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Voorwoord 

 

Vanaf 2015 nam de vluchtelingenstroom sterk toe in Europa en België.  

 

Die instroom heeft een groot effect op het OCMW. Vanuit de wijk krijgen we verschillende 

vragen voor meer duiding en informatie:  

 Waar komen die mensen vandaan?  

 Wat zijn de problematieken in hun land van herkomst?  

 Welke traumatische ervaringen hebben ze mogelijk meegemaakt? 

In het vierde kwartaal van 2015 maakte het team intercultureel bemiddelaars een eerste 

versie van dit document met culturele achtergrondinfo. Ondertussen is de situatie in 

sommige vluchtelingenlanden veranderd of doen er zich problemen in andere gebieden voor.  

Daarom pasten we dit document aan in het derde kwartaal van 2016 met de meest recente 

gegevens.  

 

Vragen over dit document?  

 

Contacteer de dienst Interculturele Bemiddeling: 

ICB@ocmw.antwerpen.be 

tel. 03 338 25 20 

 

Meer asielaanvragen en positieve beslissingen   

Dit stelde het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) 
vast: 
 

Asielaanvragen Positieve beslissingen 

 

 In 2015: stijging van het aantal 
aanvragen 
 

o 35 476 voor het hele jaar 
(106,1 % meer tegenover het 
aantal aanvragen in 2014) 
 

 In 2016: daling van het aantal 
aanvragen:  
 

o 10 643 tussen januari en juli 
2016 

 
 
 
 
 

 

 Stijging van het aantal positieve 
beslissingen in 2015:  
 

o 60,7 % (waarvan 10,2 % 
subsidiair beschermden en 
50,5 % erkende 
vluchtelingen) 
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1. Keuze van de landen  

 

 

Bron tabel: 1 

 

Hoe bepaalden we de landen die we in dit document verder bespreken?  

Daarvoor keken we naar twee bepalende factoren: 

 

1. Het herkomstland van de grootste instroomgroepen op Belgisch 

grondgebied 

 

Van de landen met de hoogste instroom zijn Syrië, Somalië, Irak en Afghanistan 

opgenomen in dit overzicht: 

 

 Syrië (20 % van de asielzoekers)  

 Somalië (16 %) 

 Irak (13 %) 

 Afghanistan (10 %) 

 Guinee (3 %) 

De toestroom die we in België kennen, is niet volledig dezelfde als die van de 

Europese Unie (EU). Binnen de EU staan Albanië en Kosovo in de top vijf.  

In België is dat niet het geval. Daarom bespreken we die landen niet in dit document. 

Guinee is wel een belangrijk land in de Belgische lijst, maar niet relevant voor OCMW 

Antwerpen. Door hun Franse achtergrond vlucht die bevolkingsgroep vooral naar het 

zuiden van ons land. 

 

2. De relevantste instroomgroepen voor OCMW Antwerpen 

 

Van de meest actuele instroomlanden bespreken we Syrië, Irak, Afghanistan en 

Somalië. 

 

 
                                                           
1
 Eurostat (ec.europa.eu – Asylum quarterly report). Tabel 4. 

 
Vijf belangrijkste landen van herkomst (nieuwe asielaanvragen) in 
België – 2

de
 kwartaal 2015  

 
Vijf belangrijkste landen van herkomst (nieuwe asielaanvragen) in de 
EU. – 2

de
 kwartaal 2015
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Op vraag van maatschappelijk werkers of andere OCMW-organisaties namen we ook 

Turkije, Iran en Eritrea in de lijst op. Er was ook vraag naar meer informatie over de 

Roma-gemeenschap. Daarvoor verwijzen we graag door naar het vroegere Amalia-

project. 

 

We bespreken zeven verschillende instroomlanden: 

 

1. Afghanistan 

2. Syrië 

3. Somalië 

4. Irak 

5. Turkije 

6. Ethiopië 

7. Eritrea   

 

 

2. Soennisme en sjiisme 

 

In dit document verwijzen we regelmatig naar soennisme en sjiisme. In het Midden-Oosten 

zijn dat de twee grootste stromingen van de islam. De twee geloofsovertuigingen delen 

dezelfde God, aanbidden dezelfde profeet Mohammed en baseren hun waarden op dezelfde 

Koran. 

Het verschil tussen de twee stromingen gaat over de rechtmatige opvolger van de profeet 

Mohammed.  

 Volgens de soennitische moslims heeft Mohammed tijdens zijn leven geen 

rechtmatige opvolger aangeduid. Hij moet opvolging krijgen door zijn meest bekwame 

metgezel, zoals de rechtsgeleide kalief Aboe Bakr en de drie kaliefen die hem 

opvolgden. 

 

 Volgens de sjiitische moslims moet Mohammed opvolging krijgen door een 

bloedverwant, namelijk zijn schoonzoon Ali Ibn Abi Talib en daarna zijn 

afstammelingen. 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Vandenbussche, P. & Goris, G. (2013). Religieuze machtspolitiek in de islamitische wereld. MO 

Magazine. 
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3. Inleiding achtergrond van de verschillende 

instroomlanden 

 

Verschillende redenen om te vluchten 

 

Mensen ontvluchten hun land door verschillende redenen: 

 oorlogssituaties in een land of specifiek gebied 

 persoonlijke situaties die het leven in een bepaald land moeilijk of zelfs onmogelijk 

maken, bijvoorbeeld bij: 

o journalisten 

o mensen die werken voor een Westers bedrijf  

o personen met een niet-heteroseksuele geaardheid 

 

Op basis van die redenen kunnen personen in ons land asiel aanvragen, subsidiaire 

bescherming krijgen of erkend worden als vluchteling. 

 

Veralgemeningen vermijden 

 

We veralgemenen beter geen situaties die we in dit document omschrijven.  

De overwegend soennitische aanhang van de Islamitische Staat (IS) betekent niet dat alle 

soennieten zich verbonden voelen met die extremistische denkwijze. Integendeel:  

 De denk- en werkwijze van IS en andere gelijkaardige groepen heeft weinig te maken 

met de islam als geloof.  

 Extremistische groepen gebruiken de islam alleen als rechtvaardiging om macht te 

krijgen. Daarbij gebruiken ze eigen interpretaties van de Koran. Die komen niet 

overeen met de algemene denk- of werkwijze binnen het islamitische geloof of die 

omschreven staat in de Koran. 

 Veel moslims die tegen de terroristische ideologie van IS zijn, gebruiken liever de 

term Da’Ish (Dawla-‘Islamiya-Iraq). Met die benaming linkt de Westerse 

gemeenschap de terreurgroep minder snel met de islam.  

 De term ‘Islamitische Staat’ duidt wel meteen het doel van de groepering aan: IS-

strijders erkennen de huidige grenzen binnen de Arabische wereld niet.  

Hun doel is om: 

o de grenzen die er zijn gekomen na de Eerste Wereldoorlog te doen vervagen 

o een staat op te richten waarbinnen gelovigen de enige juiste vorm van islam 

(volgens hun interpretatie) beleven  

 IS koos ervoor om zich te situeren in een specifieke regio en zo een sterke 

verbondenheid te creëren, in tegenstelling tot de meer gefragmenteerde Al Qaeda 

beweging. 3 

 

                                                           
3
 Majd Khalifeh, Kijken in het hoofd van een IS-strijder, lezing november 2014. 
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Oorsprong van conflicten 

Problemen en conflicten tussen verschillende etnische of religieuze groepen nemen vaak toe 

onder invloed van de overheid, machtige buurlanden of andere hooggeplaatste figuren 

Maar op sommige plaatsen leven verschillende etnische of religieuze groepen ook in vrede 

met elkaar.4 

De omschrijving van een situatie hangt ook sterk af van het specifieke gebied in een land.  

In steden gaat het er vaak heel anders aan toe dan in kleine dorpen. Niet alleen op het vlak 

van geweld of schending van mensenrechten, maar ook op het gebied van conservatieve 

denkwijzen: 

 In steden is de levensstijl dikwijls veel moderner. Daar is naar school gaan of werken 

voor vrouwen vaak geen probleem.  

 Vrouwen dragen niet overal boerka’s.  

Dat bewijst dat de taliban hun strenge ‘sharia-wetten’ baseerden op specifieke interpretaties 

van de Koran. Ze zijn geen algemene afspiegeling van het islamitische geloof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Duiding van sociale tolk Mohammad Azizi. 
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3.1 Afghanistan 
 

 

3.1.1 Inleiding 5  

commons.wikipedia.org – wereldkaart 

 

Land:    Afghanistan 

Continent:   Azië 

Buurlanden:   Pakistan, Oezbekistan, Iran, Turkmenistan, Tadzjikistan, China 

Hoofdstad:   Kabul 

Meest gesproken talen: Pashtu en Dari  

De taal Farsi komt voor in Iran. De talen zijn sterk vergelijkbaar. 

Maar probeer ze niet te verwarren. Dat kan namelijk voor 

interpretatieproblemen zorgen tijdens het tolken.6 

Voornaamste religies: Soennisme (grootste meerderheid) en sjiisme. 

Etnische groeperingen: Pashtun (overgrote meerderheid), Tadzjiken, Hazara, 

Oezbeken en verschillende andere minderheidsgroepen. 

De Hazara zijn een ‘dubbele minderheid’. Omdat zij niet alleen 

tot een kleine etnische groep behoren, maar ook tot de 

minderheid van sjiitische moslims. 

 

 

 

                                                           
5
 The world fact book – CIA, Vluchtelingenwerk Nederland. 

6
 Mohammad Azizi. 
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3.1.2 Situatieschets 

 

Moedjahedien en de Sovjet-oorlog 

 

Afghanistan is al langer in oorlog.  

 

 De huidige oorlog ontstond in de jaren ’70. Toen kwam een communistisch bestuur 

aan de macht na een reeks staatsgrepen. De toenmalige Sovjet-Unie steunde dat 

bestuur.  

 Islamitische strijdgroepen, beter bekend als ‘Moedjahedien’, kwamen in opstand. 

Verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, steunden hen.7 

 

 

Ontstaan van de taliban 

 

Begin jaren ’90 wierpen de Moedjahedien het communistische bestuur omver. Daarna 

volgde een burgeroorlog tussen de verschillende groeperingen van verzetsstrijders.  

De islamitische beweging ‘taliban’ greep uiteindelijk de macht in Afghanistan.  

 Die groepering bestond vooral uit Afghaanse vluchtelingen, heel vaak Moedjahedien 

of aanhangers daarvan. Ze trokken naar Pakistan en vonden hun toevlucht in 

Pakistaanse madrassa’s.8 In die islamitische scholen kregen ze niet alleen onderdak 

en voedsel, maar ook intensieve lessen over de Koran. 

 

 De Afghaanse bevolking verwelkomde de stabiliteit die de taliban na jaren anarchie 

en burgeroorlog brachten.9 Maar de taliban richtten ook een nieuw bestuur op 

volgens de strenge regels van de islamitische wetgeving: de sharia.  

o Die wetgeving heeft geen duidelijke richtlijnen of regels en is voor interpretatie 

vatbaar.10  

o Het religieuze bestuur onderdrukte de Afghaanse bevolking op een 

gewelddadige manier. Vooral vrouwen en niet-moslims werden het 

slachtoffer.11 

 

Val van de taliban 

 

De aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten door de extremistische 

terreurgroep Al Qaeda waren de start van een nieuwe oorlog. Samen met onder andere het 

Verenigd Koninkrijk en Australië viel het Amerikaanse leger Afghanistan binnen. De 

Verenigde Staten hielden de Afghaanse taliban verantwoordelijk voor het steunen van Al 

                                                           
7
 The world fact book – CIA. 

8
 Historical Dictionary of Pakistan – Shahid Javed Burki. 

9
 Council on Foreign Relations, European Asylum Support Office. 

10
 Website Europees Parlement. 

11
 Amnesty International. 
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Qaeda en zijn leider Osama Bin Laden. De taliban weigerden namelijk om Osama Bin Laden 

uit te leveren.12  

Ondanks de relatief snelle nederlaag van de taliban en de vestiging van een nieuwe interim-

regering, blijven de spanningen in Afghanistan aanhouden. De taliban vinden tot vandaag 

veel aanhang. Daardoor hebben ze op religieus vlak nog de leiding over het land, en 

oefenen ze een grote invloed uit op het Afghaanse leven.13  

 

De motivatie van terreurorganisaties zoals de taliban zijn gebaseerd op de Koran. Toch 

veroordelen veel moslims de gewelddadige werkwijze van de groeperingen. Ze zouden het 

heilige boek veel te ruim en zelfs fout interpreteren.  

 

 

Huidige situatie 
 

Vanaf 2014 is de criminaliteit in Afghanistan gestegen tot het hoogste niveau sinds de inval 

van het Amerikaanse leger in 2001. Er is een forse toename van ontvoeringen, overvallen en 

georganiseerde misdaad in onder andere het drugsmilieu en mensenhandel.14 Problemen 

doen zich voor in het hele land maar verschillen erg volgens de regio.15 

De bevolking kan vaak niet op bescherming van de Afghaanse autoriteiten rekenen. Dat 

komt door: 

 

 corruptie 

 een zwakke rechtstaat  

 grote religieuze macht van: 

o verschillende islamitische terreurgroepen 

 Ook de terreurgroep IS wint terrein in Afghanistan. Dat veroorzaakt 

ongenoegen bij de taliban die hun machtspositie niet willen afstaan.16 

 

o etnische raden (Jirga) in de Afghaanse dorpen 

 Jirga: bijeenkomsten van leiders van etnische en religieuze 

gemeenschappen en de oudsten van het dorp. Ze zijn vaak 

ongeletterd en analfabeet. Beslissingen die ze tijdens de Jirga nemen 

zijn niet legaal, maar de dorpen beschouwen ze wel als bindend. De 

Jirga baseren zich op de wetten volgens de sharia. 

 

Kabul is sinds 2014 een van de doelwitten voor terroristische aanvallen. Door die aanslagen 

vielen al meer dan 100 slachtoffers, waaronder toeristen en burgers. Op dit moment zijn er 

geen veilige provincies of gebieden meer in Afghanistan. Daardoor geven meerdere 

ambassades de raad om niet naar Afghanistan te reizen.  

 

                                                           
12

 Defensie Nederland, Human Rights Watch. 
13

 European Asylum Support Office – Afghanistan security situation. 
14

 Ministerie van buitenlandse zaken in Nederland – Algemeen ambtsbericht Afghanistan. 
15

 Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Beleidsnota. 
16

 Website Knack – “IS en taliban verklaren elkaar de oorlog”. 
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3.1.3 Andere problematieken 17 

 

1. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen: 

 

 In sommige regio’s onderdrukken de taliban vrouwen en beschouwen hen als 

minderwaardig. In die regio’s vinden vrouwen vaak ook geen werk. Hun 

laaggeletterdheid verlaagt hun kansen op arbeid nog meer. Soms mogen meisjes 

zelfs niet naar school gaan.  

 Ouders huwelijken hun dochter nog regelmatig uit.18  

 De toegepaste waarden en de plaats van de vrouw in een familie hangen altijd af 

van de regio waarin mensen wonen, en ook van de familie. Het verschil tussen 

mensen uit een dorp en mensen uit de steden is bijvoorbeeld erg groot.19 

 

2. Steniging, amputaties en andere fysieke straffen komen in sommige Afghaanse 

gebieden vaak voor. 

 

3. Religieuze minderheden zoals sikhs, hindoes en christenen zijn soms het slachtoffer 

van discriminatie en zelfs vervolging (99 % van de bevolking is moslim). Ook sjiitische 

moslims, die behoren tot de islamitische minderheid, worden soms geviseerd.20 

 

4. Door oude vetes en verschillen in cultuur en godsdienst leven etnische groepen vaak in 

spanning met elkaar.21 Dikwijls verergeren de spanningen nog door invloeden van 

bovenaf. Toch zijn: 

 

 er in verschillende Afghaanse regio’s geen problemen tussen de 

bevolkingsgroepen en leven ze samen zonder verschillen 

 huwelijken tussen koppels met verschillende etniciteiten geen uitzondering22 

 

5. Ondanks het grote taboe rond homoseksualiteit accepteren de hogere Afghaanse 

kringen het concept ‘Jongensspel’ (Bacha Bazi):  

 

 Binnen dat concept kopen rijke, vaak hooggeplaatste mannen jongens uit 

arme gezinnen of weeskinderen. Daarbij worden de jongens vaak het 

slachtoffer van seksueel misbruik. 

 Het ‘Jongensspel’ is een statussymbool binnen Afghanistan.23 De bevolking 

kijkt op die praktijken neer, maar kaart het probleem niet aan omdat de 

misbruikers meestal veel macht hebben.24 

 

 

 

                                                           
17

 Vluchtelingenwerk Vlaanderen – Landenrapport Afghanistan. 
18

 Website 11.11.11 – Vrouwenrechten in Afghanistan. 
19

 Duiding van sociale tolk Mohammad Azizi. 
20

 Humanrights.gov - International Religious Freedom Report for 2011. 
21

 The world fact book – CIA. 
22

 Mohammad Azizi. 
23

 Children of Afghanistan: The Path to Peace - Jennifer Heath, Ashraf Zahedi. 
24

 Mohammad Azizi. 



12 
 

6. Kinderhandel en -arbeid zijn ook problemen in het land. Zo belanden kinderen soms in 

de seksindustrie of bedelmaffia. Of dienen ze als drugssmokkelaar, huisknecht, 

tapijtknoper, werkkracht in de landbouw- of kolensector … Meestal krijgen minderjarigen 

geen opleiding of scholing.25 

 

7. Bloed- en eerwraak komen veel voor: 

 

 Bloedwraak is wraak voor de dood van een familielid.  

 Eerwraak is vergelding om de familie-eer te verdedigen. Bijvoorbeeld: 

kinderen die tegen de zin van hun ouders een eigen partner uitkiezen.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Children of Afghanistan: The Path to Peace - Jennifer Heath, Ashraf Zahedi. 
26

 Vluchtelingenwerk Vlaanderen – Landenrapport Afghanistan. 
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3.2  Syrië 

 

 

3.2.1 Inleiding 

commons.wikipedia.org – wereldkaart  

 

Land:    Syrië 

Continent:   Azië 

Buurlanden:   Turkije, Irak, Jordanië, Libanon en Israël 

Hoofdstad:   Damascus 

Meest gesproken talen: Vooral Syrisch-Arabisch. Ook Koerdisch, Armeens, 

Aramees (gesproken door Assyriërs) en Turks. 

Hoogopgeleide Syriërs spreken vaak ook Frans of 

Engels. 

Voornaamste religies: Soennisme (overgrote meerderheid), sjiisme, alawisme 

(afsplitsing van sjiisme), christendom en vele andere 

kleinere godsdiensten. 

Etnische groeperingen: Arabieren (overgrote meerderheid), Koerden, 

Turkmenen, Assyriërs (christenen) en Armeniërs.27  

 

 

 

                                                           
27

 The world factbook – CIA; Vluchtelingenwerk Nederland; Caritas International. 
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3.2.2 Situatieschets 

 

Van anti-overheidsprotesten tot burgeroorlog 

 

Dictatoriaal bestuur 

Sinds de jaren ’60 is de Syrische afsplitsing van de Ba’ath-partij aan de macht in Syrië.  

Hafiz Al-Assad leidde de partij vanaf de jaren ’70 tot 2000. Na zijn overlijden nam zijn zoon 

Bashar Al-Assad de fakkel over. Door het niet-religieuze karakter van de partij waren niet 

alleen de soennitische bevolking maar ook minderheidsgroepen vertegenwoordigd.28 Dat 

zorgde voor spanningen onder de bevolking.29 

Het dictatoriale bewind van Al-Assad is zeer repressief met: 

 internetcensuur 

 grote controle over de media 

 een harde aanpak en reisverbod voor mensen die politiek anders denken 

 verbanning van oppositiegroepen 

 schendingen van mensenrechten 30 

 

Opstanden  

Na de politieke demonstraties in onder andere Egypte en Libië, kwam in maart 2011 ook de 

Syrische bevolking in opstand. De Syrische anti-overheidsprotesten begonnen vreedzaam, 

maar Assad trad hard op. Hij zette het leger en officieus ook de Shabiha31 in. Die gewapende 

militie steunt het bestuur van Bashar Al-Assad. 

De Shabiha diende om anti-overheidsprotesten op een gewelddadige manier te stoppen en 

het volk in te tomen.32 

Veel opstandelingen werden tijdens de protesten gearresteerd, gewond of lieten het leven. 

Daarna grepen ook de opstandelingen naar wapens, waardoor de protesten snel een 

burgeroorlog veroorzaakten. De oorlog evolueerde naar een van de meest gewelddadige 

conflicten van deze tijd met: 

 een hoog aantal burgerslachtoffers  

 veel verwoeste woonwijken  

 op grote schaal schendingen van de mensenrechten  

 

  

 

 

                                                           
28

 BBC – Profile: Syria’s ruling Baath party. 
29

 Harvard Divinity School. 
30

 Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland – Algemeen ambtsbericht Syrië. 
31

 Belgisch comité voor hulp aan de vluchtelingen – ‘Waarom de meeste Syriërs vluchtelingen zijn’. 
32

 The European Migrant Crisis - Riley M. Townsend. 
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Verschillende partijen in de Syrische oorlog 

 

De Syrische oppositie bestaat uit honderden groeperingen, allemaal met verschillende 

etnische achtergronden of religies. Binnen die oppositie groeiden verschillende ideologieën 

met andere doelen en visies.  

 

Sommige strijden bijvoorbeeld voor de oprichting van een islamitische staat, anderen willen 

de val van Assads bewind.33  

Daardoor vechten de oppositiegroepen niet alleen tegen de machthebber maar ook tegen 

elkaar. Zo is de Koerdische gemeenschap vaak slachtoffer van geweld, diefstal of 

ontvoeringen.34 Ondertussen zijn niet alleen verschillende groeperingen, maar ook 

verschillende landen betrokken bij het Syrische conflict, waaronder Turkije, Iran, Saoedi-

Arabië, Rusland en de Verenigde Staten.35 

 

De opkomst van de Hezbollah en de 

Islamitische Staat 

Enkele jaren na de start van de Syrische 

burgeroorlog riep Bashar Al-Assad de hulp in van 

de sjiitische en extremistische ‘Hezbollah’.  

 

Die Libanese politieke partij en (terreur)beweging 

strijdt aan de zijde van Assad mee tegen de 

Syrische anti-overheidsrebellengroepen. Dat komt 

door het bondgenootschap dat Syrië (Assad) heeft 

met Iran, en de financiële hulp van Iran aan de 

Hezbollah.36 

Ook de terreurgroep Islamitische Staat (IS), toen 

nog Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS), is 

sinds 2013 actief bezig met een machtsovername 

in Syrië. De soennitisch-extremistische organisatie 

wil een politiek-religieuze staat (kalifaat) oprichten 

en de sharia invoeren.  

IS staat volledig los van de Syrische 

rebellengroepen of overheid, is zelfstandig en 

handelt met een eigen doel.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Belgisch comité voor hulp aan de vluchtelingen – ‘Waarom de meeste Syriërs vluchtelingen zijn’. 
34

 Website MO* Magazine – ‘Wij zijn niemand’. 
35

 Website Knack – ‘Ban Ki-moon aan Syrië-onderhandelaars: “wees flexibel”. 
36

 Hezbollah en het conflict in Syrië ‘De partij van God’ – Gerben Stormbroek (Universiteit Utrecht). 

bron: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22798391 

 
Deze kaart beeldt niet de huidige situatie af. De machtsposities van de 
verschillende groepen in verschillende gebieden zijn onderhevig aan 
regelmatige veranderingen. De kaart geeft enkel een beeld van de 
situatie in Syrië, maar is geen 100% accurate afbeelding van de huidige 
machtsverhoudingen. 
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Wijdverspreid geweld 

 

IS veroverde al verschillende belangrijke gebieden in Syrië en riep in juni 2014 officieel de 

politiek-religieuze staat uit over verschillende regio’s in Syrië en Irak.37 Veel moslims 

veroordelen de gewelddadige werkwijze en waarden van IS met:  

 schendingen van mensenrechten 

 ontvoeringen 

 gijzelingen  

 onthoofdingen  

 massa-executies 

 dreigementen   

 

Het geweld in Syrië is wijdverspreid en aanslagen op burgers zijn willekeurig. Het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) erkent dat een 

verblijf op Syrisch grondgebied gevaarlijk is. Daarom zal bijna elke Syriër die naar België 

komt subsidiaire bescherming krijgen.38 

De propaganda die IS voert is erg ongebruikelijk. Ze verspreiden regelmatig 

videoboodschappen. Bovendien gebruiken ze sociale media om strijders te ronselen.  

IS heeft niet alleen in het Midden-Oosten veel aanhangers. Mensen uit onder andere Europa 

vinden hun weg naar Syrië om te strijden in naam van de organisatie. IS rekruteert ook jonge 

kinderen om voor hen te vechten en propaganda te voeren.39   

3.2.3 Andere problematieken 40 

 

1. Door de burgeroorlog stijgt het aantal gevallen van mensenhandel. Daardoor lopen 

Syriërs , die zich nog op het Syrische grondgebied bevinden of die gevlucht zijn naar het 

buitenland, gevaar.  

 

Op het grondgebied van Syrië zelf komen ook dwangarbeid en seksuele uitbuiting voor.  

De overheid doet geen concrete inspanningen om het probleem van mensenhandel op te 

lossen. 

 

2. Een groot probleem in Syrië is het rekruteren en misbruiken van kinderen voor 

verschillende doeleinden. Overheidsgroepen, pro-Assad milities, gewapende 

oppositiegroepen en terroristische organisaties ronselen allemaal kinderen. Ze  

gebruiken hen als menselijk schild, kindsoldaten of beulen. 

 

3. Leden van IS dwingen Syrische vrouwen en meisjes om te trouwen met IS-strijders. 

Binnen die huwelijken zijn ze onderworpen aan huishoudelijke slavernij en seksueel 

geweld. De vrouwen en kinderen zijn soms gedwongen tot prostitutie of uitbuitende 

huwelijken in de buurlanden. De ontheemde kinderen zijn gedwongen om te bedelen op 

straat in binnen- en buitenland.  

 

                                                           
37

 IS Staat van terreur - J.M. Berger en Jessica Stern. 
38

 Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 
39

 Website MO* Magazine – Syrische oorlog doet kinderarbeid enorm groeien. 
40

 The world fact book – CIA. 
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3.3 Somalië 
 

 

3.3.1 Inleiding 41 

 
commons.wikipedia.org – wereldkaart 

 

Land:    Somalië 

Continent:   Afrika 

Buurlanden:   Djibouti, Ethiopië en Kenia 

Hoofdstad:   Mogadishu 

Meest gesproken talen: Somalisch en Arabisch (officieel), hoger opgeleiden spreken 

    vaak ook Engels of Italiaans. 

Voornaamste religies: Soennisme 

Etnische groeperingen: Somali (ongeveer 85 %), mensen met Arabische afkomst 

en minderheidsgroepen zoals Bantu, Benadiri, Rer Hamar, 

Muse Dheryo, Eyl en Gabooye. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
41

   CIA – The world fact book, Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland (ambtsbericht Somalië 
december 2014). 
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3.3.2 Situatieschets 

 

Het bestuur van Siad Barre 

In 1977 was Somalië met Ethiopië in oorlog. Somalië viel onder leiding van president Siad 

Barre Ethiopië binnen. Het wilde een stuk van Ethiopisch grondgebied in bezit nemen waar 

Somalische clans zich hadden gevestigd. Die oorlog leidde tot een nederlaag voor Barre, 

waardoor de Somalische economie en politiek onder druk kwamen te staan. Veel mensen uit 

de Ethiopische oorlogsregio sloegen op de vlucht en vestigden zich in Somalië.42 

 

Clanstructuren in Somalië 

De Somalische bevolking is onderverdeeld in een erg complexe clanstructuur. De zes 

grootste en belangrijkste clans zijn de Digil, Dir, Ranawein, Darod, Ishaak en de Hawiya. 

Binnen die clans bestaan nog zeer veel kleinere subclans.43 

 

 
Bron: http://www.mo.be/artikel/faq-over-het-geweld-somalie - oorsprong: CIA. 
 
Visualisatie van de grootste (sub)clans uit Somalië en hun locatie. Er bestaan nog veel andere kleinere clans die niet op deze kaart weergegeven 
zijn. (2009) 

 

 

 

                                                           
42

 The Center for Justice and Accountability (CJA). 
43

 Website MO* Magazine – FAQ over het geweld in Somalië. 
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Machtsstrijd 

 

In de jaren ’80 kwam Somalië onder het beleid van president Siad Barre in aanraking met 

enorm veel geweld. Separatisten en opposities van verschillende Somalische clans wilden 

het land hervormen en richtten rebellengroepen op.  

 

Om die rebellen te onderdrukken, zette de president het Somalische leger in. Daardoor 

vielen veel burgerslachtoffers. Uiteindelijk viel het beleid van Barre in 1991.44 Maar het 

geweld stopte niet. Na de val van president Barre zette de gewapende onderlinge 

machtsstrijd tussen de verschillende clans zich verder.45 

 

 

Instabiliteit 

 

Sinds 1991 heeft Somalië geen stabiele centrale regering. 

Het land viel uit elkaar en sommige gebieden riepen zelf de 

onafhankelijkheid of zelfstandigheid uit. Tot die gebieden 

behoren onder andere Jubbaland in het zuiden46 en 

Somali- en Puntland in het noorden.  

 

De rebellengroep Somali National Movement (SNM) richtte 

in 1991 het noordwestelijk gebied Somaliland op.47  

Het gebied zocht internationale erkenning als staat. 

Ondanks een eigen regering, munt, politiek systeem en politie-eenheden heeft het die nog 

niet gekregen.48  

 

De veiligheidssituatie in Somaliland is momenteel erg goed in vergelijking met de rest van 

het land.49 Puntland is sinds 1998 een zelfstandig gebied in het noordoosten van Somalië. 

Het wil niet volledig onafhankelijk worden, maar wel een zelfbesturende regio binnen de 

staat Somalië.50 

 

 

Somalische piraten 

Naast  het geweld kampte Somalië in 1992 ook met een enorme droogte die leidde tot een 

grootschalige hongersnood.51 De opkomst van Somalische piraten en Al-Shabaab 

verbeterde de veiligheids- en humanitaire situatie in het land niet. 

Piraterij is in Somalië al lang aanwezig, maar in 2007 liep de situatie in de Golf van Aden (ten 

noorden van Somalië) uit de hand.  

                                                           
44

 The Center for Justice and Accountability (CJA). 
45

 BBC – Country profile Somalia. 
46

 CGVS - Veiligheidssituatie in Zuid en Centraal Somalië (2015). 
47

 Conciliation Resources - Endless war: a brief history of the Somali conflict. 
48

 BBC – Somaliland profile. 
49

 Belgische overheid – Reisadvies Somalië. 
50

 BBC – Puntland profile. 
51

 Landenweb.nl – Somalië geschiedenis. 

 
Bron: http://www.bbc.com/news/world-africa-14114727 
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Vooral in Puntland is piraterij een probleem omdat veel piraten uit die regio komen. Sinds 

2009 neemt de lokale overheid daar maatregelen om piraterij aan te pakken. 

Piraterij zijn illegale activiteiten (zoals geweld of diefstal) met persoonlijke doelen, gepleegd 

op zee en op een schip. De Somalische piraten zelf verdedigen die activiteiten:  

 

 Zij zeggen dat de internationale gemeenschap het falen van de Somalische overheid 

misbruikt door illegaal in Somalische wateren te vissen of nucleair afval te dumpen. 

En dat de maritieme rijkdom van het land daardoor sterk gedaald is.  

 

 De Somalische piraten beweren dat ze gewoon willen overleven. Toch maken de 

piraten geen onderscheid tussen commerciële scheepvaart, cruiseschepen of zelfs 

schepen van de Verenigde Naties die humanitaire hulp aanbieden. De piraten zijn 

vaak ook betrokken bij andere illegale activiteiten zoals drugssmokkel, mensen- en 

wapenhandel.52 

 

Door de piraterij raadt de Belgische overheid momenteel alle reizen naar Somalië af.  

Zeker de buurt van de kust is risicogebied. Door de zware gevangenisstraf van een 

Somalische piratenleider in België, is ook het risico op ontvoering voor Belgische bezoekers 

groot.53 

 

Extreme islamitische terreurgroepen 

Midden jaren 2000 kwam de extremistische groep Al-Shabaab (Arabisch voor Strijdende 

Jeugd) op in Somalië.54 Al-Shabaab ontstond uit de Unie van de Islamitische Rechtbanken 

(UIR). Die groepering van 15 shariarechtbanken wilde de sharia invoeren in Somalië:55  

 In 2006 kregen zij na veel geweld de macht in handen en controleerden ze het 

volledige zuiden van het land.  

 

 Op het einde van datzelfde jaar verloren ze terrein na gevechten tegen de 

internationaal erkende Somalische regering.56 

 

 Al-Shabaab wil ook de invoering van een streng islamitisch beleid onder de sharia. 

Daar slaagden verschillende Somalische gebieden in. Vooral in het zuiden is hun 

aanwezigheid momenteel groot. De terreurgroepering verklaarde in 2010 banden te 

hebben met Al Qaeda.57 

Ook IS wint terrein. Commandanten van Al-Shabaab lopen de laatste tijd over naar IS. Eind 

2015 namen ze voor het eerst een dorp in op Somalisch grondgebied.58 

 

 

                                                           
52

 Universiteit Gent faculteit Pol&soc – Piraterij rond de hoorn van Afrika (R. Pauwels). 
53

 FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (2016). Somalië. 
54

 BBC – Who are Somalia’s Al-Shabab? 
55

 CGVS - Veiligheidssituatie in Zuid en Centraal Somalië (2015). 
56

 Website Belgische Senaat – zitting 20 oktober 2011 (situatie in Somalië). 
57

 Landenweb.nl – Somalië geschiedenis. 
58

 De Standaard – IS-strijders veroveren dorp in Somalië 
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3.3.2 Andere problematieken 59
 

 

 

1. Gebrek aan vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. (in strijd met de grondwet van 

Somalië, Somaliland en Puntland) 

 

2. Laag gebruik van het internet. In 2015 gebruikte maar 4,7 % van de Somalische 

bevolking het.60 

 

3. In de praktijk is er geen vrijheid van godsdienst. De islam is de staatsgodsdienst. 

 

4. Zowel Somalische soldaten als leden van Al-Shabaab voeren in Somalië lijfstraffen, 

folteringen en amputaties uit. 

 

5. Etnische minderheden en een aantal clans zijn het slachtoffer van uitsluiting en 

discriminatie op de arbeidsmarkt, bij politieke participatie of in andere levensdomeinen. 

 

6. Gemengde huwelijken tussen verschillende groepen of clans komen zelden voor en zijn 

volgens de traditie niet toegestaan. 

 

7. Het bestuur van Al-Shabaab onderdrukte vrouwen door: 

 

 strikte kledingvoorschriften 

 hun beperkte vrijheid: ze mogen het huis niet verlaten zonder een man 

 seksueel geweld 

 geen kansen te krijgen op de arbeidsmarkt (alleenstaande vrouwen ondervinden 

daarom veel moeilijkheden) 

 

8. Naar schatting zijn 98 % van de Somalische vrouwen besneden. Vrouwelijke genitale 

verminking is bij wet verboden, maar in de praktijk gebeurt het nog altijd. Vrouwen die 

niet of onvoldoende besneden zijn, beschouwt de maatschappij als onrein. 

  

9. Homoseksualiteit is verboden en een groot taboe. 

 

10. Veel kinderen zijn niet veilig voor verminking, verkrachting of moord. Soms worden ze 

gerekruteerd als strijders. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59

 Ministerie van Buitenlandse zaken Nederland - Algemeen Ambtsbericht Somalië (2014). 
60

 Internet world stats – Somalia. 



22 
 

3.4 Irak * 
 

 

3.4.1 Inleiding 61        

 

 

Land:    Irak 

Continent:   Azië 

Buurlanden:   Turkije, Syrië, Jordanië, Saoedi-Arabië, Koeweit, Iran 

Hoofdstad:   Bagdad 

Meest gesproken talen: Hoofzakelijk Arabisch, Koerdisch, Turkmeens, en vele andere 

Voornaamste religies: Sjiisme (grootste meerderheid), soennisme, christendom en 

andere kleinere godsdiensten. 

Etnische groeperingen: Arabieren (grootste meerderheid), Koerden, Turkmenen, 

Assyriërs en andere groepen.        

 

* In de vorige versie van dit rapport (2015) bespraken we de landen Irak en Iran samen. Dat 

deden we omdat verschillende maatschappelijk werkers vragen stelden over beide 

bevolkingsgroepen.  

 

De huidige problematieken en situaties van de landen hebben weinig met elkaar te maken. 

Er zijn vrij veel Iraniërs die in België asiel aanvragen. Toch behoort Iran niet bij de 

allergrootste of nieuwste instroomlanden. Daarom bespreken we het land niet apart in dit 

document. 

 

                                                           
61

 The world fact book – CIA; Ministerie van Defensie Nederland. (2010). Historische missies: De 
oorlog tussen Irak en Iran. 
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3.4.2 Situatieschets 62        

 

Saddam Hoessein en de Iraakse Ba’athpartij 

 

Saddam Hoessein, die behoorde tot de soennitische minderheid, was eind jaren ’70 de 

nieuwe leider van de Iraakse stroming van de Ba’athpartij. Daardoor werd hij zonder 

democratische verkiezing de nieuwe president van Irak. Het land was rijk aan olie, wat voor 

Irak een enorm grote bron van inkomsten betekende.63  

Het bewind van Hoessein was dictatoriaal. Angst creëren onder het volk was een manier om 

macht te behouden.  

 Martelingen, moorden en gevangenschap in barslechte omstandigheden zonder 

proces kwamen vaak voor.  

 Verschillende groeperingen, zoals Iraakse vrouwen, hadden het uitzonderlijk zwaar. 

Vrouwen hadden geen basisrechten en werden vaak slachtoffer van verkrachtingen, 

martelingen of doodstraf zonder proces.  

 Ook de Koerdische gemeenschap kreeg het hard te verduren. 

Sjiitische Irakezen vormden toen al een meerderheid in het land. Toch viseerde de 

soennitische Hoessein de gemeenschap sterk, uit angst dat een sjiiet zijn machtspositie zou 

bedreigen. Veel Irakezen vluchtten onder het Hoessein-bewind het land uit.64 

In 1980 brak onder het bewind van Hoessein de oorlog tussen Irak en Iran uit, en begin jaren 

‘90 de Golfoorlog waarbij Hoessein Koeweit binnenviel en bezette.65 

 

Oorlog tegen het terrorisme 

In 2003 viel het Amerikaanse leger Irak binnen. De redenen daarvoor zijn niet heel duidelijk.  

De regering Bush, die toen aan de macht was, vermoedde dat de regering Hoessein 

massavernietigingswapens had. Met de aanslagen van 11 september 2001 nog vers in het 

geheugen en een grote angst voor nieuwe terroristische aanslagen, hadden de Verenigde 

Staten redenen genoeg om: 

 Irak binnen te vallen 

 Sadam Hoessein van de macht te verdrijven  

 een oorlog tegen het terrorisme te starten om de Amerikaanse nationale veiligheid te 

beschermen 

De Verenigde Naties onderzochten de aanwezigheid van massavernietigingswapens op 

Iraaks grondgebied. Maar na een lange en intensieve zoektocht konden ze het bestaan van 

die wapens in Irak nooit bewijzen.66 
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 The world fact book – CIA; Ministerie van Defensie Nederland. (2010). Historische missies: De 
oorlog tussen Irak en Iran. 
63

 Iraq country profile – BBC. 
64

 Saddam Hussein: crimes and human rights abuses – Foreign and Commonwealth Office London. 
65

 Iraq country profile – BBC. 
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Na de val van Sadam Hoessein 

Ongeveer een maand na zijn inval wierp het Amerikaanse leger het bewind van Hoessein 

omver. De Amerikanen vonden geen bewijs van massavernietigingswapens maar ze gaven 

een andere rechtvaardiging aan de oorlog. Ze zetten hun troepen ook in om een democratie 

op te starten in Irak:67  

 De oorlog en aanwezigheid van Al Qaeda in Irak (AQI) zorgde voor een nog grotere 

bevolkingsuitstroom dan tijdens het Saddam Hoessein-tijdperk.68  

 

Door de jaren heen waren er veel bombardementen, schietpartijen en luchtaanvallen. 

Daardoor vielen veel burgerslachtoffers. Pas in 2011 trok het Amerikaanse leger zich 

terug en eindigde de gewelddadige oorlog.69 

 

 De inval bracht naast het geweld en veel slachtoffers ook positieve veranderingen 

met zich mee. Zo kreeg Irak eind 2005 niet alleen een nieuwe grondwet. De 

parlementaire democratie kreeg ook een democratisch verkozen sjiitische leider.70  

Maar dat zorgde voor spanningen tussen de sjiieten en soennieten. Tussen 2006 en 

2007 brak een burgeroorlog uit in Irak.71 

 

De opkomst van de Islamitische Staat  

Abu Musab al-Zarqawi richtte de Islamitische Staat (IS) in 2002 op onder de naam Jama’at 

al-Tawhid wa’al-Jihad (JTJ). In 2004 sloot al-Zarqawi een overeenkomst af met Al Qaeda-

leider Osama Bin Laden. Dat leidde tot de oprichting van Al Qaeda in Irak (AQI), met al-

Zarqawi als leider. 

Al-Zarqawi zwoer trouw aan Bin Laden, maar sloeg met AQI een andere tactische weg in:  

 AQI richtte zich op naburige vijanden zoals Israël, terwijl Al Qaeda ook het Westen 

viseerde. 

 Al-Zarqawi’s diepe afkeer voor sjiitische moslims was een lastig punt voor Bin Laden. 

 

Toename van het geweld 

 

De jaren daarna werd AQI steeds gewelddadiger: 

 Zelfmoordaanslagen en extreem wrede moorden typeerden AQI. Ook soennitische 

moslims en hooggeplaatste Irakezen bleven niet gespaard. Dat veroorzaakte veel 

ongenoegen bij hoofdorganisatie Al Qaeda. AQI werd meermaals op de vingers getikt 

maar zonder resultaat. 

 

                                                                                                                                                                                     
66

 The reasons behind the U.S. invasion in Iraq – Procedia. 
67

 World report 2004 – Human rights watch. 
68

 Stichting Vluchteling Nederland. 
69

 National Geographic. 
70

 Website Belgische Senaat. 
71

 Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen – COI Focus Iraq. 
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 In 2006 stierf Abu Musab al-Zarqawi door een luchtaanval van het Amerikaanse 

leger. Abu Ayub al-Masri werd zijn opvolger. Het extreme geweld bleef aanhouden en 

samen met andere organisaties groeide AQI eind 2006 uit tot de Islamitische Staat in 

Irak (ISI). Al-Masri verkoos Umar al-Baghdadi als officiële leider.72 

 

 Toen het Amerikaanse leger in 2011 het land verliet, was ISI zeer verzwakt door de 

dood van twee grote leiders. Sinds begin 2013 pleegde de groep opnieuw 

maandelijks tientallen dodelijke aanslagen in Irak en werd hij gewelddadiger dan ooit. 

Onder de naam Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS) viel de terreurorganisatie 

datzelfde jaar ook Syrië binnen.73 

 

Huidige situatie in Irak 

De huidige situatie in Irak is niet veel veranderd sinds enkele jaren geleden. Er is nog altijd 

geweld tussen sjiitische en soennitische moslims. Ook ISIS (nu IS) blijft in het land aanwezig 

en wint terrein (zie plannetje onderaan). 

 

Terrorisme vermijden 

 

Het Iraakse leger en de politie focussen zich vooral op het vermijden van terroristische 

aanvallen. Daardoor zijn ze erg onderbemand. Het gebrek aan controle geeft mensen vaak 

vrij spel. Zo kan meer criminaliteit ontstaan. Die problemen uiten zich ook op politiek niveau. 

Politieke organisaties gebruiken illegale middelen om activiteiten te kunnen financieren. 

Het geweld in Irak is erg regio gebonden. In het noorden (zelfstandige Koerdische regio) is 

het bijvoorbeeld relatief rustig.74 Daarom houdt het Commissariaat-Generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) bij het verlenen van subsidiaire bescherming aan 

mensen van Irak rekening met: 

 de algemene veiligheids- of mensenrechtensituatie van het volledige land 

 de situatie van het gebied waarvan de asielzoeker afkomstig is 75 

 

De omstandigheden zijn erg labiel en veranderlijk. Zo is de Koerdische regio momenteel erg 

onrustig. Turkije wil bijvoorbeeld niet dat de Syrische Koerden successen boeken in de strijd 

tegen IS, omdat ze macht zouden winnen (ook binnen de Turkse grenzen) als de IS-strijders 

verdreven zijn. Daardoor mengt Turkije zich ook met de gevechten op Syrisch grondgebied.   
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 Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen – Beleidsnota Irak. 
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De Turken strijden dus niet alleen 

tegen IS, maar ook tegen de 

Koerdische Arbeidspartij PKK. Die 

beschouwen sommige landen als een 

terroristische organisatie.  

Het scenario van de tussenkomst in 

Turkije dreigt zich ook voor te doen in 

Irak. Ook daar strijden de Peshmerga, 

de Koerdische strijdkrachten in Irak, 

tegen de terreurbeweging IS.76  

 

Momenteel raden meerdere 

ambassades reizen naar Irak sterk af. 
77 

 

 

3.4.3 Andere problematieken     

 

1. Volgens de grondwet in Irak, vastgelegd tijdens de Amerikaanse aanwezigheid, is 

homoseksualiteit niet verboden of strafbaar. Maar in de praktijk en onder bewind van 

de shariawetten blijkt dat niet. Vaak zijn homoseksuelen slachtoffer van ontvoering, 

bedreigingen of de doodstraf. 78 

 

2. De shariawetten onderdrukken vrouwen. Ze zijn slachtoffer van huiselijk geweld en 

hebben geen kans: 

 op de arbeidsmarkt 

 om naar school te gaan of deel te nemen aan het politieke leven 

 

3. Leden van religieuze of etnische minderheden worden in sommige streken op 

grote schaal vermoord of gedwongen zich te bekeren tot de islam.79 

 

4. Kinderen zijn soms slachtoffer van seksuele uitbuiting, mensenhandel en worden 

gebruikt als strijders, spionnen of zelfmoordterroristen. 

 

5. De kans op ontvoeringen is hoog, alle nationaliteiten lopen daarbij gevaar. 80 
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3.5  Turkije 
 

3.5.1 Inleiding 81 

commons.wikipedia.org – wereldkaart 

 

Land:     Turkije 

Continent:    Europa en Azië 

Buurlanden: Bulgarije, Griekenland, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Iran, 

Irak, Syrië 

Hoofdstad:   Ankara 

Meest  gesproken talen: Turks (90 %), Adyghe, Azerbeidzjani, Dimli, Kermandji, 

Bulgaars, Zaza  

Voornaamste religies:  Overgrote meerderheid soennieten en een klein aantal 

Christenen en Joden (ongeveer 0,2 %). 

Etnische groeperingen: Meerderheid van Turken met een een minderheid Koerden  

(18 %), aangevuld met andere minderheidsgroepen. 
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3.5.2 Situatieschets 82 

 

Van Ottomaans Rijk tot Turkse Republiek 

 

Turkije was ooit een erg modern land, tot de macht van het Ottomaanse Rijk (1299-1922) 

geleidelijk afnam binnen Europa. In 1923 werd Turkije een onafhankelijke republiek. Daarbij 

installeerde de eerste president Mustafa Kemal, beter bekend als Atatürk, een beleid dat 

rekening hield met: 

 mensenrechten 

 verdeling van macht 

 privébezit  

 scheiding van kerk en staat 

 gelijke rechten voor vrouwen, wat voor die tijd progressief was 

 

De huidige president Recep Tayyip Erdoğan: 

 is eerder de tegenhanger van Atatürk 

 wil de scheiding van kerk en staat terugdringen door weer strengere wetten in het 

land te introduceren, zoals: 

o het opheffen van het hoofddoekenverbod in universiteiten 

o striktere regels over alcoholgebruik 

o aparte schoolbussen voor jongens en meisjes 

  is verwikkeld in corruptieschandalen en ‘vriendjespolitiek’ is hem niet onbekend 83 

 

Turks-Koerdisch conflict 

 

Tussen de Turken en de Koerden (een etnische minderheid in delen van Iran, Irak, Syrië en 

Turkije) zijn al jaren onderlinge spanningen.  

 De problemen ontstonden aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Toen moesten 

de Turken van de geallieerden gebied afstaan om een onafhankelijke Koerdische 

regio te creëren.  

 Atatürk vond dat onaanvaardbaar en wilde de Koerden in zijn land niet erkennen. 

Daardoor geraakte de bevolkingsgroep, samen met de Armeniërs, cultureel en 

politiek onderdrukt.  

 In 1978 werd de Partiya Karkerên Kurdistan (PKK) of Koerdische Arbeiderspartij 

opgericht. Eerst wilde die partij de Koerden afscheiden van Turkije. Later wilden ze 

politieke rechten voor Koerden in Turkije afdwingen. De internationale gemeenschap 

bestempelt de partij als een terroristische organisatie.  
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 De Koerden hebben tot vandaag in Turkije minder rechten dan andere 

bevolkingsgroepen. Kindersterfte en analfabetisme komen daardoor meer voor.  

Hun situatie verbeterde de laatste jaren wel door de Europese Unie (EU), en Turkije 

wil graag toetreden tot de EU. 84 

 

Mislukte staatsgreep en Gülenbeweging  

 

In juli 2016 voerden Turkse strijdkrachten een staatsgreep uit op de belangrijkste 

overheidsinstellingen in Ankara en Istanbul. Daarbij stierven ongeveer 300 burgers en vielen 

meer dan 2 000 gewonden.  

Die poging tot staatsgreep kwam er nadat het leger niet akkoord ging met het bewind van 

president Erdoğan. Volgens Erdoğan was de geestelijke Fethullah Gülen daarvoor schuldig: 

zijn vorige bondgenoot die momenteel in de Verenigde Staten verblijft. Het is bekend dat 

onder de Turkse politie-en justitieambtenaren veel Gülen-volgelingen zitten.  

Zo ontstond volgens de regering een soort ‘parallelle staat’. Gülen zelf beweerde dat de 

staatsgreep opgezet spel was van Erdoğan. Om op die manier ‘zuiveringen’ te houden van 

vermeende Gülen-sympathisanten binnen overheidsinstellingen en het leger. 

 

Na de staatsgreep zijn honderden rechters afgezet en ook vele academici ontslagen. 

Bovendien is de noodtoestand afgeroepen in heel het land. 85  

 

Huidige situatie 

 

Het Turkse leger vecht tegen de PKK en IS in Irak en Syrië. Daarom is het risico op 

terroristische aanslagen groot. Vooral de grensgebieden in Zuid-Oost Turkije zijn op dit 

moment onrustig. De Turkse regering wil verhinderen dat de Koerden successen boeken bij 

conflicten die woeden in Syrië en Irak. Hoe meer macht ze krijgen in die gebieden, hoe 

groter hun invloed binnen het Turkse grondgebied. En dat willen de Turken net verhinderen. 
86 

Turkije speelt ook een belangrijke rol in de vluchtelingencrisis.  

 De EU en Turkije sloten een contract af om de migratiestroom via Griekenland 

te stoppen. Die overeenkomst houdt onder andere in dat alle nieuwe 

migranten die vanuit Turkije oversteken naar Griekenland teruggestuurd 

worden.    
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 Ook moet Turkije maatregelen nemen om te voorkomen dat er nieuwe routes 

voor illegale migratie over land of zee ontstaan. In ruil daarvoor bekijkt de 

Europese Unie (EU) het toetredingsproces van Turkije tot de EU opnieuw.87 

 

 

3.5.3 Andere problematieken  

 

 In Turkije is er weinig ruimte voor vrije meningsuiting. Veel rechters, journalisten 

en advocaten komen voor de rechtbank door een artikel, verhaal of uitspraak. Ook 

zijn 20 nieuwssites geblokkeerd, en 131 mediabedrijven en uitgeverijen gesloten. 88   

 

 Homoseksualiteit is niet illegaal in Turkije, maar het is ook niet aanvaard.  

Tussen 2010 en 2014 waren er 41 aangiften van haatmoorden op mensen met een 

lesbische, homoseksuele, transgender of biseksuele (LGBT) geaardheid. Ook zijn er 

discriminaties in functie van werk. Mensen die openlijk uitkomen voor hun andere 

geaardheid, kunnen ontslag krijgen omdat het volgens de wet schaamtevol is. 89 
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3.6  Ethiopië 
 

3.6.1 Inleiding 90 

commons.wikipedia.org – wereldkaart  
 

Land:     Ethiopië 

Continent:   Afrika 

Buurlanden:   Soedan, Somalië, Eritrea, Kenia 

Hoofdstad:    Addis Ababa 

Meest gesproken talen:  Amhaars, Oromo en Tigryani 

Voornaamste religies:  Vooral Ethiopische orthodoxen (43,5 %), moslims  
(33,9 %), en protestanten (18,5 %). 

Etnische groeperingen:  Oromo (34,4 %), Amhara Amara (27 %), Somali , Tigrinya, 

Sidama, Gurage, Welaita, Hadiya, Afar, Gamo, Gedeo, Silte, 

Kefficho. 
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3.6.2 Situatieschets 

 

De regeerperiode van Haile Selassie 

In tegenstelling tot vele andere Afrikaanse landen, had Ethiopië lange tijd geen koloniale 

heerser. Wel kende het land een periode van Italiaanse overheersing tussen 1936 en 1947. 

Toen regeerde keizer Haile Selassie (1930-1974).  

 Tijdens de Italiaanse overheersing vluchtte Selassie naar het Verenigd Koninkrijk. 

Daar probeerde hij steun te krijgen voor de vrijheidsstrijd in Ethiopië. Die kreeg hij 

pas tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen hij zich een bondgenoot van het Verenigd 

Koninkrijk toonde in hun strijd tegen de Italiaanse dictator Mussolini.  

 

 Na de Tweede Wereldoorlog nam Selassie opnieuw de leidende rol op binnen 

Ethiopië en zette hij zijn moderniseringsbeleid verder.  

 

o Zo richtte hij de ‘Organisation de l’unité africaine (OUA)’ op, de voorloper 

van de latere Afrikaanse Unie. Daardoor groeide zijn politieke aanzien en 

bracht hij staatsbezoeken aan de Verenigde Staten en verschillende 

Europese landen.  

 

o Hij ging ook een overeenkomst aan met de Verenigde Staten dat zij de haven 

van buurtland Eritrea mochten gebruiken.  

In 1952 werd Eritrea door de Verenigde Naties erkend als zelfstandige regio 

binnen Ethiopië met zijn eigen regering en grondwet.  

 

 Door de jaren heen kreeg Eritrea steeds minder bevoegdheden. 

Tot Eritrea in 1962 uiteindelijk een Ethiopische provincie werd. De Eritrese 

onafhankelijkheidsoorlog barstte los en zorgde voor een gewapend conflict dat meer 

dan 30 jaar zou duren (cf. 3.7.2). 91 

 

Het communistische bewind van Mengistu Haile Mariam 

In 1974 pleegde de militaire raad, Dergue, een staatsgreep. De macht viel in handen van de 

militair Mengistu Haile Mariam. Onder zijn communistisch bewind leed de bevolking aan 

honger en droogte en velen vluchtten naar andere landen. Mariam kreeg voor zijn 

communistisch bewind financiële en militaire steun van de Sovjet-Unie en Cuba.  In 1991 

bundelden het Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, het Eritrea People’s 

Liberation Front en het Tigre People’s Liberation Front hun krachten om Mariam af te zetten.  

 

Vanaf 1993 werd Eritrea een onafhankelijke staat en in 1994 kregen ze een Ethiopische 

grondwet met de daarbijhorende eerste verkiezingen in 1995. De problemen met Eritrea 

bleven, omdat de grens tussen beide landen relatief onduidelijk bleef (cf. 3.7.2). 92 
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Huidige situatie 
 
Langs de grenzen van Somalië en Eritrea gebeuren nog altijd gevaarlijke conflicten.  

Ethiopië is in het centrum relatief veilig, alhoewel er soms nog gewelddadige demonstraties 

plaatsvinden. Er is veel zware criminaliteit voor zoals gewelddadige overvallen en 

kidnapping. In april en mei 2016 zijn in totaal 46 christelijke Ethiopiërs geëxecuteerd door IS. 

Die mensen zijn ontvoerd, gemarteld en gedood door hun geloof. 93  

 

3.6.3 Andere problematieken 

 

 Volgens de Ethiopische grondwet is vrijheid van meningsuiting toegestaan, maar in 

de praktijk is dat recht eerder beperkt. De overheid heeft ook een monopolie op alle 

telecommunicatie, waardoor ook persvrijheid enorm moeilijk is. Journalisten zijn vaak 

geïntimideerd, gearresteerd of bedreigd. De meerderheid van de bevolking heeft ook 

geen toegang tot het internet. 94 

 

 In Ethiopië zijn er enorm veel daklozen, vooral veel kinderen. Dat zorgt voor een 

hoog aantal diefstallen die mensen plegen om te kunnen overleven. 

 

 Kinderarbeid is geen uitzondering. 

 

 Fysiek geweld tegen vrouwen is een groot probleem. 95 

 

 Vrouwenbesnijdenis (gedeeltelijke of volledige verwijdering van de schaamlippen 

en/of clitoris, vaak zonder verdoving) is bij wet verboden. Maar in de praktijk gebeurt 

het regelmatig. Vooral op het platteland en in kleinere dorpen. 96 

 

 Homoseksualiteit is verboden in Ethiopië, maar ook strafbaar (met 

gevangenisstraffen als gevolg). Mannen met een homoseksuele geaardheid mogen 

ook niet in het leger gaan en krijgen geen bescherming tegen discriminatie. 97  

 

 Er is weinig geweten over andere problematieken. Dat komt door de beperking van 

vrije meningsuiting, maar ook omdat Ethiopië en Eritrea de Verenigde Naties 

verboden hebben om met helikopters boven de landen te vliegen. Veel journalisten 

zijn het land ontvlucht, uit schrik voor vervolging, arrestaties of de dood.  

 

 

 

3.7      Eritrea 
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3.7.1 Inleiding 98 

 
commons.wikipedia.org – wereldkaart 

 

Land:   Eritrea 

Continent:  Afrika 

Buurlanden:  Ethiopië, Soedan, Djibouti 

Hoofdstad:  Asmara 

Talen:   Tigrinya, Arabisch, Engels, Tigre en andere plaatselijke talen 

   of dialecten 

Religies:  Soennisme en christendom (protestants, Rooms-katholiek, koptisch). 

Etniciteiten:  Tigrinya en Tigre zijn de grootste groepen. Er zijn ook veel 

            kleinere groepen zoals Saho, Kunama, Rashaida, Bilen en andere. 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Situatieschets 

                                                           
98

 The world factbook – CIA, vluchtelingenwerk.nl, United States department of State (2012). 



35 
 

 

Van autonome regio naar onafhankelijke staat 

Tot de jaren ’50 kende Eritrea altijd een Europees beleid. Daarna erkende de VN Eritrea als 

een zelfstandige regio binnen Ethiopië. Vanaf dan vormde het samen met Eritrea een 

federatie:  

 Eritrea kreeg een eigen regering, bevoegd voor de meeste binnenlandse 

aangelegenheden.  

 Het Ethiopische beleid nam de monetaire, militaire en buitenlandse beslissingen.  

Ondertussen verminderden de Eritrese bevoegdheden, tot Ethiopië het land in 1962 

uiteindelijk inlijfde als een provincie. Dat veroorzaakte een groot ongenoegen onder de 

Eritrese bevolking. Daardoor ontstond in de jaren ’70 een burgeroorlog.  

 

In 1991 bracht een bondgenootschap van Eritreeërs en Ethiopiërs de Ethiopische dictator 

ten val. Het Eritrean Peoples Liberation Front (EPLF) was lid van dat bondgenootschap. 

Maar het wilde geen deel uitmaken van de nieuwe Ethiopische overgangsregering. De 

Eritrese bevolking mocht niet stemmen voor haar eigen onafhankelijkheid. Toch werd Eritrea 

in 1993 officieel een onafhankelijke staat, met een regering gevormd door het EPLF.99 

 

Vage grens 

 

De grens tussen beide landen bleef ook na 1993 

relatief onduidelijk. Daardoor ontstonden in het 

grensgebied soms rellen.100   

In 1998 escaleerde een van zulke rellen in een zeer 

gewelddadige oorlog. In 2000 eindigde de oorlog 

met een staakt-het-vuren en ondertekenden de 

landen een vredesakkoord. Het Ethiopische leger 

moest zich terugtrekken en aan de grens kwam op 

Eritrees grondgebied een bufferzone van 25 

kilometer. In dat gebied vestigde de VN een 

internationale vredesmacht101. In 2008 trok de VN 

zich onder dwang van Eritrea terug uit het gebied. 
102 

 

 

 

Huidige situatie 
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Badme is het belangrijkste grensgebied tussen Eritrea en 
Ehtiopië waar nog steeds gewelddadige conflicten zijn. Het 
lichtgele gebied wordt door beide landen geclaimd. 
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Eritrea is momenteel relatief veilig. Alleen in de grensgebieden met Djibouti en Ethiopië zijn 

spanningen over grensconflicten. 103  

Sinds de onafhankelijkheid van Eritrea in 1993 staat president Isaias Afwerki nog altijd aan 

het hoofd van het land. Hij heeft de leiding over de wetgevende en uitvoerende macht: 

 Eritrea kent geen scheiding van machten en de in 1997 opgestelde grondwet is nog 

altijd niet van toepassing.  

 Het land heeft geen democratie. Want de presidents- en parlementsverkiezingen zijn 

voor onbepaalde duur uitgesteld. Er is ook maar één politieke partij in het land: 

People´s Front for Democracy and Justice (PFDJ).104 

 

 

3.7.3 Andere problematieken 105 

 

In de jaarlijkse lijst van de Amerikaanse NGO Freedom House staat Eritrea op de derde 

plaats van de minst vrije landen ter wereld. Zelfs Noord-Korea scoort hoger. De lijst baseert 

zich op politieke rechten en burgerlijke vrijheden: 

 

1. Gebrek aan persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. 

 

2. Kritiek op de regering is niet toegestaan. 

 

3. Afluisteren van telefoongesprekken of e-mailverkeer. 

 

4. Het aankopen of gebruiken van een mobiele telefoon is niet vanzelfsprekend  

(1 % van de bevolking gebruikte in 2015 het internet)106. 

 

5. Gebrek aan vrijheid van vereniging en vergadering. 

 

6. Gebrek aan vrijheid van geloof 

 

7. Het land uitreizen is in de praktijk zeer moeilijk. Een uitreispaspoort aanvragen is 

duur en meestal moet de overheid daarvoor toestemming geven. 

 

8. Willekeurige arrestaties en detenties. 

 

9. Mishandeling en foltering van gedetineerden. 

 

10. Officieel zijn vrouwen gelijk aan mannen, maar dat is in de praktijk niet zo. Er zijn wel 

enkele vrouwelijke ministers. 

11. Geweld tegen vrouwen of verkrachting is een misdrijf. Maar binnen het huwelijk is 

dat niet strafbaar. 
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12. Vrouwenbesnijdenis (gedeeltelijke of volledige verwijdering van de schaamlippen 

en/of clitoris, vaak zonder verdoving) is bij wet verboden, maar in de praktijk komt het 

regelmatig voor. Vooral dan op het platteland of in kleinere dorpen. 

 

13. Kinderarbeid is geen uitzondering. 

 

14. Vermoeden van het rekruteren van kindsoldaten voor het Eritrese leger. 

 

15. Homoseksualiteit of seksuele handelingen met wederzijdse toestemming tussen 

personen van hetzelfde geslacht is strafbaar. 

 

16. Nationale dienstplicht is een van de belangrijkste redenen waarom mensen Eritrea 

ontvluchten. Vrouwen en mannen tussen 18 en 40 jaar hebben een nationale 

dienstplicht. Officieel zou die dienstplicht ongeveer 18 maanden duren. Maar in de 

praktijk soms meer dan tien jaar of zelfs levenslang.107 

Dienstplicht staat in Eritrea meestal gelijk aan dwangarbeid in erbarmelijke 

omstandigheden. Het is ook zeer slecht betaald en er zijn amper rustdagen.108 

 

17. Zware levensomstandigheden voor Ethiopiërs in Eritrea.109 

 

18. Problematiek van mensenhandel, -smokkel en ontvoeringen. 

 

Persvrijheid en vrijheid van geloof maken deel uit van de grondwet. Maar die is nog niet in 

werking getreden. Daarom zijn de waarden in de praktijk niet mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bronnenlijst 
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