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Leerdoelen

Om beter te begrijpen wat “vluchtelingen”, “migratie” en “asiel” betekenen, is het nuttig een aantal basisbegrippen 
te kennen. 

Het woord vluchteling wordt vaak gebruikt als een algemene term voor mensen die ontheemd zijn door oorlog, 
geweld of vervolging. 

Er zijn echter verschillende categorieën ontheemden, elk met specifieke behoeften. Weten wat deze categorieën 
precies inhouden, is belangrijk en zal helpen dit ingewikkelde onderwerp beter te begrijpen.

Lees onderstaande definities, in afdalende volgorde van boven naar beneden, en gebruik ze telkens 
wanneer de begrippen aan bod komen tijdens lessen over vluchtelingen, asiel en migratie.

Vluchtelingen

Vluchtelingen zijn mensen die gevlucht zijn voor oorlog, geweld, conflicten 
of vervolging en die ten minste één internationale grens zijn overgestoken 
om in een ander land veiligheid te vinden. Vluchtelingen zouden gevaar 
lopen als ze naar hun land zouden terugkeren.
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Migranten

Net als vluchtelingen zijn migranten mensen die naar een ander land 
zijn getrokken. Ze zijn echter om een andere reden vertrokken. Migranten 
vertrekken naar een ander land om andere redenen dan oorlog, geweld, 
conflicten of vervolging. Een migrant zou naar zijn of haar land kunnen 
terugkeren zonder direct gevaar te lopen.

Asielzoekers

Asielzoekers zijn mensen die internationale bescherming zoeken tegen 
conflicten en vervolging. Net als vluchtelingen bevinden ze zich in een 
ander land, maar ze moeten nog bewijzen dat ze gegronde redenen 
hebben om hun land te ontvluchten. Tijdens de procedure daartoe 
beoordelen de ambtenaren van het gastland of het verzoek van de 
asielzoeker geloofwaardig is en of hij door het gastland als vluchteling kan 
worden erkend of een andere beschermde status kan krijgen.

Binnenlands ontheemden

Net als vluchtelingen zijn binnenlands ontheemden mensen die op de 
vlucht zijn voor oorlog, geweld, conflicten of vervolging. Binnenlands 
ontheemden zijn echter geen internationale grens overgestoken om zich in 
veiligheid te brengen. Ze bevinden zich nog steeds in eigen land maar zijn 
naar een ander gebied getrokken. Net als vluchtelingen lopen ze mogelijk 
gevaar wanneer ze naar huis terug zouden keren. 

Staatlozen

Staatlozen worden door geen enkel land als staatsburger erkend.

Repatrianten

Repatrianten zijn mensen die naar huis zijn teruggekeerd na ontheemd te 
zijn geweest.
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Dit pakket lesmateriaal is een coproductie van de volgende organisaties:

Niet-begeleide kinderen

Kinderen die van beide ouders gescheiden zijn of die niet verzorgd worden 
door een volwassene die volgens de wet of het gewoonterecht voor hen 
verantwoordelijk is.

Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde 
Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR)

Het UNHCR, het vluchtelingenbureau van de VN, beschermt mensen die 
zich als gevolg van conflicten en vervolging gedwongen zagen hun huis te 
ontvluchten. Het UNHCR is in meer dan 130 landen actief en beschermt 
miljoenen mensen door levensreddende steun te bieden, de fundamentele 
mensenrechten veilig te stellen en hen te helpen een betere toekomst op 
te bouwen.

Unicef

Afkorting voor United Nations Children’s Fund (Kinderfonds van de 
Verenigde Naties). De oorspronkelijke naam van de organisatie was 
“United Nations International Children’s Emergency Fund”; de afkorting is 
ontleend aan deze benaming. Unicef bevordert de rechten en het welzijn 
van elk kind. Samen met zijn partners werkt Unicef in 190 landen en 
gebieden om het kinderrechtenbeleid om te zetten in concrete daden, met 
bijzondere aandacht voor de meeste kwetsbare en uitgesloten kinderen.

Europese Unie

De EU is een samenwerkingsverband tussen 27 Europese landen, beter 
bekend als lidstaten, die hebben besloten de krachten te bundelen 
om samen te bouwen aan een betere toekomst. De EU-landen werken 
nauw samen om het leven voor al hun inwoners beter te maken, met 
respect voor de unieke cultuur en tradities van elk land. De EU telt 
ruim 446 miljoen mensen, hetgeen overeenkomt met circa 6 % van de 
wereldbevolking. Burgers van de EU-lidstaten zijn ook burgers van de 
Europese Unie.
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