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E
uropaopslot vooralle
niet-Europesevluchte-
lingenomverdrinkings-
slachtoffers tebeper-
ken:opdeonhaalbaar-
heidenaverechtsege-
volgenvandit voorstel
isdeafgelopendagen

veelvuldiggewezen. Erwordtonder
anderegestelddatNederland inde
knelkomtmet internationaleverdra-
gen.

MaarwatdeVVDwil, heeft Turkije
al voorelkaar:niet-Europesevluchte-
lingenkunnenergeenasiel aanvra-
gen.Maarweerhoudtdit vluchtelin-
genervanomnaarTurkije tekomen?
Hetantwoord isbekend.

Turkijewaseenvandeeerste lan-
dendiehetVluchtelingenverdragvan
1951ondertekenden.Hetoorspronke-
lijkeverdragdefinieerdeeenvluchte-
lingals iemanddiebescherming
zochtalsgevolgvangebeurtenissen
diezichafspeelden inEuropavóór
1951. In 1967werdhetverdragaange-
past; dedefinitie vaneenvluchteling
wasnietmeergebondenaantijden
plaats. Slechts vier vande 144 landen
diehet verdragondertekenden,hou-
dennogvast aandegeografischebe-
perkingvandevluchtelingendefini-
tie: Congo,Madagascar,Monacoen
Turkije.

Tochverblijvenerdusveel vluchte-
lingen inTurkije, ruim1,5miljoen. In
Turkijewordtdeasielprocedurevoor
niet-Europesevluchtelingenuitge-
voerddoordeUNHCR. Sindsde invoe-
ringvanasielwetgeving inapril 2014
wordtgewerktaaneensysteem
waarindeTurkseoverheidditover-

neemt.MalikAzmani steltdanook
optimistischdat inTurkije eenasiel-
migratiesysteemwordtgeïmplemen-
teerd (Teneerste, 24maart).
Maarhiermeewordtdegeografi-

schebeperkingnietopgeheven.Dit
betekentdatniet-Europeanenvoor
deTurksewetnogsteedsgeenvluch-
telingenstatuskunnenkrijgenendus
geenverblijfsvergunningvooronbe-
paalde tijd.Ookniet als zij als vluchte-
lingzijnerkenddoordeUNHCR.De
enigeoptie ishervestiging ineenan-
der land, ietswatmaarvooreenbe-
perktegroep isweggelegd.Metde re-
centeasielwetgeving is eenduur-
zameoplossingvoorvluchtelingen in

Turkijedaaromnogsteedsverweg.
Syriërsdievanaf 2011naarTurkije

zijngevluchtkunnenüberhaupt
geenasiel aanvragen.Voorhengeldt
een tijdelijk internationaalbescher-
mingsregime: zij verblijven inTurkije
inafwachtingvandeafloopvanhet
conflict.Het is sterkdevraagof dit als
‘adequateopvang’geldt, zoals
Azmani stelt.

Hetontbrekenvanduurzameop-
lossingenvoorvluchtelingen inTur-
kije leidt ertoedat velenhunreis ver-
volgennaarEuropa. En laathet voor-
stel vandeVVDnuprecies zijndit te
voorkomendoor te investeren inbe-
tereopvang inderegio.Daar is echter
voornodigdatTurkijedegeografi-
schebeperkingopheft, endat isnou
netwatdeVVDzelf wil invoeren.Af-
sprakenmaken,daarkomjeniet zo-
maarevenuit, zoalsAzmani sugge-
reert. Sterkernog,degeografischebe-
perking inTurkije is al jarenonder-
werpvandiscussie inonderhandelin-
genover toetredingvanTurkije totde
EU.

Degeografischebeperking inTur-
kijeheeftmensenernooit vanweer-
houdennaarTurkije te vluchten.Het
enigegevolgvanhetuitsluitenvan
niet-Europesevluchtelingen isdat zij
inde illegaliteit verdwijnen,hun
asielvergunningenperdefinitie tijde-
lijk zijn, zij slechtkunnen integreren
enhogerisico’snemenomnaarEu-
ropa te reizen.
Datdit laatste tochaldebedoeling

wasvanveel vluchtelingen, is eenveel
gehoordeaannamedieniet strookt
metdewerkelijkheid.Uitmijn
promotieonderzoekblijktdatde
intentieomnaarEuropa te reizen
vaakpas tijdenshet verblijf inTurkije
of anderederde landenontstaat.
Daarnaastkerenookveel vluchtelin-
gen juist terugvanuit Europanaar
Turkije, onderanderevanwegede
economiedieeraantrekt.Hetgebrek
aan legaleopties voorverblijf nemen
sommigenopdekooptoe.

Bijna50 jaargeledenzagenveel
landen,waaronderNederland, indat
vluchtelingenvanalle tijdenenplaat-
senzijn. Latenwe lerenvandezecon-
clusie envanhetvoorbeelduit Tur-
kije,waarhetuitsluitenvanvluchte-
lingenopbasis vanherkomsteerder
tragedies indehandwerktdandeze
voorkomt.

Uitsluitenasielzoekers

belethunkomstniet

Asielrecht

Turkije laat zien dat het uit-
sluiten van vluchtelingen
op basis van herkomst juist
tragedies in de hand werkt.

Marieke Wissink
is promovendus
aan de Universi-
teit Maastricht.

Opvanginde
regiokanalleen
alsTurkijezijn
geografische
beperking
opheft

DeVO-raad,dekoepelorganisa-
tie voormiddelbare scholen,
komtbijmondevanPaulRosen-
möllermethet zoveelstevoor-
stelde jongerenopdemiddel-
bare school centraal te stellen.

Eerderhebbenwehet studie-
huisgehad,waarinde leerlin-
gen inhet centrumstondenen
de leraarklassenassistentwerd.
Dit stierf eenstilledood.Daar-
vooral zagenwede trendde le-
raarvanzijn invloedenvoor-
beeldfunctie teontdoendoorde
leermiddelencentraal te stellen.
Numoetde leerlingeendiploma
opmaatkrijgen.

Hetachterliggende foutieve
beeldvaneen leerling isdatvan
eencognitievemachine, er zit-
tenmodules invanverschil-
lendesterkteendaaropmoet

hetonderwijsaansluiten.Dan
lijkthetnetalsofde jongere
geenemoties,wensen, conflic-
ten,positieveennegatieveerva-
ringenentrauma’smeerheeft.
Alsofhetnietgoed isvoordeont-
wikkelingenvormingvande
jongeredathij zich leertaanpas-
senaaneenschoolsysteemmet
bijbehorendstreefniveau.
Indeonderwijswereld ismen

vergetendat leren inzijnpsy-
chologischeessentieverloopt
doormiddel van identificatie
metdocentendieboeiend lesge-
venendat lerenveelmeer isdan
cognitieveontwikkelingalleen.

DeVO-raadstimuleertde in
onze samenleving tochalover-
dadigaanwezigenarcistische
trekkendooraante sluitenbij
hetwel enweevande leerling in

plaatsvande jongere te leren
omgaanmetde frustratiedie
sommigevakkenmetzichmee-
brengenendestimulatievooral
inhandente leggenvan inspire-
rende, trotseengoedbetaalde
docenten. Intussenwordterook
weergeschermdmetzoge-
naamdtoptalent. Inwerkelijk-
heidgaathetomeenpaarpro-
centvanalle leerlingen.Deze
centraal stellen leidtalleentot
teleurstellingenafvallersbijde
overgrote rest.

Waarblijvendeonderwijskun-
digendievoldoendegezagheb-
benomonsonderwijs tebeper-
kentotdekern:goededocenten
die jongerenhetgenotvan leren
bijbrengen.
Prof. dr.Jan Derksen is klinisch
psycholoog

Allesdraaitomboeiendedocenten

Als jeniet-
Europese
vluchtelingen
uitsluit,verdwij-
nenzeinde
illegaliteit
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Met medewerking van Henk Müller.

‘D
eprijs voorArabische lan-
denénvoorhetWestenzal
hoogzijn, als zij geloven

datdeverantwoordelijkheid
voorhetbeperkenvandecrisis
in JemenvoorrekeningvanSa-
oedi-Arabiëenvandesamenwer-
kendeGolfstatenkomt’, steltde
Saoedischekrant. ‘Zoalswijpar-
ticipeerden inde luchtaanvallen
opLibië, een landdatopeenrela-
tief veiligeafstandvanons ligt,
zomoetenalleArabische staten
nudeelnemenaanditoffensief.
WantAlQaidaheefthetmeest
baatbijdecoupvandeHouthi’s.
DenkenwenuechtdatAlQaida
enigArabisch landmetrust zal

latenalswedeHouthi’s toestaan
zich in Jementeverspreiden?
Eenpolitiekeoplossing isniet
langermogelijk.Maarbeperkte
luchtaanvallenkunnenniethet
gewenste resultaatboekenals ze
nietgesteundwordendoorde
permanente ledenvandeVeilig-
heidsraad,deGolfstatenende
EuropeseUnie.Webevindenons
nu indebelachelijke situatiedat
de Jemenietenzelfminderom
hunlandgevendandatandere
landendatdoen.Ze latende
deurwijdopenvooreenkwaad-
aardigedoor Irangesteundebe-
wegingomhunlandteverwoes-
ten.’

Sadet Karabulut in de Nieuwsbreak

AlsABNAmronaardebeurs
gaat,verliezenzemijalsklant

Fo
to

Aldus het SP-Kamerlid Sadet Karabu-
lut in de dagelijkse rubriek Nieuws-
break. ‘Wat mij betreft moet je je afvra-
gen waarom ABN eigenlijk weer voor
een prikkie de beurs op moet. We heb-
ben er 24 miljard euro belastinggeld in-
gestoken.’

Lees het volledige interview terug op-
Volkskrant.nl/opinie.

Ander commentaar Al Sharq al Awsat


