien dat het Nederland dat de ander
voor ogen heeft, niet het hunne is.

Sommige mensen in mijn netwerk gaan de
discussie wel aan. Zo is er een familielid dat
steeds laat weten dat ‘zorgen over de komst
van vluchtelingen begrijpelijk is, maar
vreemdelingenhaat nooit oké.’ Een Drentse
oud-collega geeft op haar beurt aan dat ze
echt voor de opvang van vluchtelingen is,
maar dat het echt niet kan dat de inwoners
van het dorpje Oranje ongevraagd veel meer

vluchtelingen moeten verstouwen dan
afgesproken. Vriend Maarten pleit
ondertussen voor een hersenvergroting voor
VVD-politicus Halbe Zijlstra, die onlangs
beweerde dat de zorgkosten gevaarlijk
opliepen wegens gratis borstvergrotingen
voor asielzoekers.

Ik vind het best lastig om online in gesprek te
gaan. Met vrienden ga ik conflict liever uit de
weg. Blijkbaar wil ik Facebook vooral gezellig
houden. Ook als ik daarmee belangrijke
onderwerpen onbesproken laat. En de paar
keer dat ik wel op anti-vluchtelingenpagina’s
reageerde om feitelijk onjuiste berichten recht
te zetten, merkte ik dat feiten in dit debat
nauwelijks een rol spelen en onderbuik-

gevoelens des te meer. Zo
bevond ik me een keer
temidden van reaguurders
die aangaven dat je subsidie
krijgt voor het thuis
opvangen van een
vluchteling, terwijl je op
toeslagen gekort worden bij
het in huis nemen van je
ouders. Toen ik daar
probeerde ik uit te leggen
dat mensen die vluchtelingen
in huis nemen daarvoor echt
geen subsidie krijgen en
dat je met een vluchteling als
huisgenoot net zo goed je
toeslagen kunt verliezen,

kwam er geen inhoudelijke reactie. Wel liet
iemand weten dat ik kon "oprotten met m'n
Groenlinks-propaganda." Toen ben ik, held op
sokken, afgedropen.
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Lees de tekst aandachtig. De auteur bespreekt argumenten die ze rondom haar ziet en hoort.

Opdracht 1: Onderlijn de slechte argumenten in het rood.

Opdracht 2: Onderlijn de goede argumenten in het groen.

Opdracht 3: Bespreek 1 slecht argument: waarom is de bepaalde redenering fout/slecht.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Opdracht 4: Bespreek 1 goed argument: waarom is dit een goed argument? Wat voor argument is
het (soort)?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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4. Aardrijkskunde

De werkblaadjes worden niet opgenomen in deze bundel, maar zitten in bundel "Wereldbevolking".

5. Levensbeschouwing

Voor de levensbeschouwelijke vakken is het cruciaal dat je het scrapbook grondig invult met je
ervaringen en bedenkingen. Dit is het vertrekpunt van je mondeling examen. Trek gedurende dit
project foto’s en plak deze ook in je scrapbook.


