
Doss
ier

18 Bang voor de barbaren
Migratie historisch gezien

22 Balanceren tussen twee culturen
Migratie en identiteit

26 “Multiculturalisme geldt voor iedereen”
Gevlucht voor religieus geweld

28 Migratie van hoogopgeleiden
Braindrain, braingain & brainwaste

30 Factcheck
Migratie in cijfers

32 “Het zijn geen nummers, het zijn mensen”
Saskia Sassen en Emma Bonino

36 Jongleren
Jongeren aan het woord

38 Voorbij de maan
Migreren naar Mars of Proxima b?

40 Het verschil maken
Ondersteuning van nieuwkomers

43 Doordacht
Een verzameling weetjes en tips

MigratieEen wereld in beweging



Dossier: ??

18 | deMens.nu Magazine Dossier 

Dossier: Stilte …

 Dossier 

igratie is een gekleurd thema. Wie een standpunt 
inneemt, belandt al gauw aan de ene of de andere zijde van een 
morele en politieke breuklijn. Door het thema vanuit een historisch 
perspectief te benaderen, kunnen we onze blik verruimen en de 
vaak verhitte debatten overstijgen. Een genuanceerde lezing van de 
geschiedenis sterkt ons bovendien om het vrijzinnig humanistisch 
ideaal van een open en vredevolle wereldsamenleving na te streven.

Bert Goossens

Bang voor de barbaren
Migratie historisch gezien

M Historicus Yuval Noah Harari wijst in zijn bestseller Sapiens. Een kleine geschiedenis van 
de mensheid op de milieu-impact van de prehistorische migratie
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Prehistorische migratie
In het grootste deel van onze geschiedenis 
leidde de mens een nomadisch bestaan, 
een leven van permanente migratie. Volgens 
de huidige inzichten trok de homo sapiens 
omstreeks 200.000 jaar geleden weg uit 
Afrika en verspreidde zich over tienduizen-
den jaren met horten en stoten over de hele 
aardbol.

Historicus Yuval Noah Harari wijst in zijn 
bestseller Sapiens. Een kleine geschiedenis 
van de mensheid op de milieu-impact van 
de prehistorische migratie. De migratie-
bewegingen van de jager-verzamelaar 
gingen gepaard met ongeëvenaarde ecolo-
gische catastrofes. Vooral de grote harige 
dieren, waarop de mens jaagde, moesten 
het daarbij ontgelden. Toen onze voorouders 
45.000 jaar geleden voor het eerst de 
oversteek naar Australië maakten, stierven 
drieëntwintig van de vierentwintig grote in-
heemse diersoorten op korte tijd uit.

De migratie- en milieuproblematiek zijn 
nauw verbonden. Milieuproblemen liggen 
historisch gezien vaak aan de basis van 
een volksverhuizing. Dat is vandaag niet 
anders. Het aantal klimaatvluchtelingen 
neemt de laatste jaren fors toe. Experten 
binnen de Verenigde Naties voorspellen 
dat er tegen 2050 tot tweehonderd miljoen 
mensen op de vlucht zullen zijn ten gevolge 
van klimaatverandering.

Een ander inzicht dat Harari aanbrengt, is 
dat de DNA-samenstelling van een moderne 
mens mee wordt bepaald door de migratie-
bewegingen van onze prehistorische voor-
ouders. Een DNA-analyse, die je tegenwoor-
dig gewoon online kan bestellen, laat menig 
white supremacist schrikken over het hoge 
percentage Afrikaans DNA dat hij of zij bezit. 
Ons DNA bevat zelfs een hoeveelheid gene-
tisch materiaal dat afkomstig is van andere 
menssoorten, zoals de neanderthaler.

Dat wetenschappelijk inzicht kan ons defi-
nitief laten concluderen dat raszuiverheid 
een achterhaald idee is. Harari ziet echter 
ook een gevaar in de nieuwe ontdek-
kingen. We kunnen nu namelijk onderscheid 
maken tussen groepen op grond van DNA-
verschillen die honderdduizenden jaren 
teruggaan. Melanesiërs hebben bijvoor-
beeld DNA van de denisovamens, Euro-
peanen van de neanderthaler. Het zou een 
basis kunnen vormen voor een nieuw soort 
onzinnig racisme.

Het einde van onze beschaving?
Het sedentair worden van de mens luidde 
niet het einde van de migratie in. Onze 
geschiedenis staat bol van avontuurlijke 
volksverhuizingen, gedwongen slaven-
transporten en mensen die elders op zoek 
gaan naar een beter bestaan.

Beleidsmakers die niet warmlopen voor 

nieuwkomers doen graag een beroep op 
doembeelden, waarbij ze teruggrijpen naar his-
torische precedenten. Zo zijn er de afgelopen 
jaren veel vergelijkingen gemaakt tussen de 
toestroom aan vluchtelingen in de Europese 
Unie en de val van het Romeinse Rijk. Waren 
het immers niet de migrerende barbaren uit 
het Oosten die het einde vormden van het 
Romeinse Rijk, een wereldrijk dat maar liefst 
vier eeuwen floreerde en de bakermat vormt 
van ‘onze’ westerse beschaving?

Dergelijke historische vergelijkingen kunnen 
inzicht brengen, maar hebben minstens 
even vaak tot doel een vooropgestelde poli-
tieke agenda te dekken.

Historicus Jeroen Wijnendaele stelt in zijn 
boek Romeinen en barbaren. De onder-
gang van het Romeinse Rijk in het Westen 
dat de opsplitsing tussen Romeinen en 
barbaren niet zo scherp was. Of zoals hij 
het formuleert: “Het Romeinse Rijk was 
een bruisende smeltkroes van culturen 
met een grote barbaarse component.” Een 
wij-zij-verhaal, met enerzijds hoogculturele 
Romeinen en anderzijds onbeschaafde 
barbaren, is te simplistisch. De Germaanse 
culturen hoefden bovendien op veel vlak-
ken niet onder te doen voor de Romeinse.

We mogen ook niet vergeten dat de verove-
rende Romeinen vóór alles zelf migranten 
waren. In plaats van de lokale gebruiken in 

 Dossier 

Immigranten in New York in 1887: migratie 
is geen nieuw fenomeen, maar is door de 

tijd heen wel veranderd
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de veroverde gebieden te proberen uit te 
roeien, integreerden ze die strategisch in hun 
eigen Romeinse cultuur. Wijnendaele: “Wat 
de Laat-Romeinse staat zo’n merkwaardig 
succesverhaal maakte was dat het er niet 
toe deed of men nu een Britse soldaat, 
Afrikaanse boer of Syrische handelaar was. 
Allemaal waren ze ook Romeinen en konden 
ze tot de toplaag van de maatschappij door-
stromen. (…) Ook voor vele barbaren was 
het Romeinse keizerrijk geen aartsvijand 
maar een carrièremogelijkheid.”

Het proberen buitensluiten van de oostelijke 
barbaren, samen met allerhande interne 
strubbelingen, was net een oorzaak van de 
ondergang van het Romeinse Rijk.

De oostelijke barbaren, een amalgaam van 
Germaanse chiefdoms, waren sinds de 
derde eeuw in vele gevallen bondgenoten 
van de Romeinen en dienden om andere 
invallers af te wenden. De Romeinen speel-
den verdeel-en-heersspelletjes met die 
chiefdoms, door het sluiten van snel wis-
selende bondgenootschappen. Op korte 
termijn een slimme techniek, maar op 
lange termijn groeide de frustratie van die 
volkeren omdat ze maar in zeer ongelijke 
mate konden profiteren van de Romeinse 
rijkdom. Hierdoor ontstonden groeperingen 
van Germaanse confederaties, wat een 
verhoogde migratiedruk en gewelddadige 
invallen tot gevolg had.

Een meer treffende gelijkenis dan diegene 
die populisten beweren te zien, is dat het 
Romeinse Rijk, noch de Europese Unie zich 
kon isoleren voor nieuwkomers. Alle popu-
listische pushback-retoriek ten spijt.

Push & pull
Migratie is geen nieuw fenomeen, maar is 
door de tijd heen wel veranderd. Vandaag 
is het afleggen van grote afstanden relatief 
makkelijk en goedkoop. Bovendien vereist 
de liberalisering van de handel meer mobiele 
arbeidskrachten en staan alle uithoeken 
van de wereld met elkaar in verbinding via 
communicatienetwerken.

De economische uitzichtloosheid in ontwik-
kelingslanden roept bij velen het verlangen 
op om het thuisland te verlaten en op zoek 
te gaan naar een beter leven. Oorlog, poli-
tieke vervolging en milieuproblematiek zijn 
eveneens vaak voorkomende push-factoren 
om elders een beter lot na te streven.

Anno 2018 trekt Europa met zijn hoge con-
centratie rijkdom en vrije samenlevingsmodel 
veel mensen aan die op zoek zijn naar een 
beter bestaan. Dat is niet altijd zo geweest, 
in de achttiende en negentiende eeuw trok-
ken Europeanen massaal naar de Nieuwe 
Wereld. Naast zin voor avontuur lag vooral 
een armoedige thuissituatie, met hoge werk-
loosheid en bijhorende hongersnood, aan 
de basis van een enkeltje richting Amerika.

Een belangrijke pull-factor vandaag is het 
economische gegeven dat de Europese 
landen kampen met een laag geboorte- en 
sterftecijfer, wat voor een vergrijzing van de 
bevolking zorgt. Vanuit dat perspectief is de 
aanvulling van de actieve werkende bevol-
king met migranten interessant. Die (jonge) 
werkkrachten zijn broodnodig om de socia-
le zekerheid te financieren.

Dat zorgt echter voor wrevel bij een deel van 
de autochtone bevolking. In het bijzonder 
bij laagopgeleide burgers, omdat zij op de 
arbeidsmarkt meer concurrentie van die 
nieuwkomers ondervinden.

Veel mensen voelen zich bovendien niet 
(alleen) economisch, maar ook cultureel 
bedreigd door migranten. Volgens die per-
ceptie komen de eigen waarden en normen 
onder druk te staan.

Een kritische benadering van het fenomeen 
migratie, zowel economisch als cultureel, 
vormt geen enkel probleem in een open 
democratie. Diversiteit is intrinsiek waarde-
vol, maar kan niet zonder dialoog en een 
open houding van de verschillende cul-
turele en levensbeschouwelijke gemeen-
schappen.

Het is evenwel belangrijk om, los van de 
politieke overtuigingen, een humane lijn 
aan te houden met betrekking tot nieuw-

Narses overwint de Ostrogoten in 553: 
historicus Jeroen Wijnendaele stelt dat de 
opsplitsing tussen Romeinen en barbaren 
niet zo scherp was
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komers. Hier wordt echter steeds vaker van 
afgeweken door zowel burgers als politieke 
leiders. Een van de vele schrijnende voor-
beelden waren sommige uitlatingen op de 
sociale media naar aanleiding van de ge-
boorte van de eerste Weense nieuwjaars-
baby. De Turkse namen van de ouders en 
een foto van de moeder met een hoofd-
doek konden op intrieste reacties rekenen, 
zoals: “Ik hoop op een wiegendood”, “De 
volgende terrorist is geboren” of “Deporteer 
dit uitschot meteen”.

Het zijn net die individuen die zich profileren als 
verdedigers van ‘onze’ westerse waarden. 
Het thema migratie dwingt ons meer dan ooit 
het debat te voeren over wat die waarden 
nu juist zijn.

Een vrijzinnig humanistisch ideaal
Het kan verhelderend zijn om na te gaan wat 
de grote Verlichtingsdenkers over het thema 
migratie hebben geschreven. Het is immers 
in de Verlichting dat we de oorsprong voor 
onze seculiere rechtsstaat vinden.

De Duitse filosoof Immanuel Kant bijvoor-
beeld schrijft in zijn boek Naar de eeuwige 
vrede (1795) over de mogelijkheid van 
een wereldgemeenschap van burgers. Hij 
argumenteert dat wereldwijde vrede alleen 
mogelijk is wanneer alle staten zich orga-
niseren op basis van republikeinse oftewel 
democratische idealen, waarbij gastvrijheid 

een essentiële waarde is. Kant stelt niet dat 
migranten dezelfde rechten moeten krijgen 
als de inwoners van een republiek, maar 
plaatst in zijn filosofie de menselijke waardig-
heid wel steeds centraal: “Handel zo dat 
je de mensheid, zowel in je eigen persoon 
als in de persoon van ieder ander, nooit als 
louter middel benadert, maar steeds ook als 
doel.”

Terrorisme en populisme, die beide een 
sterke voedingsbodem in de nieuwe socia-
le media hebben gevonden, hebben de 
droom van een open wereldsamenleving 
de laatste jaren een ferme knauw gegeven. 
Toch is het idee van een wereldburger-
schap of kosmopolitisme een waardevol 
ideaal om na te streven. Vrij verkeer van 
goederen en financiële transacties - denk 
maar aan de Panama Papers - is helemaal 
ingeburgerd. Waarom zijn er dan zoveel 
grenzen voor het verkeer van mensen?

Kosmopolitisme houdt in dat burgers over 
de hele wereld niet enkel op papier, maar 
ook in praktijk gelijken zijn. Dat impliceert 
dat alle mensen naar andere landen reizen 
als gast en ze niet langer gelabeld kunnen 
worden met de inhumane benaming illegaal.
Op politiek vlak moeten er nog veel kilo-
meters worden afgelegd om dat ideaal te 
bereiken. We mogen echter niet berusten 
in het cynisme en de onverdraagzaamheid 
die op de sociale media vaak het hoogste 

woord voeren. We moeten blijven inzetten 
op dialoog en internationale samenwerking 
op het niveau van de Europese Unie en de 
Verenigde Naties.

De seculiere rechtsstaat, het respecteren 
van de mensenrechten - ook die van de 
nieuwkomers - en internationale samenwer-
king op vlak van migratie en milieu zijn de 
beste recepten om de droom van eeuwige 
vrede te kunnen realiseren. 

Kosmopolitisme houdt in dat burgers over 
de hele wereld niet enkel op papier, maar 

ook in praktijk gelijken zijn

• Migratie. Winnaars en verliezers, 
Michèle Morel en Cedric Ryngaert, 
Acco Uitgeverij, 2011.

• Sapiens. Een kleine geschiedenis 
van de mensheid, Yuval Noah 
Harari, Thomas Rap, 2011.

• Romeinen en barbaren. De 
ondergang van het Romeinse 
Rijk in het Westen, Jeroen 
Wijnendaele, Davidsfonds 
Uitgeverij, 2012.

• Naar de eeuwige vrede, 
Immanuel Kant, Uitgeverij Boom, 
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• Waarom we alle grenzen moeten
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tikel op decorrespondent.nl, 2013.

Meer weten?
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igratie bestaat in vele vormen: omdat het 
moet, omdat het kan, omdat je het ondergaat. 
Eenmaal ver van het thuisland, is het vaak 

balanceren tussen twee culturen. Hoe ervaren migranten 
die confrontatie? En wat denken ze van de vooroordelen die 
vaak over hen bestaan? We vroegen het aan drie nieuwkomers, 
de ene al wat nieuwer in België dan de andere. In de statistieken 
behoren ze tot de eerste generatie migranten.

Nils Van den Bergh & Ellen Vandevijvere

Balanceren tussen twee culturen

Zich verplaatsen in het perspectief van een ander, helpt 
om dingen op een andere manier te benaderenM

Migratie en identiteit
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Simona: “België is een land met 
een groot hart.”

Simona (Roemenië)
In 2007 besloot Simona Mihaela Stoia (36) 
definitief in België te blijven, uit liefde voor 
haar latere echtgenoot, die naar België 
was gevlucht om aan het communistische 
regime van de Roemeense dictator Nicolae 
Ceausescu te ontsnappen. Terwijl ze in 
haar thuisland als juriste goed haar brood 
verdiende, gooit ze het hier over een andere 
boeg. Ze volgt haar passie en is intussen 
bijna afgestudeerd als master in de schilder-
kunst aan de KASK, de Koninklijke Aca-
demie voor Schone Kunsten in Gent. Al is 
ze een nieuwkomer van de eerste gene-
ratie, toch heeft ze zichzelf nooit als een 
migrant beschouwd. “Wanneer het in de 
media over migranten gaat, denk ik daarbij 
nooit aan mezelf.” (lacht)

Wat was voor jou de grootste cul-
tuurshock toen je hier aankwam?
Het eerste wat me hier opviel, waren jullie 
talen. Jullie vinden het normaal om meer-
dere talen te spreken, terwijl we in mijn 
thuisland maar één moedertaal hebben. 
Meerdere talen is een ongelooflijke rijkdom.

Ook stelde ik vast dat jullie maatschappij 
op een vreedzame manier werkt. Jullie zijn 
gewend aan het feit dat er democratie is, 
en veel vrijheid, en dat minderheden worden 
beschermd. België is een land met een 
groot hart. Het is bewonderenswaardig 
dat jullie zoveel inspanningen doen om 
dat waar te maken. Uiteraard zijn hier ook 
problemen, maar door de band genomen 
werkt het systeem wel.

Ben je veranderd door hier te verblijven?
Roemenen zoeken onmiddellijk en veel 

contact. Hier is dat niet het geval. In het 
begin vond ik dat eigenaardig, maar later 
begreep ik dat het een kwestie van respect 
voor elkaars privacy is. Vandaag waardeer 
ik dat wel. Als ik nu naar Roemenië ga, 
houd ik er zelfs niet meer zo van om voort-
durend aangesproken te worden.

Ook op het vlak van waarden en normen 
ben ik opengebloeid. Ik word hier niet 
beoordeeld en niemand kijkt me op de 
vingers over hoe ik mij gedraag. Ik besef 
dat meer en meer, nu ik hier woon. Wan-
neer ik tegenwoordig in Roemenië op 
bezoek ben, voel ik dat ik de westerse 
waarden sterker dan vroeger wil verde-
digen. Bijvoorbeeld als het over abortus 
of homoseksualiteit gaat. Het is er soms 
moeilijk, vooral voor de oudere generatie, 
om elkaar te aanvaarden. De basis van 
aanvaarding is voor mij de liefde. Sinds ik 
hier woon, is liefde voor mij enorm belang-
rijk geworden. Om het goede in mensen 
te zien, want in de eerste plaats ga ik 
daarnaar op zoek.

Wat kunnen wij leren van mensen in 
Roemenië?
Leren meer met elkaar te praten en te 
delen, zonder er per se iets voor terug 
te verwachten. We moeten echt leren 
om gratis hulp te aanvaarden. Ik zie een 
verband met het individualisme en ook 
met de economische situatie. Hier vinden 
mensen het niet meer normaal om gehol-
pen te worden en willen ze ook niemand 
lastigvallen, zoals voor boodschappen of 
het huishouden. Dus betalen ze er maar 
voor zodra ze het zich financieel kunnen 
veroorloven. Nochtans, mensen van welke 

origine dan ook willen wel degelijk iemand 
helpen als er nood aan is.

Heb jij advies voor mensen die voor-
oordelen tegenover immigranten heb-
ben?
Belgen zijn heel open en gemakkelijke 
mensen. Ik werd onmiddellijk aanvaard en 
heb het geluk gehad dat ik mijn weg snel 
heb gevonden dankzij mijn echtgenoot die 
hier al woonde. Uiteraard speelt angst of 
een slechte ervaring een rol bij vooroor-
delen. En die hebben we allemaal wel, zo 
zitten we nu eenmaal in elkaar. Maar dat 
wil niet zeggen dat we eraan moeten toe-
geven. We moeten ons ervan bewust zijn 
dat we uiteindelijk allemaal mensen zijn, 
met dezelfde noden en verlangens. Maak 
eerst kennis met elkaar en sta open voor 
anderen. Zonder contact en communicatie 
zal je alleen maar een oordeel vormen op 
basis van andermans oordeel.

Ik zal me misschien nooit echt honderd 
procent Belgisch voelen, maar aan de an-
dere kant voel ik me ook niet meer thuis in 
Roemenië. Ik heb hier nu mijn leven, en veel 
vrienden van wie ik houd en op wie ik altijd 
kan terugvallen. Dat is een heel fijn gevoel.
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Saraa (Mongolië)
Er is weinig wat Saraa (32) afschrikt. In 2008 
vertrok ze vanuit de Mongoolse hoofdstad 
Ulaanbaatar naar Europa, als au pair. Ze 
kende geen andere talen, had nog nooit 
gereisd en had nauwelijks een idee van wat 
haar te wachten stond. Gefascineerd leerde 
ze over de progressieve ethische wetgeving 
en de voordelen van open communicatie. 
In contact komen met andere culturen en 
denkwijzen beschouwt ze als een must om 
zich als persoon te ontwikkelen.

Wat was voor jou de grootste cul-
tuurshock toen je hier aankwam?
Niets had me kunnen voorbereiden op de 
luchthaven van Schiphol. Zoveel dingen 
samen in één complex! Het is een lucht-
haven, maar je hebt er ook treinen, bussen en 
veel winkels. In Ulaanbaatar heb je gewoon 
twee landingsstroken - voor binnenlands en 
buitenlands verkeer - en binnen heb je een 
soort krantenkiosk waar je snoepjes koopt 
als je honger hebt. Tijdens de landing in 
Schiphol keek ik naar beneden en bedacht 
ik hoeveel werk het moet hebben gekost om 
het gras zo netjes te onderhouden. Ik zag 
bloemperken met meer kleuren dan ik kende.

Toen ik de grens met België overstak, viel me 
dadelijk het verschil in huizen op. Plots zag ik 
kleine huizen tussen grotere gepropt, in uit-
eenlopende stijlen. Het was me meteen dui-
delijk dat Belgen anders in de wereld staan.

Ben je veranderd door hier te verblijven?
In Azië is het ongebruikelijk om nee tegen 
iemand te zeggen. Daar zeg je niet zomaar 
openlijk wat je denkt of wat je wil. Hier móét 
je dat doen. Mijn gastgezin leerde me dat 
het oké is om af en toe nee te zeggen. Wij, 
Aziaten, denken dat je uit beleefdheid altijd 
ja hoort te zeggen, ook tegen mensen die 
je niet kent. Je moet altijd op je woorden 
letten. Hier spreek je vanuit je eigen ik: ik 
wil dit, ik doe het zo ... Je zet jezelf op de 
eerste plaats. In Azië denken we precies 
omgekeerd. Als twee Aziaten door een 
deur moeten, zeggen ze allebei: na u. En 
misschien gaan ze zo een tijdje door en 
stapt er dan uiteindelijk niemand door die 
deur. (lacht)

Wat kunnen wij leren van mensen in 
Mongolië?
Ik denk dat wij in Mongolië adaptiever zijn. 
Mongolië is een land van nomaden. Wij 
trekken rond met onze kuddes. Het lijkt 
alsof wij het gezag hebben, maar in wer-
kelijkheid volgen wij de dieren. Alleen zo 
krijgen we gezonde en goed doorvoede 
schapen en paarden. En wij, wij passen 
ons aan, aan de natuur en de veranderende 
omstandigheden.

Belgen vergeten wel eens een oplossing voor 
hun problemen te zoeken. Ze klagen veel 
- over het weer of over wat ze niet hebben - 
maar vergeten soms zichzelf te helpen. Door 

bijvoorbeeld beter te studeren of ergens 
mee aan de slag te gaan.

Jullie blijven op één plek, waar jullie familie 
en vrienden ook steeds blijven. Op heel 
wat vlakken zijn jullie een intelligent en 
sterk volk, maar jullie gaan te weinig op ont-
dekking. Belgen zijn sedentair, ook in hun 
hoofd. Zich verplaatsen in het perspectief 
van een ander, helpt om dingen op een 
andere manier te benaderen. Zo vind je op-
lossingen die je anders niet zou zien. Eens 
je de cirkel doorbreekt, besef je dat je mis-
schien toch iets kan veranderen aan zaken 
waar je eerst geen vat op leek te hebben.

Heb jij advies voor mensen die vooroor-
delen tegenover immigranten hebben?
Luister gewoon eens naar wat mensen met 
een andere achtergrond te vertellen heb-
ben. Je moet een gezonde dosis nieuws-
gierigheid hebben. Denk niet meteen dat ze 
je man, je vrouw of je werk komen stelen.

In de jaren twintig kwam de eerste gene-
ratie Italiaanse migranten naar hier. België 
had hen nodig om in de steenkoolmijnen 
te werken. Nederland bracht Marokkaanse 
arbeiders over om woningen en zieken-
huizen te bouwen. Waarom dan later dat 
negativisme? Zonder migratie werkt het 
gewoon niet. Je hebt regelmatig updates 
nodig, van je volk en van je denken, om tot 
betere resultaten te komen.

Saraa: “Je hebt regelmatig updates nodig, 
van je volk en van je denken.”
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Youssef * (Syrië)
Tweeëneenhalf jaar geleden vluchtte 
Youssef (28) voor het geweld in zijn 
thuisland Syrië. Hij groeide er op in een 
islamitische omgeving, maar zijn familie 
was eerder gematigd en zo kreeg hij de 
kans een open geest te ontwikkelen. Wat 
in zijn omgeving absoluut niet werd ge-
waardeerd. Uiteindelijk moest hij vluchten 
voor de oorlog en het geweld, én wegens 
zijn gedachtegoed als ongelovige. “Ik had 
gelezen over de democratie en vrijheden 
in België en heb toen besloten om naar 
hier te komen.”

Wat was voor jou de grootste cultuur-
shock toen je hier aankwam?
In Syrië was ik een kafir, een ongelovige, 
tot grote verontwaardiging van extremisti-
sche organisaties. Ik ben gelukkig kunnen 
ontkomen, maar in een nabijgelegen dorp 
werden meer dan honderd kinderen en 
mannen vermoord en werden de vrouwen 
als slavinnen meegenomen. Zij waren niet 
eens ongelovig, maar ze behoorden tot 
een andere stroming binnen de islam. Mijn 
vlucht uit Syrië was niet eenvoudig, de reis 
was gevaarlijk, zeker de tocht over zee. Ik 
vond het erg moeilijk dat de mensen op 
de boot constant over Allah praatten, ter-
wijl dat net de reden was dat ik mijn land 
ontvluchtte.

Sinds ik in België ben, vind ik het in de 

eerste plaats een opluchting om vrij te 
kunnen praten, hoewel ik er in de nabij-
heid van moslims nog steeds moeite mee 
heb. Zij begrijpen dat Europeanen christen 
of atheïst zijn, voor hen zijn ze allen kafir. 
Maar een Syriër hoort volgens hen moslim 
te zijn, iets anders aanvaarden ze niet. Dat 
vind ik tegenstrijdig, want veel islamieten 
in België beroepen zich op de democratie 
om hun mening te verkondigen, maar aan-
vaarden daarom de mening van anderen 
nog niet.

Ben je veranderd door hier te verblijven?
Jazeker. Ik heb veel van de Belgische cul-
tuur opgestoken. In Syrië was ik een Arabier. 
Ik functioneerde binnen de Arabische cul-
tuur, omdat ik niet beter wist. Nu heb ik een 
open visie. Ik heb geleerd om niet zwart-
wit te denken en meer te nuanceren. En ik 
heb ook geleerd om meer voor mijn mening 
op te komen. Belgen zijn zich er vaak niet 
meer van bewust, omdat het voor hen 
vanzelfsprekend is. Voor mij was dat iets 
noodzakelijks om binnen een maatschappij 
te kunnen functioneren.

Wat kunnen wij leren van mensen in 
Syrië?
Familie is een heel belangrijk aspect van 
het leven in Syrië. We hebben een breed 
sociaal netwerk dat rond de familie draait. 
Het is een ander systeem dan hier en het 
wordt iets ruimer opgevat. Belgen kunnen 

wel eens individualistischer zijn. Maar dat 
is naar mijn mening wel het enige aspect 
waarvan Belgen kunnen leren.

Heb jij advies voor mensen die vooroor-
delen tegenover immigranten hebben?
Ik heb veel mensen ontmoet die openstaan 
voor vluchtelingen, maar ook anderen 
die het er moeilijker mee hebben. Ik begrijp 
dat mensen hun cultuur en eigenheid willen 
beschermen. Syrië had destijds een erg 
open cultuur, maar nadat het land door 
de islam werd bezet, heeft het veel van 
zijn eigenheid verloren. Sindsdien kwam 
de ene religieuze oorlog na de andere. Ik 
vind het daarom ook heel belangrijk om 
de liberale waarden van mijn nieuwe land 
te behouden en te beschermen.

Mensen gaan niet zonder reden op zoek 
naar een beter leven. Vrij denken en demo-
cratie zijn hier vanzelfsprekend, maar in 
andere landen kan dat een gevaar voor 
je leven betekenen. Als je de keuze krijgt 
tussen je bekeren of vermoord worden, 
dan is vluchten voor velen de enige optie. 
In België word ik niet veroordeeld voor 
mijn opvattingen, of voor de kleding die 
ik draag ... Er zijn nog steeds veel uitda-
gingen, zoals de taal leren, maar ik ben 
ontzettend dankbaar dat ik in België ben 
terechtgekomen.

* Om privacyredenen is Youssef een schuilnaam.

Youssef: “Mensen gaan niet zonder reden 
op zoek naar een beter leven.”
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Jana Peeters & Ellen Vandevijvere

oor de jarenlange machtsstrijd in Afghanistan slaan 
inwoners noodgedwongen op de vlucht om te ont-
komen aan oorlog en geweld. De radicalisering lijkt 
er te evolueren naar een gewapende strijd tegen de 

vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van levensovertuiging. 
Niet alleen de erbarmelijke omstandigheden in het land, maar ook 
de zoektocht naar betere levensomstandigheden laten diepe 
sporen na bij de mensen.

“Multiculturalisme 
       geldt voor iedereen”
Gevlucht voor religieus geweld

Najeem: “Het heeft een tijd geduurd om de gebeurtenissen een plaats 
te geven, maar ik wil absoluut weer vat op mijn leven krijgen.”D
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Najeem (26) werkte in de IT-sector in de Af-
ghaanse hoofdstad Kaboel. Als vrijdenker 
was zijn leven in gevaar en daarom besloot 
hij zijn land te verlaten. Na een lange tocht 
kwam hij in België terecht, waar hij zijn leven 
opnieuw in handen wil nemen. De gebeurte-
nissen van de afgelopen jaren hadden echter 
een enorme impact op hem. Hij heeft te 
kampen met PTSS of een posttraumatische 
stressstoornis, een angststoornis met zware 
gevolgen voor iemands mentale welzijn.

Hoe was je leven in Afghanistan?
Ik ben afkomstig uit Kaboel, waar ik als IT’er 
voor een beveiligingsonderneming werkte. 
Daarnaast studeerde ik ook bedrijfskunde. 
Door de acute dreiging in mijn onmiddel-
lijke omgeving moest ik vluchten. Vuurge-
vechten en bombardementen maakten deel 
uit van het dagelijkse leven. Erger waren 
de vele vormen van religieus geweld. Ik zag 
een vrouw levend verbrand worden, omdat 
ze een koran in brand had gestoken. Om-
staanders gooiden benzine over haar heen 
en nog anderen filmden het gebeuren. Ik 
ruik nog steeds de geur van verbrand vlees 
en haar. Door dergelijke situaties durf ik er 
niet openlijk voor uit te komen dat ik niet-
gelovig ben. Ik ben altijd bijzonder alert ge-
bleven en hield mijn levensbeschouwing voor 
mezelf, opdat zoiets mij niet zou overkomen.

Hoe ben je in België terechtgekomen?
Het begon allemaal toen ik een mensen-
smokkelaar contacteerde. Hij organiseerde 
de tocht. Eerst met het vliegtuig van Af-
ghanistan naar Iran. Dan gingen we te voet 
verder en stapten we - met een groep men-
sen - door een berggebied naar Turkije. 
Dat was een tocht van achttien uur door 
de sneeuw. Overnachten deden we in 
een grot. Eens we in Turkije aankwamen, 
werden we twee dagen verborgen ge-
houden in een huis met nauwelijks water 
of voedsel. Daarna konden we ’s nachts 
met een boot de oversteek naar Grieken-
land maken. De boot bleek echter niet 
bestand te zijn tegen het grote aantal in-
zittenden. De kustwacht merkte ons geluk-
kig op en kon ons uit het water halen toen 

de boot zonk. Na een nacht in de gevan-
genis lukte het ons toch om met een andere 
boot midden in de nacht naar Griekenland 
te varen. Van daaruit nam ik verschillende 
bussen en treinen, om uiteindelijk in België 
te geraken.

Hoe was het om je aan het leven in Bel-
gië aan te passen?
Dat ging best gemakkelijk, omdat ik waar-
den zoals secularisme, pluralisme en multi-
culturalisme sowieso hanteer. Die zijn voor 
mij essentieel. Multiculturalisme geldt voor 
iedereen. Mensen mogen hun religie niet 
opdringen. Afghanen zijn over het algemeen 
erg religieus, maar ze moeten erover naden-
ken waarom ze naar hier komen. Want in-
dien ze bepaalde waarden willen opleggen, 
belanden ze in dezelfde situatie als in hun 
thuisland.

Wat was je eerste indruk in België?
Wat me het meest opviel was het individu-
alisme. In Afghanistan word je nooit als een 
persoon gezien, maar als een deel van de 
groep of de familie waartoe je behoort. Hier 
word je wel als een individu beschouwd, 
waardoor er ook niet zo’n groot verschil 
tussen mannen en vrouwen is als in Afgha-
nistan. Vrouwen zijn er een soort eigendom 
van de mannen in hun familie: van de vader, 
de broer, de echtgenoot. Hier is dat niet zo. 
Iedereen is vrij en kan doen wat hij of zij wil. 
Er zijn ook andere kleine culturele verschillen 
waarmee je toch rekening moet houden. In 
Afghanistan mag ik bijvoorbeeld geen oog-
contact met jou maken, maar als ik je hier 
niet aankijk, wordt dat als vreemd ervaren. 
Het is voor een migrant soms moeilijk in te 
schatten wat beleefd of onbeleefd is.

Hoe kijk je nu terug op je migratie?
Ik ben gegroeid als persoon, omdat ik hier 
ervaar wat het betekent om in vrede te 
leven. Wanneer ik in Afghanistan het huis 
verliet, dacht ik dikwijls: misschien ben ik 
er vanavond niet meer. Je moest altijd voor-
zichtig zijn. Daarover moet ik mij hier geen 
zorgen maken. Ook het feit dat ik sociale 
wetenschappen ben gaan studeren aan de 

Vrije Universiteit Brussel, doet me beseffen 
dat de hele reis en mijn verblijf hier me heb-
ben veranderd. Jammer genoeg hebben de 
gebeurtenissen wel hun sporen nagelaten.

Hoe heb je de posttraumatische stress-
stoornis ontwikkeld?
Ik denk dat de aandoening door verschil-
lende factoren is ontstaan: enerzijds het 
geweld dat ik in Afghanistan heb gezien en 
anderzijds de zware tocht naar België. Vooral 
het zinken van de boot was een traumati-
sche ervaring, omdat ik niet kan zwemmen. 
Ik probeer momenteel te leren zwemmen, 
maar verlies de controle zodra ik in het 
water ben. Ook op oudejaarsavond blokkeer 
ik, omdat het geluid van vuurwerk me aan 
explosies doet denken. Ik heb vaak maar 
een kleine trigger nodig om traumatische 
herinneringen te herbeleven. En ’s nachts 
kan ik moeilijk slapen door nachtmerries.

Hoe gaat het nu met je?
Aanvankelijk wilde ik niet aanvaarden dat 
ik een probleem had, maar het manifes-
teerde zich duidelijk in mijn dagelijkse leven. 
Ik ben er momenteel voor in begeleiding bij 
een psycholoog. Ik besef dat ik veel heb 
proberen te verdringen om niet met de 
harde realiteit geconfronteerd te worden. 
Het was een soort zelfverdedigings-
mechanisme. Maar het werd uiteindelijk toch 
duidelijk dat ik het niet kon negeren of onder-
drukken. Het heeft een tijd geduurd om de 
gebeurtenissen een plaats te geven, maar ik 
wil absoluut weer vat op mijn leven krijgen.

* * *

“Multiculturalisme 
       geldt voor iedereen”

Vuurgevechten en bombardementen maken deel 
uit van het dagelijkse leven in Kaboel
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Liza Janssens

aak wordt gedacht 
dat migranten vooral 
arme mensen zijn 
die in een welvarend 
land een betere 

toekomst zoeken. Een migrant kan 
evengoed een hogeropgeleide 
persoon zijn die zijn talenten beter 
wil ontplooien. Wanneer het echter 
vooral hoogopgeleiden zijn die hun 
land verlaten, heeft dat gevolgen. In 
de wetenschappelijke literatuur ziet 
men zowel negatieve effecten van 
deze braindrain, als positieve, die 
men dan braingain noemt.

In de Verenigde Staten is maar liefst vijfenvijftig 
procent van de masterstudenten in wiskunde, 
ingenieurs- en computerwetenschappen van 
vreemde origine. In Groot-Brittannië zijn heel 
wat huisartsen van buitenlandse afkomst, 
omdat de gezondheidszorg er volledig door 
de staat wordt gefinancierd en omdat Britse 
dokters liever in privéziekenhuizen werken 
waar ze een beter honorarium krijgen. Ge-
schoolde mensen lijken de onderontwikkelde 
landen te ontvluchten.

Braindrain
Wanneer hooggeschoolden hun land verlaten 
kan dat een negatieve invloed hebben op de 
economische groei, het onderwijs, de inko-
mensverdeling en de welvaart van het land. 

Economen spreken daarom vaak van een 
braindrain, of hersenvlucht.

Hogeropgeleiden verdienen meer dan onge-
schoolde werknemers, waardoor ze ook 
meer kunnen bijdragen aan de belastingen. 
Een braindrain kan zo leiden tot een daling 
van de inkomsten van het land en/of een 
daling van het nettoloon van ongeschoolde 
arbeiders door belastingdruk. Een daling 
van de overheidsinkomsten zal ook gevol-
gen hebben voor de financiering van het 
onderwijs, dat net voor opgeleide arbeids-
krachten zorgt.

Geschoolde arbeid brengt investeringen en 
innovatie mee. Wanneer geschoolde arbeiders 

echter het land verlaten, kan dat tot een terug-
val van de economische groei leiden. Het 
inkomen van de ongeschoolde arbeiders zal 
daarbij dalen, want er ontstaat een overschot 
aan ongeschoolde arbeid. Geschoolde arbeid 
daarentegen wordt schaarser en dus duur-
der volgens de regels van vraag en aanbod.

Bovendien kan de vlucht van hoogop-
geleiden uit bepaalde sectoren, zoals de 
gezondheidssector, verstrekkende gevolgen 
hebben. Als alle dokters en verpleegkundigen 
wegtrekken zonder vervanging, dan zul-
len mensen met een beperkte kennis van 
de geneeskunde die zorg op zich moeten 
nemen, met mogelijk schrijnende gevolgen 
voor de volksgezondheid.

Migratie van hoogopgeleiden
Braindrain, braingain & brainwaste

Hoogopgeleiden die succesvol migreren kunnen een 
rolmodel voor anderen in het thuisland zijn en hierdoor kan 
de interesse en motivering voor onderwijs toenemen

V
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Braingain
Maar emigratie van hooggeschoolden kan 
ook positieve effecten hebben. Economen 
spreken dan van een braingain, of hersenwinst.

Vaak onderhouden migranten nog banden 
met hun thuisland. Ze sturen al eens geld 
op naar hun familie en doorgaans wordt dat 
geld gebruikt voor persoonlijke consumptie 
en investeringen. Aanvankelijk dacht men 
dat vooral laaggeschoolde migranten geld 
overmaken, aangezien zij doorgaans voor 
een grotere familie dienen te zorgen. Hoog-
geschoolde migranten komen immers uit 
rijkere families die een opleiding kunnen 
betalen. Bovendien kunnen zij hun familie 
dankzij een hoger inkomen gemakkelijker 
naar het gastland laten overkomen. Uit re-
cente cijfers blijkt echter dat hoogopgeleide 
migranten gewoonweg grotere bedragen 
storten. Al die geldtransfers samen dragen 
onrechtstreeks sterk bij aan de econo-
mische groei van een land. Ze zouden op 
wereldvlak zelfs de financieringen via ontwik-
kelingshulp ruimschoots overtreffen.

Migranten maken ook gebruik van hun net-
werken die ze in het gastland opbouwen 
om de gemeenschap in het thuisland te 
helpen. Zo ontstaan er positieve effecten 
op de handel in goederen, diensten en 
technologie, dankzij bijvoorbeeld buiten-
landse investeringen. Tevens fungeren de 
migranten als aanspreekpunt voor anderen 
die willen migreren en zo verlagen ze de 
drempel en kosten ervan.

Hoogopgeleiden die succesvol migreren 
kunnen een rolmodel voor anderen in het 
thuisland zijn en hierdoor kan de interesse 

en motivering voor onderwijs toenemen. 
Het daardoor groeiend aandeel aan ge-
schoolde arbeid heeft positieve effecten 
op de investering in onderwijs en op de 
economische groei. Niet alle mensen zullen 
immers emigreren, waardoor de scholings-
graad op de lokale arbeidsmarkt stijgt. Dat 
overtreft uiteindelijk de negatieve effecten 
van een braindrain. Men stelt immers vast 
dat er in landen met een sterke emigratie 
van geschoolde arbeiders ook een snel-
lere aangroei van op kennis gebaseerde 
industrieën is.

Tot slot keren migranten na bepaalde tijd vaak 
terug naar hun thuisland. Ze brengen dan 
hun in het buitenland opgebouwde kennis 
en vaardigheden mee. Wanneer ze die 
combineren met de deskundigheid van het 
ondernemerschap en het nodige kapitaal 
en netwerk in het buitenland, kunnen zij 
actief bijdragen aan de economische groei 
en de uitbouw van de kennisindustrieën.

Brainwaste
Braingain-theorieën vertrekken van de ver-
onderstelling dat internationale arbeids-

migratie probleemloos mogelijk is. Binnen 
de Europese Unie zijn de grenzen inder-
daad open en kan een Spaanse dokter 
perfect in België komen werken. Voor een 
Soedanese ingenieur zijn de buitengrenzen 
van Europa echter gesloten. Wie toch kan 
migreren, is nog niet zeker dat het behaalde 
diploma wel erkend is of dat men de job 
vindt waarvoor men is opgeleid. Migranten 
worden in het gastland immers vaak inge-
zet in jobs waarvoor ze overgekwalificeerd 
zijn. Economen noemen dit een brainwaste, 
of hersenverspilling.

Hoewel er op korte termijn negatieve ef-
fecten kunnen zijn, is migratie van hoogop-
geleiden voor ontwikkelingslanden vooral 
voordelig. Maar ook voor de gastlanden is de 
komst van hooggeschoolden gunstig, 
tenminste als zij daadwerkelijk tewerkge-
steld worden in de jobs waarvoor ze zijn 
gevormd. Met de nakende pensionering van 
de babyboomers zullen we in België binnen-
kort bijna een miljoen hoogopgeleiden 
nodig hebben om hen te vervangen. Migra-
tie van hooggeschoolden zal dan nodig zijn 
en een beleid hierrond dringt zich op.

Migratie van hoogopgeleiden Economen zijn het erover eens dat 
migratie van hoogopgeleiden voordelig 

is voor zowel de gastlanden als de 
ontwikkelingslanden

• De impact van migratie op de economische groei van de herkomstlanden, 
Maarten Dedeyne, masterproef Universiteit Gent, 2008.

• Understanding the Effects of Human Capital on Economic Growth, Maria 
Anna Papakonstantinou, PhD thesis Rijksuniversiteit Groningen, 2017.

• Migratie. Winnaars en verliezers, Michèle Morel en Cedric Ryngaert, 
Acco Uitgeverij, 2011.

• Braindrain is goed voor iedereen, Izabelle Devulder en Alisa Nadezhkina, 
artikel op Mo.be, 2014.

• België trekt weinig hoogopgeleide migranten aan, Pascal Dendooven, 
artikel in De Standaard, 2017.

Meer weten?
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Factcheck

ver migratie doen er veel verhalen de ronde 
en is er heel wat onduidelijkheid. Het begint 
bijvoorbeeld al bij de begripsverwarring rond 
migrant, transmigrant, asielzoeker, vluchteling, 
ontheemde, expat … Myria, het Federaal 
Migratiecentrum, is een onafhankelijke openbare 

instelling die migratie analyseert, de rechten van vreemdelingen ver-
dedigt en tegen mensenhandel en mensensmokkel strijdt. Myria 
publiceert concrete cijfers in de driemaandelijkse nieuwsbrief 
Myriatics en in het jaarverslag Migratie in cijfers en in rechten. 
Hieronder kan je een aantal van die cijfers terugvinden.

Legale migratie
Een legale migrant is een persoon die nieuw 
wordt ingeschreven op het grondgebied, 
met inbegrip van de personen die een sta-
tuut van internationale bescherming genie-
ten. Asielzoekers van wie de procedure nog 
loopt, werden niet meegeteld. In 2015 wer-
den er in België 133.085 legale immigraties 
van buitenlanders geregistreerd. Van hen 
komt 60% uit landen van de Europese Unie, 
vooral uit Roemenië, Frankrijk en Nederland.

Asielaanvragen
Binnen de totale migratiestroom neemt 
asiel slechts een klein deel in. In 2016 
werden er in België 14.670 eerste 
asielaanvragen geregistreerd, terwijl de 
legale migratie rond de 130.000 schom-
melde. Het zijn vooral Syriërs, Afghanen 
en Irakezen die asiel aanvragen, maar 
hun aantallen daalden aanzienlijk tussen 
2015 en 2016.

Liza Janssens
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Studieredenen 
28%

?

?

Vreemde nationaliteit
In 2016 was een vijfde van de Belgische 
bevolking van vreemde origine en 11,5% 
had een vreemde nationaliteit. Iets meer 
dan de helft van de personen van vreemde 
origine behield dus zijn originele nationaliteit, 
de rest verwierf de Belgische nationaliteit. 
Op 1 januari 2016 telde men zo 2.264.594 
vreemdelingen bij geboorte, of 20,1% van 
de in totaal 11.267.910 inwoners in Bel-
gië. Van die 2.264.594 personen behielden 
1.295.660 personen hun vreemde nationa-
liteit en kozen 968.934 personen ervoor om 
Belg te worden.
Het overgrote deel van de bevolking met 
een vreemde nationaliteit is Europees: 52% 
uit de landen van de EU-15 en 68% uit de 
EU-28. Als we ook rekening houden met de 
Europese landen die niet tot de Europese 
Unie behoren, waaronder Turkije, dan is 
75% van de vreemdelingen afkomstig van 
het Europese continent.

Verdeling van de 
Belgische en de 
vreemde populatie 
in België op 
1 januari 2016

Personen 
met een vreemde 
nationaliteit
11,5% (1.295.660)

Belg geworden vreemdelingen
8,6% (968.934)

Belg bij geboorte
79,9% (9.003.316)

Vreemdeling 
bij geboorte 
20,1% (2.264.594)

Meer weten?   Bron: www.myria.be

Genderverschillen
Sinds 1992 is het aandeel van vrouwen in het 
aantal geregistreerde immigraties in België 
toegenomen van 47% naar 49% in 2015. Het 
zijn nog steeds hoofdzakelijk mannen die im-
migreren, maar de immigratie van vrouwen is 
meer dan die van mannen toegenomen. De 
immigratie van vrouwen is met een factor van 
2,1 toegenomen, tegen 1,9 voor mannen. De 
vrouwen komen vooral uit Oost-Europa en 
Oost-Azië. In 2016 in België waren net iets 
meer dan een derde van de asielzoekers vrou-
wen, en iets minder dan twee derde mannen.

Visa
In 2016 leverde België 28.771 visa voor 
lang verblijf (meer dan drie maanden) 
af, hoofdzakelijk voor gezinshereniging 
(50%), studieredenen (28%) en profes-
sionele redenen (15%). Voor alle motieven 
samen werden 20% van de visa voor 
lang verblijf geweigerd. Daarbij krijgen 
Noord-Afrikaanse en Sub-Saharaanse 
staatsburgers vaker een negatieve be-
slissing.

In 2016 in België 
waren net iets meer 
dan een derde van 
de asielzoekers 
vrouwen, en iets 
minder dan twee 
derde mannen

In 2016 leverde 
België 28.771 visa 
voor lang verblijf af, 
waarvan 50% voor 
gezinshereniging

?

?

?

?

Gezinshereniging 
50%

Professionele 
redenen 
15%

37 %

63 %

Andere redenen
7%
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Bootvluchtelingen op Lampedusa: het Italiaanse eiland is het 
symbool van solidariteit en verwelkoming geworden

“Het zijn geen nummers, 
het zijn mensen”
Saskia Sassen en Emma Bonino

ij de Vrije Universiteit Brussel (VUB) staat het 
thema migratie duidelijk op de agenda. Saskia 
Sassen hield de inaugurale rede voor Redelijk 

Eigenzinnig in 2016 en Emma Bonino kreeg een eredoctoraat in 
2017. Die twee dames zijn elk op hun eigen manier begaan met 
de migratie- en vluchtelingenproblematiek. Beiden worden ze 
internationaal geroemd om hun analyse en activisme in de strijd 
voor de humanisering van de samenleving.

Joke Goovaerts
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Voor Saskia Sassen is het hoog 
tijd dat we internationaal erkennen 
dat de economische vluchtelingen 

ontstaan door … onze economische 
ontwikkelingen

Redelijk Eigenzinnig
Redelijk Eigenzinnig is een interdisciplinair 
vak en een lezingenreeks van de VUB, 
bestemd voor studenten en het brede 
publiek. Het is een aanzet om kritisch te 
reflecteren over belangrijke maatschap-
pelijke vraagstukken. Redelijk Eigenzinnig 
wil een brug slaan tussen de academische 
wereld, het werkveld en de publieke sfeer. 
Het grote thema van academiejaar 2016-
2017 was migratie. De inaugurale rede 
werd op 10 oktober 2016 door sociologe 
Saskia Sassen gehouden in Bozar. De 
titel van haar lezing was Migrations and 
Expulsions.

Saskia Sassen
Voor sociologe Saskia Sassen is de wereld 
haar woon- en werkplaats. Ze is behalve 
een van de meest invloedrijke denkers 
ook een van de meest geglobaliseerde 
personen van deze tijd. Sassen werd in 
Nederland geboren, maar groeide op in 
Argentinië en Italië, en studeerde ook 
in Frankrijk en de Verenigde Staten. Ze 
doceert aan de London School of Eco-
nomics en aan de Columbia University in 
New York.

Ze verkreeg wereldfaam met haar onder-
zoek naar globalisering, internationale 
migratie en wereldsteden. Ze bedacht de 
term global city of wereldstad. Met haar 
gelijknamige boek The Global City uit 

1991 werd zij een van de meest geciteerde 
auteurs over globalisering. Volgens Sassen 
zijn steden cruciale knooppunten gewor-
den. Grote transnationale ondernemingen 
verspreiden hun productie en handel 
vanuit één centraal punt, de wereldstad. 
Het is in die mondiale steden zoals New 
York, Londen, Tokio … dat kapitaal en 
kennis zich concentreren. Sassen wordt 
de ‘vrouwelijke Piketty’ genoemd, omdat 
ze samen met de vermaarde Franse eco-
noom Thomas Piketty een van de meest 
kritische denkers is wat betreft de groei-
ende ongelijkheid in de samenleving.

Enkele van haar recente boeken zijn Cities 
in a World Economy (2011) en Expulsions. 
Brutality and Complexity in the Global 
Economy (2014).

Een nieuwe vorm van migratie
Migratie is van alle tijden en mensen 
migreren om verschillende redenen: oor-
log, natuurrampen, studies, nieuwsgierig-
heid … Maar volgens Saskia Sassen duikt 
er in de eenentwintigste eeuw een nieuw 
migrant subject op. Dat komt door een 
nieuwe vorm van migratie die met verlies 
aan habitat te maken heeft, veroorzaakt 
door oorlog, maar ook door economische 
ontwikkeling en klimaatverandering.

De economische ontwikkelingspraktijken 
van hooggeïndustrialiseerde steden in 

bepaalde delen van de wereld leiden 
tot verlies van leefgebieden. Land wordt 
op grote schaal opgekocht door multi-
nationals zoals Coca-Cola, Monsanto 
en Nestlé. Zij ontginnen die grond om 
zoveel mogelijk grondstoffen te verwer-
ven en ze tot winstgevende producten te 
verwerken. Dat proces put de bodem uit 
en vervuilt water, grond en lucht. Slecht 
voor het klimaat én funest voor de kleine 
boeren, die hun land en hun habitat ver-
liezen en op de vlucht slaan. Zo zouden 
er jaarlijks tot drie miljoen mensen weg-
trekken. Ze worden verdreven en uitge-
stoten.

Uitgestoten 
Uitstoting is een centraal concept voor 
Saskia Sassen. Mensen die worden uit-
gestoten en aan onze landgrenzen toe-
komen, heten economische vluchtelingen.
Zij zijn hier niet echt welkom. Het feno-
meen is typerend voor deze tijd en past 
niet meteen in de geschiedenis van de 
migratie. De politieke vluchteling wordt 
door de internationale wetten beschermd 
en de migrant door de nationale wet-
geving, maar de migrant subject is volledig 
uitgestoten en kan niet op bescherming of 
bepaalde rechten rekenen. Hij vindt geen 
erkenning en kan bijgevolg geen beroep 
doen op bestaande wettelijke kaders, 
hoewel ze met miljoenen zijn. Die uitge-
stoten mensen worden genegeerd en 
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de oorzaken van hun uitstoting worden 
onvoldoende geanalyseerd. Daarom pleit 
Saskia Sassen voor erkenning van de 
migrant subject.

Voor Saskia Sassen is het hoog tijd dat we 
inzicht krijgen in die evolutie en dat we inter-
nationaal erkennen dat die economische 
vluchtelingen ontstaan door … onze econo-
mische ontwikkelingen. Hun bestaan wordt 
maar al te vaak genegeerd en de oorzaken 
van hun uitstoting worden ontkend.

Eredoctoraat
Op 29 november 2017 werd in het Brus-
selse cultuurcentrum Flagey door de VUB 
een eredoctoraat uitgereikt aan Emma 
Bonino en aan de hele eilandbevolking van 
Lampedusa. Lampedusa is het Italiaanse 
eiland ten zuiden van Sicilië waar vluchte-
lingen massaal per boot toekomen. Emma 
Bonino, voormalig Europees commissaris 
voor Humanitaire Hulp, en de eilandbewoners 
werden geëerd voor de manier waarop 
zij de rechten van de vluchtelingen die de 
voorbije tijd in Europa aankwamen, hebben 
verdedigd en gevrijwaard.

Het zijn geen nummers, het zijn mensen
“Het zijn nummers geworden, ik wil laten 
zien dat het mensen zijn”, zegt Pietro 
Bartolo, dokter op Lampedusa, die het ere-
doctoraat voor de eilandbewoners in ont-
vangst nam. Hij toont harde beelden van 

Emma Bonino ontving een eredoctoraat 
van de Vrije Universiteit Brussel: 
“Onderwijs is een van de belangrijkste 
elementen voor integratie.”©
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Voor wie meer wil weten over het eiland Lampedusa en dokter Pietro Bartolo 
is de documentaire Fuocoammare van de Italiaanse filmregisseur Gianfranco 
Rosi een echte aanrader. Rosi verbleef anderhalf jaar op het eiland en vertelt 
het verhaal van de vluchtelingen, naast het verhaal van de lokale bewoners.

De twaalfjarige Samuele woont op Lampedusa en zoals alle jongens van 
zijn leeftijd wil hij zich amuseren, op de rotsen klimmen en wat rondhangen. 
Maar het eiland is niet zoals de andere. Het is de Europese bestemming ge-
worden van veel vluchtelingen die de Middellandse Zee in gammele bootjes 
oversteken.

Dokter Bartolo ziet de vluchtelingen toestromen: moeders met kinderen die 
hun vader onderweg zijn verloren, zwangere vrouwen, zieke mensen, mensen 
met zware brandwonden van het urenlang in een boot zitten waar bijtende 
diesel uit jerrycans gutst … Maar hij ziet ook de lichamen van zij die het 
niet halen en dood worden opgevist. En soms zijn er ook momenten van 
opperste geluk, wanneer bijvoorbeeld 
een keizersnede een prachtige baby op 
de wereld zet.

Door de film zijn we getuige van een van 
de grootste tragedies van deze tijd, maar 
zien we ook hoe de eilandbewoners die 
mensen helpen en hun dagdagelijkse 
leven verderzetten. Fuocoammare won 
de Gouden Beer op het Filmfestival van 
Berlijn in 2016. Juryvoorzitster Meryl 
Streep sprak van een “belangrijke, visio-
naire en noodzakelijke film”.

Kijktip: Fuocoammare
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mishandelde, ontvelde en dode mensen. 
Iedereen moet die beelden zien, omdat 
ze ons confronteren met de waarheid. De 
media berichten over het aantal vluchtelingen 
en over de hoeveelheid doden, maar nie-
mand spreekt nog over mensen.

Ook de geëngageerde Italiaanse politica 
Emma Bonino wijst er ons op dat er in 
deze woelige polariserende tijden nood is 
aan tolerantie, solidariteit en een humanis-
tische aanpak.

Emma Bonino
Emma Bonino is een Italiaanse beleids-
maker en activiste die gedurende haar 
lange politieke carrière verscheidene func-
ties heeft opgenomen, waaronder die van 
Italiaans minister van Buitenlandse Zaken. 
Als activiste heeft zij zich toegespitst op 
vrouwenrechten, de strijd tegen genitale 
verminking bij vrouwen, de legalisatie van 
abortus en euthanasie in haar thuisland. Ze 
lag ook mee aan de basis van de inwerking-
treding van het Internationaal Strafhof in 
Den Haag.

Volharden
Voor Emma Bonino is “de waardigheid van 
elke persoon belangrijk”. Elke dag opnieuw 
moeten we volharden in die boodschap. 
‘‘Dignity and persistence” zijn belangrijke 
begrippen. ’s Morgens sta je op en denk je 
dat er vooruitgang is geboekt. Maar neen, 

er bestaan geen mirakels. Elke dag moet 
je hard werken, volharden in de strijd om 
voor mensen op te komen. En soms sta je 
op en merk je dat we weer een stap achter-
uitgaan. Volharden en elke dag een stap 
voorwaarts zetten. Want het is een never 
ending story.

Italië, vroeger zelf een land van emigratie, 
wordt door migranten overspoeld. Lampe-
dusa, de poort van Europa, is het symbool 
van solidariteit en verwelkoming geworden. 
En de Italianen doen het goed, vervolgt 
Bonino, op het vlak van mensenlevens red-
den. Ze vervullen een morele plicht, maar 
het loopt wel fout op het vlak van integratie. 
Hier is nog veel werk en Europa kan en 
moet daarbij een belangrijke rol spelen.

Een student moet zijn job doen
Tijdens haar toespraak in Flagey richtte 
Emma Bonino zich ook rechtstreeks tot de 
studenten en professoren.

“Studenten moeten hun job doen: studeren. 
Hierdoor krijgen ze inzicht. Studeren maakt 
hen sterker. Kritisch denken leert je fake 
news van echt nieuws te onderscheiden.” 
Professoren moeten de studenten leren 
opgroeien in een vrije wereld met het besef 
en de plicht van verantwoordelijkheid. Stu-
denten moeten resistent worden gemaakt 
tegen leugens, stereotypen en fake news. 
Emma Bonino heeft een pamflet over fake 

news gepubliceerd, waarin ze erop wijst 
dat er geen ‘invasie’ van vluchtelingen is. 
Er zijn over de hele wereld - en dus niet 
alleen in Europa - zestig miljoen vluchtelin-
gen en migranten. Een heel klein deel van 
die migrantenbevolking bereikt Europa. Er 
is dus een misperceptie die niet voortvloeit 
uit cijfers, maar uit politieke manipulatie. 
Woorden zoals invasie worden met regel-
maat door een bepaalde politieke klasse 
gebruikt. Maar het is fake news. Onder-
wijs is een van de belangrijkste elementen 
voor integratie. Migratie is een complex 
probleem, dat dient te worden uitgelegd. 
Door studenten wegwijs te maken in de 
problematiek, leer je hen te nuanceren en 
te relativeren.

Dokter Pietro Bartolo op Lampedusa: “Het 
zijn nummers geworden, ik wil laten zien 

dat het mensen zijn.” ©
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Interview met Saskia Sassen in 
de reeks Tijdgenoten, een docu-
mentaire van Lichtpunt uit 2013. 
De dvd-box 
T i j d g e n o t e n 
van Lichtpunt 
is beschikbaar 
in de bibliothe-
ken en kan ook 
geraadpleegd 
worden in het 
huisvandeMens 
Brussel.

Tijdgenoten
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“Het is fijn om vrijer te zijn”

Álvaro Alexander Avelar & Dieex Bitegets

et is woelig in Iran. De bevolking komt er in opstand 
tegen het conservatieve islamitische regime dat 

vandaag, onder het presidentschap van Hassan Rouhani, steeds 
minder aanhang geniet. Mensen ontvluchten landen als Iran, in de 
hoop om elders een vrijer en welvarender bestaan te vinden. Zo 
kwamen we in contact met Elmira en Maral, twee Iraanse meisjes 
die in Hasselt in het zesde jaar kunsthumaniora zitten.

Veertig jaar geleden was Iran een vrij land, maar met de islamitische 
revolutie in de jaren zeventig is dat helemaal omgeslagenH

Elmira en Maral groeiden op als moslim, maar 
kozen bewust voor niet-confessionele zeden-
leer als levensbeschouwelijk vak. Wat moti-
veerde die keuze en hoe staan ze sinds hun 
immigratie tegenover hun geloof? We hadden 
een kort, maar openhartig gesprek met hen.

Wij zijn erg benieuwd naar jullie migratie-
verhaal. Waarom zijn jullie Iran ont-
vlucht?
Elmira: Mijn papa was erg ziek. De dokters 
in Iran hadden gezegd dat hij nog maar zes 
maanden te leven had. Wij zijn dan naar 

hier gevlucht, omdat we hoopten dat hij hier 
wel kon genezen. Mijn mama en papa zijn 
eerst geëmigreerd. Hij was doodziek van de 
chemische bommen die tijdens de oorlog 
tussen Iran en Irak werden gebruikt. Ze zijn, 
van zodra ze op Belgische bodem waren, 

Bewust kiezen voor 
niet-confessionele zedenleer
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Jong

onmiddellijk naar het ziekenhuis gegaan. 
Daar heeft hij zo’n vier maanden gelegen. 
Een aantal maanden later zijn mijn broer en 
ik naar België gekomen.

En wat was bij jou de reden, Maral?
Maral: Ik vond de frieten lekker! (lacht) Nee, 
ik wilde meer vrijheid. Ik wilde geen hoofd-
doek dragen. Weet je wel hoe warm het 
daar is? Stel je voor, dertig graden, lange 
mouwen, lange rok én een hoofddoek.

Ik bezocht vroeger regelmatig mijn tante in 
Nederland. Om de drie maanden kwam ik 
naar Europa. Zo kwam ik in contact met de 
cultuur hier en ontdekte ik hoe fijn het is om 
vrijer te zijn.

Iran komt vaak op een negatieve manier 
in de media. Hoe was het leven daar?
Elmira: In Iran móét alles. Je moet moslim 
zijn, je moet Koranlessen volgen, je moet 
een hoofddoek dragen. De leerstof die je 
krijgt, staat nooit los van de Koran. Je eet, 
drinkt en slaapt in een islamitische ruimte.

Maral: De media spelen volgens mij van-
daag een heel grote rol in het land.

Op welke manier?
Maral: In de Iraanse media kan je geen 
positief woord over andere landen vinden. 
Wanneer ze bijvoorbeeld over een westers 
land schrijven, dan zal dat eerder op een 
afschrikkende wijze zijn. Iets in de trant van: 
“Daar ben je misschien ‘vrij’, maar vrouwen 
worden er voortdurend verkracht.” De 
media moeten bevestigen dat het in het 
islamitische Iran beter leven is dan elders, 
want Mohammed is de laatste profeet en 
daardoor is de islam de enige juiste religie.

Iran is een groot land, waar ook joden 
en christenen deel van de samenleving 
uitmaken. Hoe gaat dat dan in zijn 
werk?
Elmira: In Isfahan heb je de grootste con-
centratie christenen. Ze mogen er naar de 
kerk gaan, maar voor de rest domineert de 
islam het publieke leven.

Het is hen ook verboden om bepaalde uni-
versitaire opleidingen te volgen. Hetzelfde 
geldt voor bepaalde jobs; die zijn voor 
niet-moslims onbereikbaar.

Jullie hebben een islamitische opvoe-
ding gehad. Is jullie geloof veranderd 
sinds jullie in België wonen?
Elmira: Dat ligt moeilijk. (aarzelt) Ik bid niet 
meer en ik draag geen hoofddoek, maar ik 
sta wel nog achter een aantal islamitische 
principes. Wat ik jammer vind, is dat de 
islam soms door egoïsten wordt misbruikt.

Maral: Het is een gevoelig thema. Veel 
mensen hebben een eigen mening over de 
islam, maar durven die niet te uiten. Veertig 
jaar geleden was Iran een vrij land, maar 
met de islamitische revolutie in de jaren ze-
ventig is dat helemaal omgeslagen.

Jullie volgen niet-confessionele zeden-
leer, is dat een bewuste keuze?
Elmira: Ik wil niet tot één bepaalde gods-
dienst behoren. Ik ben mens en dat is voor 
mij het belangrijkste. Als ik in de les islam 
zou zitten, dan zou ik mij ongetwijfeld voort-
durend moeten verantwoorden. Als moslim 
moet je je op voorgeschreven wijze was-
sen en kleden, en moet je natuurlijk ook vijf 
keer per dag bidden. Bidden betekent in 
gesprek gaan met God; ik doe dat op mijn 

manier. Ik geloof in God, maar de regels 
die je volgens godsdiensten moet gehoor-
zamen, vind ik eigenlijk belachelijk. (lacht)

Ik merk dat jullie het écht moeilijk heb-
ben met de regels van de islam?
Elmira: Ja. Volgens de Koran moet je 
trouwens op bepaalde tijdstippen geld aan 
armen geven. Ik vind dat je mensen in nood 
altijd moet helpen.

Maral: Ik geloof heel sterk in God, maar 
heb hetzelfde gevoel. Persoonlijk stel ik de 
mens centraal. God aanbidden is voor mij 
mensen helpen.

Het is duidelijk dat jullie heel gematigd 
zijn in jullie geloof. Wat vinden jullie 
ouders daarvan?
Maral: Zij zijn niet zo conservatief. Ik moet 
bijvoorbeeld geen hoofddoek dragen. Voor 
hen is het vooral belangrijk dat ik geen 
atheïst word. (lacht) Ik moet God kennen 
en een goed mens zijn.

Kunnen atheïsten dan geen goede 
mensen zijn?
Maral: Jawel. Geloof is iets persoonlijks. 
Je moet zelf kunnen kiezen waar je voor 
staat en waarin je gelooft. Je geloof alleen 
bepaalt niet of je een goed mens bent.

Elmira: Mijn vader vertelt graag over de 
geschiedenis van de islam, maar we worden 
wel gestimuleerd om zelf onze levensbe-
schouwing te kiezen. Daarom heb ik ook 
voor zedenleer gekozen. Ik heb respect 
voor alle religies, maar ik wil vooral met 
mensen en het leven bezig zijn.

* * *

“Ik ben mens en dat is voor 
mij het belangrijkste”

“Ik vind dat je mensen in 
nood altijd moet helpen”
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Voorbij de maan

Bert Goossens

igratie hoeft zich niet te beperken tot onze blauwe 
planeet. Hoe ver reikt de ruimtelijke expansiedrift van onze soort? 
En is het wel zinvol om hier gevolg aan te geven?

We kunnen gefascineerd zijn door de ambitieuze ruimtevaartplannen, maar is het 
eigenlijk te verantwoorden dat we zoveel geld en energie investeren in ruimtereizen?M

Naar de maan
Sinds de eerste maanlanding op 21 juli 
1969 denkt de mensheid dat ze tot alles in 
staat is. Het is echter al van 1972 geleden 
dat iemand een voet op de maan heeft 
gezet. Het is immers veiliger, praktischer 
en goedkoper om robots dergelijk terrein-
onderzoek te laten doen. En laten we nu 
wel wezen: de maan, been there, done that.

Toch kan reizen naar de maan binnenkort 
opnieuw hip worden. De wereld keek op 
6 februari 2018 met grote ogen naar de 

geslaagde testvlucht van de Falcon Heavy, 
een deels herbruikbare draagraket van het 
ruimtevaartbedrijf SpaceX. CEO Elon Musk, 
de excentrieke ingenieur die ook bekend is 
van de Tesla-auto’s, wil de komende jaren 
twee goed betalende ruimtetoeristen naar 
onze naaste buur sturen. In een eerste fase 
gaat het over een reis rond de maan, maar 
Musk droomt al luidop van uitstapjes op het 
maanoppervlak. Daarna ligt de baan open 
voor het vestigen van een permanente 
nederzetting op de maan én op de tweede 
meest leefbare planeet in ons zonnestelsel.

Mars One
NASA’s onderzoeksrobot Curiosity heeft 
de afgelopen jaren alvast de nodige studie 
van het terrein van Mars gemaakt. Met de 
huidige technologie van de Amerikaanse 
ruimtevaartorganisatie zou het slechts een 
zestal maanden duren om de rode planeet 
te bereiken, in ruimtetermen is dat om de 
hoek. Een bemande ruimtesonde richting 
Mars sturen is niet onoverkomelijk, een 
terugvlucht blijkt al heel wat minder vanzelf-
sprekend te zijn.

Migreren naar Mars of Proxima b?
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Een bemande ruimtesonde richting 
Mars sturen is niet onoverkomelijk, een 

terugvlucht blijkt al heel wat minder 
vanzelfsprekend te zijn

NASA is niet de enige met reisplannen rich-
ting Mars. Mars One is een Nederlandse 
stichting die als doel heeft om een ruimte-
kolonie op de planeet Mars te vestigen. De 
organisatie wil tegen 2032 de eerste mensen 
op Mars laten landen. Het probleem van de 
hachelijke terugvlucht wil ze omzeilen door 
de expeditie tot de heenreis te beperken. 
Het zou het begin van een menselijke kolo-
nie op Mars zijn.

Mars One wil de inkomsten voor het project 
uit een wereldwijd uit te zenden realitypro-
gramma halen. Geef toe, het televisieconcept 
van een groep mensen die op een geïso-
leerde locatie weinig tot niets om handen 
heeft, dat heeft in het verleden al gewerkt.

De selectieprocedure zit, tot spijt van wie 
het benijdt, al in een vergevorderd stadium. 
Honderd mensen uit alle uithoeken van de 
wereld, onder wie één Belg, zijn uitgekozen. 
Televoting zal uiteindelijk bepalen wie op een 
enkeltje richting Mars wordt getrakteerd.

Klimaatactie
Wie de Hollywoodfilm The Martian uit 2015 
heeft gezien, weet dat Mars, net als de 
maan, weinig tot de verbeelding spreekt. 
We zouden het klimaat zelf moeten mani-
puleren om de planeet enigszins leefbaar te 
maken. ‘Gelukkig’ heeft de mensheid daar 
wel enige ervaring mee.

Er zijn planeten die aantrekkelijker ogen dan 
Mars, maar die liggen wel buiten ons zonne-
stelsel. Hoogtechnologische ruimtetelesco-
pen ontdekken steeds meer levensvatbare 

exoplaneten, of planeten die om andere 
sterren dan de zon draaien. Eén daarvan, 
Proxima b, ligt in het naburige Alpha Centauri-
stelsel op slechts 4,2 lichtjaar van de aarde.

De Russische miljardair Joeri Milner wil 
met het project Breakthrough Starshot een 
onbemande sonde de ruimte insturen die 
Proxima b in twintig jaar kan bereiken. Het 
kostenplaatje voor de ontwikkeling van het 
door een laserstraal voortgestuwde ruimte-
tuig kan oplopen tot een miljard euro of 
meer. Aangezien het project zich nog maar 
in de onderzoeksfase bevindt, zullen we ten 
vroegste over vijftig jaar een close-up van 
de aardachtige exoplaneet te zien krijgen.

Morele vragen
We kunnen gefascineerd zijn door al die 
ambitieuze plannen, maar is het eigenlijk 
te verantwoorden dat we zoveel geld en 
energie investeren in ruimtereizen?

Een argument pro ruimteonderzoek is dat 
het vaak nuttige technologieën met zich 
meebrengt, zoals de MRI-scanner, zonne-
panelen, de computermuis, schoenzolen …

De recent overleden kosmoloog Stephen 
Hawking benadrukte het belang van een 
kolonisering van de maan, Mars en andere 
planeten. Hij wees daarbij op twee reële be-
dreigingen voor de leefbaarheid van onze 
planeet, namelijk klimaatverandering en 
overbevolking.

Zouden we het onderzoeksgeld dat in ruimte-
onderzoek wordt geïnvesteerd dan niet 

beter gebruiken om klimaatproblemen hier 
en nu aan te pakken? Kunnen we overbe-
volking niet beter tegengaan door vrouwen 
financieel te ondersteunen, zodat ze écht 
baas over eigen buik worden?

The happy few
Je zou kunnen tegenwerpen dat boven-
staande bedenkingen niet opgaan wanneer 
het om een privé-initiatief van een rijke Rus, 
een Nederlandse stichting of een Ameri-
kaans bedrijf gaat. Toch zijn er nog andere 
bemerkingen te maken.

Het concept van Mars One kan op heel wat 
kritiek rekenen. Wat als de kijkers van de 
ruimtesoap er de brui aan geven? Hoe kan 
een privéonderneming de blijvende onder-
steuning van de Marsmannen en -vrouwen 
garanderen? De meeste wetenschappers 
denken dat zowel op het vlak van de finan-
ciering als de technische ontwikkeling de 
doelstellingen van Mars One compleet on-
haalbaar zijn.

Bovendien kunnen we ons de vraag stel-
len of het wel een goed idee is om ruimte-
projecten aan privéorganisaties over te 
laten. Hoe kan de overheid democratische 
controle blijven uitoefenen over een private 
expeditie in de ruimte? Wat als men die 
voor malafide doeleinden inzet?

Het zou alleszins goed zijn om over die vragen 
na te denken, voordat de technologie ons, 
voor een zoveelste keer, voor voldongen 
feiten stelt.

* * *
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Het verschil maken

elke initiatieven neemt een welstellend land als 
België om de naar hier geëmigreerde of gevluchte 
mensen bereidwillig te ontvangen? We gaan hier-

voor een kijkje nemen in Tienen, meer bepaald bij het buddyproject 
en het OKAN-project, twee praktijkvoorbeelden waar geëngageerde 
krachten anderstalige nieuwkomers ondersteunen bij hun integratie.

Buddy
Op gemeentelijk niveau kunnen anders-
talige nieuwkomers in Tienen sinds kort 
rekenen op een buddy die hen praktisch 
wegwijs maakt in onze samenleving. Ann 
Cornelis, beleidsmedewerker integra-
tie, en Mia Dickmans, bestuurslid van de 
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-
samenwerking (GROS) en co-coördinator 
van het project, lichten de buddywerking 
toe.

Wie komt er in aanmerking voor een 
buddy?
Ann: De focus ligt op anderstalige nieuw-
komers in Tienen die extra nood aan onder-
steuning hebben om hun weg te vinden. 
De doelgroep zijn nieuwkomers, onder wie 
vluchtelingen die legaal in België verblijven. 
Ook mensen die reeds langer in Tienen 
wonen, maar heel geïsoleerd leven, komen 
in aanmerking. Buddy’s vormen een aan-
vulling op de professionele dienstverlening 

en ondersteunen nieuwkomers met het oog 
op participatie aan alle maatschappelijke 
domeinen. De toeleiding voor een buddy 
gebeurt door die diensten. Zij kunnen het 
best inschatten wie nood heeft aan extra 
ondersteuning door een buddy.

Moet ook de buddy een zekere screening 
ondergaan?
Mia: We hebben eerst een individueel 
gesprek met de kandidaat-buddy’s, om 

Edwin Stiers
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Mia Dickmans en Ann Cornelis, bezielers van het buddyproject in Tienen. “Je krijgt het 
er soms warm van vanbinnen. We hebben zoveel mooie mensen ontmoet”, aldus Mia.

Ondersteuning van nieuwkomers
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kennis te maken en naar hun verwach-
tingen te polsen. Wanneer we naar de 
motivatie peilen, dan luidt het antwoord 
dikwijls dat ze “een betekenisvolle bijdrage 
willen leveren en nieuwkomers willen 
helpen”. Sommige buddy’s zijn ervarings-
deskundigen: ze zijn zelf ooit als nieuwko-
mer in België aanbeland en hebben onder-
vonden hoe moeilijk het is om aanvaard 
te worden. Verschillende buddy’s zijn als 
koppel en als gezin in het project gestapt. 
Ze willen het bewustzijn van hun kinderen 
verruimen, door hen te laten ervaren 
dat andere kinderen het niet altijd zo goed 
hebben. Tijdens het gesprek polsen we ook 
naar de openheid voor andere culturen, 
waarden en normen, wat een belangrijke 
rol speelt om een relatie te kunnen op-
bouwen. We bekijken ook samen wat de 
buddy kan aanbieden. Dat kan heel uit-
eenlopend zijn: helpen met huiswerk en 
administratie, meegaan naar het ouder-
contact, Nederlands oefenen … of iets 
leuks doen, zoals met de kinderen naar 
de speeltuin gaan.

Ann: De concrete invulling van de onder-
steuning door een buddy is maatwerk, af-
hankelijk van de noden en vragen van de 
nieuwkomer. Zo is het ook belangrijk dat je 
als buddy flexibel kan inspelen op evolue-
rende noden. Je eigen grenzen bewaken is 
hierbij belangrijk.

Mia: Eigenlijk zijn al die gesprekken heel 
mooi en positief verlopen. Je krijgt het er 
soms warm van vanbinnen. Hoe schoon is 
het dat mensen andere mensen echt willen 
helpen? We hebben zoveel mooie mensen 
ontmoet …

En vervolgens is er een match …?
Mia: Dat gebeurt in twee fasen. Eerst 
trachten wij tot een theoretische match te 
komen samen met de kerngroep die het 
buddyproject praktisch opvolgt. Dat is geen 
makkelijke opdracht, want je moet met veel 
rekening houden: de taal, kinderen van de-
zelfde leeftijd, gelijkaardige interesses en 
scholingsniveau, de hulpvraag van de nieuw-
komers en het aanbod van de buddy’s …

Ann: Vervolgens is er het matchgesprek 
op een neutrale locatie, in de bibliotheek. 

Mia of ik zijn daarbij, maar wij houden ons 
wat op de vlakte. We zorgen voor het 
goede verloop van het gesprek. Bedoeling 
is dat de buddy en de nieuwkomer met 
elkaar kennismaken. Indien het klikt tus-
sen hen, wordt er op het einde van het 
gesprek een datum voor een volgende 
afspraak geprikt. Vanaf dan laten we los. 
Dat neemt niet weg dat de buddy’s altijd 
bij ons terechtkunnen met vragen en be-
zorgdheden.

Mia: De relatie tussen een buddy en 
zijn buddymaatje is niet altijd evident. 
Het omgaan met andere culturen en 
gewoontes kan soms confronterend zijn. 
De verhouding tussen man en vrouw, 
het verschil in omgang met jongens en 
meisjes … dat zijn niet altijd makkelijke 
issues om te hanteren. Een soms moei-
zaam, maar niettemin leerzaam en verrij-
kend proces.

Hoe zien jullie de buddywerking evolue-
ren? Is het een veelbelovend project?
Ann: Dit project is opgestart met 
Vlaamse middelen in het kader van de 
vluchtelingenstroom. De subsidies dienen 
voor de ondersteuning van de Vlaamse 
gemeenten voor de integratie van vluchte-
lingen en lopen tot eind 2018. Vanaf 2019 
is het aan de nieuwe bestuursploeg in 
Tienen om te beslissen hoeveel perso-
neel en middelen er ingezet worden voor 
integratie en voor de continuering van het 
buddyproject. Een structurele inbedding 
zou een belangrijke stap zijn. Het buddy-
project beantwoordt alleszins aan een ef-
fectieve nood, zowel bij de nieuwkomers 
als bij de diensten. Voor de toeleidende 
diensten zijn de buddy’s partners die dat 
extraatje bieden waar hulpverleners dik-
wijls geen tijd voor hebben. Essentieel is 
ook dat we voldoende vrijwilligers bereid 
blijven vinden om aan de toenemende 
vraag te voldoen …

Mia: Dit buddyproject is absoluut veel-
belovend. Door je als vrijwilliger in te 
zetten voor andere mensen, verruim je je 
leefwereld en voel je je nuttig. Heb jij al 
een vrijwilliger horen klagen? Die mensen 
zijn gelukkig! Voor mij is dit de nieuwe 
zingeving.

OKAN
Een aantal scholen in Vlaanderen organiseert 
onthaalklassen voor anderstalige nieuw-
komers, kortweg OKAN. Zo ook het PISO, 
het Provinciaal Instituut voor Secundair 
Onderwijs, te Tienen. Teresa Kinnaer zit 
midden in het hele gebeuren. Als vervolg-
schoolcoach begeleidt zij anderstalige 
nieuwkomers bij hun overgang van de ont-
haalklas naar het secundair onderwijs. Een 
gesprek met een gedreven leerkracht.

Wat houdt het OKAN-project eigenlijk 
in? En wat is de rol van de vervolg-
schoolcoach?
Teresa: De scholen krijgen heel wat speel-
ruimte om OKAN te organiseren. Het enige 
wat we moeten doen, is een individueel 
traject uitwerken, de leerlingen voorbereiden 
op de secundaire school en werken aan 
de ontwikkelingsdoelen, in het bijzonder 
aan taal. Bij ons doorlopen de leerlingen 
een aantal fasen. Eerst heb je de stille fase, 
waarin de aanpassing en het observerend 
leren vooropstaan. Daarna komt de snuffel-
fase of het gestaag aanknopen bij het ge-
wone lesgebeuren. En in een laatste fase 
worden de jongeren intensief voorbereid op 
de reguliere klas. Als vervolgschoolcoach 
bekijk ik mee naar welke richting ze het 
best doorstromen. Ook daarna volg ik ze 
nog een tijdje, om hier en daar bij te passen 
of eventueel te heroriënteren. Een meerder-
heid komt weliswaar in het technisch en 
beroepssecundair onderwijs terecht, het-
geen in feite niet logisch is … Het kan immers 
niet dat leerlingen van elders minder slim 
zouden zijn. De taal is het grote euvel, hoor 
je dan, terwijl dat toch een voorbijgaande 
‘stoornis’ is. Maar dat moet je kunnen en 
willen zien.

Het meest problematisch zijn de leerlingen 
die nog nooit naar school zijn geweest. 
Vaak zijn ze analfabeet en algemeen wordt 
aangenomen dat zij gemiddeld vier jaar 
nodig hebben om het abc van een taal te 
vatten. En dat terwijl we in principe een jaar 
krijgen om ze klaar te stomen … Ook de 
schoolse mentaliteit, het vanzelfsprekende 
op tijd komen, huiswerk maken, papieren 
in een map ordenen … dat is hen allemaal 
vreemd. Zulke aanpassingen vragen tijd, 
soms veel tijd.
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Vaak hebben kinderen al een hoop el-
lende gezien of meegemaakt en slepen 
ze heel wat met zich mee wanneer ze 
hier toekomen. Sijpelt dat door tot in 
de klas?
Teresa: Wij hebben leerlingen die verward 
zijn of bizar gedrag vertonen, of plots met 
hun ogen draaien en niet meer ‘aanwezig’ 
zijn. Vaak gaat het dan over niet-verwerkte 
trauma’s en komen zij niet tot leren. Wij 
willen dan ook dat zo’n kind zich allereerst 
wat beter voelt. We schuiven het OKAN-
parcours voorlopig terzijde en kijken in welke 
klas het kind het best zou passen. Evident 
is de aanpak alleszins niet. Traumabege-
leiders van het Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg raden ons aan om niet 
te veel zelf te gaan zoeken, omdat het 
compleet fout kan lopen. Een relaxatie-
oefening bijvoorbeeld waarbij je de ogen 
moet sluiten, is uit den boze … Ze verliezen 
hun zicht op de realiteit en voor het geestes-
oog kan zich opnieuw heel wat narigheid 
afspelen. We moeten steeds alert blijven.

OKAN-leerlingen hebben doorgaans een 
verschillende culturele en/of religieuze 
achtergrond. Hoe ga je daarmee om?
Teresa: Grosso modo kan je stellen dat ze 
dezelfde waarden hebben, maar de rang-
schikking is anders. Wat opvalt, is het grenze-
loze respect voor hun ouders. Dat gaat 
soms ten koste van de eerlijkheid. Wanneer 
iemand op de speelplaats iets mispeutert 

en wij dat met eigen ogen hebben gezien, 
dan zullen zij dat toch blijven ontkennen. De 
eer van de ouders staat immers mee op het 
spel. In de klas zijn ze dan weer heel be-
leefd en dankbaar, en hebben ze het vaak 
moeilijk met de gangbare drukte.

Wat betekent het voor jezelf als leer-
kracht om met OKAN-leerlingen te 
werken?
Teresa: In de gewone klassen heerst vaak 
grote onverschilligheid, terwijl je in OKAN 
het gevoel hebt dat je echt iets betekent. 
Als je sommige leerlingen, na weken van 
stilzwijgen, hier langzaam ziet openbloeien, 
dat is zo mooi! Ik denk dat er in OKAN geen 
tussenweg is: ofwel doe je het niet graag, 
ofwel verlies je je hart eraan. Misschien dat 
ik ooit nog iets anders ga doen, maar op dit 
ogenblik zou ik het niet willen missen.

Getuigenis
De 17-jarige Joubran is een OKAN-leerling. 
Hij vluchtte in 2014 uit Syrië en kwam na 
een passage in Turkije in ons land terecht. 
Hij getuigt: “Vergeleken met een klas in 
Syrië zijn de leerlingen hier stouter. Ze gaan 
vaker in discussie en blijven dan een hele 
les koppig. Zelf houd ik het rustig. Ik heb 
in Turkije een tijdje bandwerk in een textiel-
fabriek verricht en van het belang van stu-
deren hoeft niemand mij nog te overtuigen.”
Joubran wil later graag piloot worden. 
Wiskunde is zijn beste vak en volgend 

schooljaar zal hij in het vierde jaar van het 
algemeen secundair onderwijs kunnen 
aansluiten. Het studeren gaat hem dan ook 
aardig af. “Aan het vertalen zit ik nog het 
langst. Eerst vertaal ik naar het Arabisch 
en dan pas kan het studeren beginnen. 
Ook Google Translate laat me al eens in 
de steek.” Maar dat kan zijn dankbaarheid 
en optimisme niet drukken. Hij voelt zich in 
ons land meer dan welkom. “Ik ben heel 
tevreden. Jullie doen heel veel voor ons en 
jullie zijn echt heel vriendelijk en respectvol. 
Ik vind dat super. Heel hard bedankt.”

Het goedlachse OKAN-team, met 
helemaal links vervolgschoolcoach 
Teresa Kinnaer: “Op dit ogenblik zou 
ik OKAN niet willen missen.”

De 17-jarige Joubran uit Syrië: “Van het 
belang van studeren hoeft niemand mij 
nog te overtuigen.”
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“Ik was over de streep. Ik was vrij; maar er was niemand om 
me te verwelkomen in het land van de vrijheid. Ik was een 
vreemdeling in een vreemd land.”
- Harriet Tubman, Afro-Amerikaanse abolitionist

“Het probleem is niet alleen de enorme hoeveelheid vluchte-
lingen die nergens heen kunnen, maar ook de verleiding om 
onze ogen ervoor te sluiten.” - Bron: www.demorgen.be
- Ai Weiwei, Chinese kunstenaar en politiek activist

“In een wereld waarin de grenzen voor kapitaal, goederen en 
kennis steeds meer wegvallen, is het versterken van grenzen 
voor mensen onaanvaardbaar. Dit is de eeuw van migratie en 
echte mondialisering voor iedereen.” - Bron: www.mo.be
- Isabel Allende, Chileense journaliste en schrijfster

Het thema migratie valt in debatten gemakkelijk ten prooi 
aan polarisatie en een populistisch pleidooi voor het 
sluiten van de grenzen.

De campagne van 11.11.11 verzet zich tegen die 
tendensen en pleit voor een humaan migratiebeleid. Het 
wordt stilaan tijd om de structurele oorzaken van migratie 
aan te pakken. En voor een vredevol samenleven is het 
van absoluut belang dat er op een eerlijke en correcte 
manier over migratie wordt gepraat.

Op de campagnesite allemaalmensen.11.be vind je 
pakkende getuigenissen, een verhelderend feitenboekje 
en inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Niet-confessionele zedenleer kan een voortrekkersrol spelen 
bij het aanleren van een kritisch en humaan burgerschap. 
Dat kan via de nieuwe themavelden uit de geactualiseerde 
leerplannen, zoals samenleven, democratie en burgerschap, 
en door het organiseren van WELT-projecten.

WELT-projecten bouwen onderwijsinstellingen om tot brede 
scholen voor wereldburgers, zoals The Refugees Project, 
geleid door Mark Saey. Hij is leerkracht-filosoof en lector 
niet-confessionele zedenleer, en schreef het boek Jongeren 
worden wereldburgers.

Meer informatie: www.civiclab.be

Vluchtelingenpoëzie is poëzie geschreven door (voorma-
lige) vluchtelingen of poëzie over vluchten en/of vluchtelin-
gen. Het dichten kan een manier zijn om zin te geven aan 
de ervaringen van het vluchten en ontvlucht zijn.

Neem een kijkje op: www.poezieverrijkt.nl/poezie-encyclo-
pedie/vluchtelingenpoezie 

Maak zelf de inschatting en vul in:
In … (a) van de 196 landen worden niet-gelovigen gediscrimineerd of onderdrukt. In … (b) landen is religiekritiek strafbaar. 
In … (c) landen is het een misdaad als je van je geloof valt. En in ... (d) landen staat daar de doodstraf op. Die landen zijn: … (e)

Antwoorden: (a) 85, (b) 59, (c) 22, (d) 13 en (e) Afghanistan, Iran, Jemen, Malediven, Maleisië, Mauritanië, Nigeria, Pakistan, Qatar, 
Saudi-Arabië, Soedan, Somalië en Verenigde Arabische Emiraten.

Dat blijkt uit het Freedom of Thought Report 2017 van de internationale humanistische koepelorganisatie IHEU. 
Bekijk op www.freethoughtreport.com alle actuele feiten over de positie van humanisten, atheïsten en agnosten wereldwijd.

Meer info over vrijdenkers op de vlucht vind je ook op www.whatsmycrime.nu 
en in de Nederlandse reportage Ongelovig - vrijdenkers op de vlucht.

Door
Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

Gezegd

Vluchtelingenpoëzie

Niet gelovig, een misdaad?

Allemaal mensen

The Refugees Project
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