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Pak de voortrekkersrol bij 
vluchtelingenbescherming in 
de Afghaanse regio
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Humanitaire en migratietijdbom

Bij velen zullen de schrijnende beelden 
rondom de machtsovername in Afghanistan 
door de Taliban in augustus 2021 nog scherp 
op het netvlies staan. Bussen met evacués 
die vaststonden in de bloedhitte, terwijl 
gewapende mannen buiten rondliepen. 
Gezinnen die urenlang tussen hoop en 
vrees kniehoog in het riool stonden te 

wachten totdat Nederlandse militairen 
hen via het fameuze ‘poortje’ het vliegveld 
in Kabul in zouden trekken – of niet. 
Wanhopige mensen die zich vastklampten 
aan vertrekkende vliegtuigen. Sindsdien is 
Afghanistan echter door andere nationale 
en internationale crises naar de achtergrond 
verdwenen.
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De situatie in Afghanistan voor achter
gebleven Afghanen met (vermeende) banden 
met buitenlandse of humanitaire organisaties 
is echter nog even dramatisch. Nog altijd 
vrezen zij en hun gezinsleden voor hun 
leven. Het is ‘zeer moeilijk en risicovol’ om 
Afghanistan te verlaten. Een beperkt aantal 
mensen die op nog de evacuatielijst staan 
worden vanuit buurlanden naar Nederland 
of andere EUlanden overgebracht, maar dat 
gaat slechts nog druppelsgewijs.
Ondertussen ontwikkelt de humanitaire crisis 
in het land zich tot een ramp van formaat. 
Zo’n 98% van de bevolking komt voedsel 
tekort. Het gebrek aan voorzieningen en 
adequate zorg, waaronder medicijnen, in 
combinatie met de ingestorte economie, 
zorgt voor een levensbedreigende toestand. 
OCHA verwacht dat 24,4 miljoen Afghanen 
totaal afhankelijk zijn van noodhulp. Dat is 
6 miljoen meer dan in 2020. Het land kent 
3,4 miljoen ontheemden, waarvan ongeveer 
700.000 sinds de onrust begin 2021. De 
verwachting is dat dit aantal de komende 
tijd nog fors toeneemt. Grootschalige 
humanitaire inzet om de acute noden van de 
Afghaanse bevolking te ledigen is hoognodig 
en komt onvoldoende van de grond.

Politieke vervolging en volledig gebrek aan 
economisch perspectief doen vele Afghanen 
gedwongen vertrekken. In Brussel en de 
Europese hoofdsteden werd al de vrees 
voor een volgende migratiecrisis in Europa 
uitgesproken: ‘Het laatste wat je wilt is een 
herhaling van 2015 en 2016 met de Syrische 
vluchtelingencrisis. Dus iedereen is zeer 
gemotiveerd om dat te voorkomen,’ zo stelde 
premier Rutte bij zijn bezoek aan de Franse 
president Macron eind augustus. Tijdens 
de Raadsvergadering van 31 augustus 
stelden ook de Europese staatshoofden 
en regeringsleiders in een gezamenlijke 
verklaring: ‘We zijn vastberaden samen te 
werken om herhaling van grootschalige, onge-
controleerde, illegale migratie bewegingen 
te  voorkomen.’ In de verklaring van de 
Europese Raad werd vervolgens gesproken 
over het voorkomen van prikkels voor ille
gale migratie, het aanpakken van mensen
smokkel en verdere verscherping van de 
EUbuitengrenzen en EUveiligheidsbeleid. 
Terugkeerovereenkomsten met landen in de 
regio dienen onverkort te worden uitgevoerd, 
ook waar het gaat om Afghanen.

Naast deze eerste reflex van fortificatie 
van Europa, werd ook ‘opvang in de regio’ 
als onderdeel van de crisisaanpak op tafel 
gelegd: ‘De EU zal de steun aan de landen 
in de directe nabijheid van Afghanistan 
opvoeren om ervoor te zorgen dat degenen 
die bescherming nodig hebben, die in de 
eerste plaats in de regio zelf krijgen.’ Bijna 
een half jaar na de machtsovername door 
de Taliban is er van een samenhangend 
en duurzaam plan voor bescherming van 
Afghaanse vluchtelingen in de regio echter 
nog geen sprake.

Het debat op 27 januari 2022 in de 
Tweede Kamer, en de hieraan voorafgaande 
rondetafelgesprekken met diverse experts 
agenderen de humanitaire en migratie
tijdbom die al tikt in Afghanistan. Het 
kabinet Rutte IV stelde in het regeerakkoord 
een voortrekkersrol in het vooruitzicht in 
internationale samenwerking, onder andere 
op het gebied van migratiepartnerschappen 
met landen buiten Europa. Nederland 
speelde een belangrijke rol de afgelopen 
jaren in de externe dimensie van het 
Europese migratiebeleid, bijvoorbeeld met 
de EUTurkije deal en programma’s voor 
bescherming in de regio. Het is essentieel 
dat de regering komt met een concreet plan 
voor betere vluchtelingenbescherming in de 
Afghaanse regio.

Met deze policy alert draagt Clingendael 
graag bij aan dit debat. Stroken geschetste 
politieke ideaalbeelden van vluchtelingen
bescherming in de regio wel met de realiteit? 
In welke landen denkt de internationale 
gemeenschap Afghaanse vluchtelingen 
te gaan opvangen, beseffen we hoeveel 
Afghaanse vluchtelingen er al in buurlanden 
verblijven? En welke lessen kunnen we leren 
van eerdere initiatieven tot bescherming in 
de regio?

Ideaalbeeld en realiteit van 
bescherming in de regio

UNHCR registreerde in 2021 ruim 100.000 
Afghanen die naar de buurlanden zijn 
gevlucht. In augustus 2021 gaf de UNHCR 
aan te verwachten dat in de maanden erna 
meer dan 500.000 Afghanen het land zouden 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afghanistan/documenten/kamerstukken/2021/10/11/20211011-kamerbrief-inzake-stand-van-zaken-afghanistan
https://www.wfp.org/news/15-millions-afghans-receive-wfp-food-assistance-so-far-2021-massive-uplift-needed-economy
https://www.wfp.org/news/15-millions-afghans-receive-wfp-food-assistance-so-far-2021-massive-uplift-needed-economy
https://gho.unocha.org/afghanistan
https://gho.unocha.org/afghanistan
https://reliefweb.int/report/afghanistan/un-and-humanitarian-partners-scale-life-saving-response-crisis-afghanistan-and
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-humanitarian-needs-overview-2022-january-2022
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90202
https://nos.nl/artikel/2395951-rutte-naar-buurland-uitgeweken-afghanen-niet-automatisch-naar-nederland
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2021/08/31/statement-on-the-situation-in-afghanistan/
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2021/08/31/statement-on-the-situation-in-afghanistan/
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A04853
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A07918
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A07920
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90202
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/half-million-afghans-could-flee-across-borders-unhcr-2021-08-27/
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ontvluchten, dus waarschijnlijk ligt het aantal 
mensen dat internationale bescherming 
nodig heeft hoger.

‘Om grote irreguliere migratiestromen te voor-
komen, moeten we ervoor zorgen dat mensen 
in de regio blijven en een veilige toekomst 
hebben in de buurlanden, zo stelden Merkel 
en Macron afgelopen augustus. ‘Een veilige 
toekomst’ omvat volgens het vluchtelingen
recht meer dan alleen basale humanitaire 
opvang in de buurlanden. Lokale integratie 
– door werk voor vluchtelingen en onderwijs 
voor de kinderen – is ook voorwaarde voor 
vluchtelingen om enig perspectief te zien in 
langdurig verblijf in de regio. Bescherming 
in de regio dekt de lading daarom beter dan 
‘opvang’ in de regio, en doet ook recht aan 
een meer ontwikkelingsgerichte benadering 
van vluchtelingenbescherming. Niets voor 
niets maakt lokale integratie, naast terug
keer wanneer dat veilig is en hervestiging 
als veilige route, al decennialang onderdeel 
uit van mondiale duurzame oplossingen voor 
vluchtelingen.

Nederland is binnen de EU een voortrekker 
op dit terrein. De politieke aantrekkings
kracht van bescherming in de regio als 
alternatief voor ‘spontane’ asielaanvragen 
in Nederland is groot. Vluchtelingen krijgen 
bescherming, maar niet in het ‘volle’ 
Nederland; het is kosteneffectief (een euro 
daar is meer waard dan hier); en het kan 
worden ingezet voor zowel een politieke 
wens tot inperking van asielaanvragen 
als voor het realiseren van terugkeer van 
asielzoekers naar een ‘veilige’ situatie. 
Om ook enige verantwoordelijkheid te tonen 
in het dragen van de maatschappelijke 
opdracht van vluchtelingenbescherming kan 
dit gecombineerd worden met hervestiging 
van een beperkt aantal vluchtelingen naar 
Europese landen, direct vanuit de regio.

Ten tijde van de Syriëmigratiecrisis schetste 
het kabinet een dergelijk ideaalbeeld van 
toekomstig vluchtelingenbeleid: opvang in 
de regio in combinatie met hervestiging door 
UNHCR. Het nieuwe regeerakkoord voorziet 
expliciet in investeringen in opvang in de 
regio. In EU verband is een steunpakket in 
het vooruitzicht gesteld van ruim een miljard 
euro voor de Afghaanse bevolking en de 
buurlanden.

Maar wat is de realiteit van vluchtelingen
bescherming in de regio? In de praktijk 
is die noch duurzaam noch strategisch. 
De meeste vluchtelingen, zo’n 85%, 
verblijven vaak al langdurig en onder precaire 
omstandigheden in de herkomstregio. 
Dit feit wordt vaak benoemd, maar lijkt even 
zo vaak te worden vergeten. Terugkeer 
van vluchtelingen is vaak niet aan de 
orde vanwege de langdurige onveiligheid 
en instabiliteit van landen van herkomst. 
Hervestiging vindt mondjesmaat plaats: in 
2019 werd slechts 4,5% van de benodigde 
hervestiging gerealiseerd, in 2020 was 
dit percentage, mede door Covid19, 
nog lager. Er is sprake van structurele 
onderfinanciering van beschermings en 
ontwikkelingsprogramma’s. Door het 
uitblijven van veiligheid en perspectief 
vluchten velen via gevaarlijke routes door 
naar de EU met het risico om te komen of 
slachtoffer te worden van mensensmokkel 
en pull en pushbackpraktijken.

Wat de Europese inzet voor de Afghaanse 
crisis betreft valt op dat 300 miljoen euro 
van de Europese toezegging van 1 miljard 
eigenlijk al gealloceerde gelden betreft. 
Uiteindelijk gaat er ruim 250 miljoen 
extra naar humanitaire hulpverlening. 
Hiervan is 79 miljoen specifiek bestemd 
voor vluchtelingenbescherming en 
migratievraagstukken in Afghanistan 
en de buurlanden. In de planning staan 
vijf verschillende projecten die via inter
nationale organisaties als UNDP, Unicef 
en UNHCR worden uitgevoerd. Nederland 
heeft 3,5 miljoen toegezegd aan het 
UNHCR Regional Refugee Preparedness 
en Response Plan als bijdrage aan de 
opvang van Afghaanse vluchtelingen in 
de regio. Geen indrukwekkend bedrag in 
het licht van grote aantallen Afghaanse 
vluchtelingen en ontheemden. Verder zijn 
er door 15 lidstaten, waaronder Nederland, 
toezeggingen gedaan om 40.000 Afghaanse 
vluchtelingen te hervestigen in de EU. 
Cruciaal is dat deze toezeggingen, als 
onderdeel van een crisisaanpak, worden 
nagekomen: ervaringen met bijvoorbeeld 
de Emergency Transit Mechanism (ETM) in 
Niger leren dat daadwerkelijke hervestiging 
binnen afzienbare tijd gerealiseerd moet 
worden om te voorkomen dat het hele proces 
vastloopt.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eu-vreest-herhaling-vluchtelingencrisis-2015-macron-en-merkel-willen-afghanen-opvangen-in-buurlanden~bea5ff3ac/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared content&utm_content=free
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eu-vreest-herhaling-vluchtelingencrisis-2015-macron-en-merkel-willen-afghanen-opvangen-in-buurlanden~bea5ff3ac/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared content&utm_content=free
http://www.vanwaardeinternationaal.nl/sites/default/files/Wijnkoop-SenD-juni2015.pdf
http://www.vanwaardeinternationaal.nl/sites/default/files/Wijnkoop-SenD-juni2015.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/25/kamerbrief-inzake-voortgang-opvang-in-de-regio
https://www.unhcr.org/solutions.html
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2020/12/11/het-europese-asielbeleid
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z00811&did=2021D02049
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z00811&did=2021D02049
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2030.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2030.html
https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5208
https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/actueel/nieuws/2021/03/05/wist-u-dat-...-blog-6
https://www.unhcr.org/protection/resettlement/5ef34bfb7/projected-global-resettlement-needs-2021.html
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/25/kamerbrief-inzake-voortgang-opvang-in-de-regio
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5208
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_382
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering?fromdate=%5Bstart_date%5D&todate=%5Bend_date%5D&search_str=27925+nr+867
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/blog/efforts-member-states-help-afghans-need-shows-migrationeu-action_en
https://reliefweb.int/report/niger/unhcr-niger-factsheet-emergency-transit-mechanism-etm-november-2020
https://ecdpm.org/talking-points/spirited-away-fading-importance-resettlement-emergency-transit-mechanism-rwanda/
https://ecdpm.org/talking-points/spirited-away-fading-importance-resettlement-emergency-transit-mechanism-rwanda/
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Actuale situatie in de regio 
van Afghanistan

De realiteit is ook dat de buurlanden van 
Afghanistan eigen nationale belangen 
hebben en helemaal niet zitten te wachten 
op nog meer Afghaanse vluchtelingen, 
ongeacht wat de EU als ideaalbeeld van 
vluchtelingenbescherming heeft.1 Er is 
weinig lokaal draagvlak voor de opvang 
van grote aantallen vluchtelingen: ook 
in deze omliggende landen heersen 
armoede en economische problemen, 
en is er vrees voor onrust, wanorde en 
instabiliteit. Hier komt een overwegend 
negatieve houding ten opzichte van 
de EU bij. Bovendien is er nog geen 
begin gemaakt met duurzame migratie
partnerschappen met EUlanden met een 
vluchtelingenbeschermingscomponent 
(met uitzondering van de EUTurkije 
afspraken uit 2016 voor opvang van 
Syrische vluchtelingen).

Pakistan heeft, ondanks dat ze geen 
partij zijn bij het Vluchtelingenverdrag, 
de afgelopen jaren al ruim 1,4 miljoen 
geregistreerde en 600.000 ongeregistreerde 
Afghaanse vluchtelingen opgevangen. 
De Pakistaanse regering heeft aan de 
UNHCR aangegeven dat ze niet meer willen 
en kunnen doen. Het land probeert de grens 
zoveel mogelijk dicht te houden, werkt actief 
aan versterking van de grensbewaking 
en zet steeds vaker Afghanen uit. Zonder 
geldige paspoorten en visa wordt er 
geen toegang verleend, afgezien van een 
enkele uitzondering vanwege medische 
nood. Het draagvlak voor vluchtelingen is 
sowieso tanende. Zo werd een initiatief 
van de president om langdurig verblijvend 
Afghaanse vluchtelingen te naturaliseren 
weggestemd door het parlement.

Ook Iran herbergt al decennia grote 
aantallen Afghaanse vluchtelingen: 
3 miljoen, waarvan 780.000 bij de 
UNHCR geregistreerd. Het land heeft 

1 De auteurs bedanken Bob Deen van Instituut 
Clingendael hartelijk voor zijn bijdrage aan deze 
korte scan van vluchtelingenopvang in de regio.

ongeveer een miljoen vluchtelingen 
via een ‘vluchtelingenkaart’ toegang 
gegeven tot nationale zorg en het Iraanse 
onderwijssysteem. Van de buurlanden staat 
Iran het meest vijandig tegenover de (Sunni) 
Taliban. Iran heeft echter ook een moeizame 
relatie met de EU, en heeft net als Pakistan 
aangegeven niet nog veel meer te kunnen 
doen. Formeel wordt alleen beperkt toegang 
verleend in geval er sprake is van geldige 
paspoorten en visa. Het aantal arrestaties 
en uitzettingen van Afghanen zonder 
documenten is sinds de zomer van 2021 
toe genomen van 1500 naar 3500 per dag. 
Informeel zijn er berichten dat er nog altijd 
vele Afghanen per dag Iran binnenkomen. 
Iran is bovendien niet alleen een opvang 
maar ook een transitlanden op de route naar 
de EU.

Deze route loopt verder via Turkije. 
Momenteel verblijven daar officieel zo’n 
116.000 Afghanen, informeel zijn het er zeker 
300.000. In tegenstelling tot Syriërs krijgen 
Afghanen zelden een formele verblijfstatus in 
Turkije, wat voor veel Afghanen een reden is 
om door te vluchten naar de EU wanneer zich 
daar een kans voor aandient. Turkije heeft 
aangegeven zeker niet te gaan fungeren als 
wachtportaal voor de EU en heeft de grens 
met Iran hermetisch afgesloten met o.a. een 
drie meter hoge grensmuur en high-tech 
grensbewakingsapparatuur. Vluchtelingen 
die toch de grens oversteken worden 
onherroepelijk teruggestuurd.

Tadzjikistan hanteerde altijd een relatief 
open grensbeleid: er wonen veel etnische 
Tadzjieken in Afghanistan waardoor er 
van oudsher al veel grensverkeer is. 
Afgelopen zomer kondigde het land aan om 
100.000 vluchtelingen op te vangen, maar 
trok dat aanbod een paar dagen later weer 
terug. In de praktijk is de grens nu gesloten. 
Tadzjikistan is een zeer fragiel land. Het 
is straatarm met weinig eigen middelen. 
In de jaren negentig woedde er een bloedige 
burgeroorlog, en intern is er grote vrees voor 
islamitische radicalisering.

Oezbekistan is net als Pakistan geen partij 
bij het Vluchtelingenverdrag. In 2021 heeft 
het land wel etnisch verwante vluchtelingen 
en militairen die vervolging vreesden door 
de Taliban toegelaten: volgens UNHCR gaat 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eu-wil-afghaanse-vluchtelingen-in-regio-huisvesten-maar-ziet-de-regio-dat-wel-zitten~b8560789/
https://www.unhcr.org/nl/2021/08/geweld-in-afghanistan-escaleert-vluchtelingen-bereiken-iran/
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90202
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90202
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Statistical Factsheet Onward movements of Afghan refugees March-April 2021.pdf
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het in totaal om ruim 13.000 Afghanen, 
maar de meeste visa zijn door de Oezbeken 
afgegeven vóór half augustus. Sindsdien is de 
grens gesloten en vindt geen bescherming 
op enige substantiële schaal plaats. In 
het verleden had Oezbekistan een slechte 
verstandhouding met de Taliban, vanwege 
diens claims op Oezbeeks grensterritoir en 
steun aan de nationale radicale islamitische 
beweging (Islamic Movement of Uzbekistan), 
maar die relatie lijkt genormaliseerd.

In de laatste twee landen maant de 
actieve invloedssfeer van Rusland, dat 
aldaar in de grensgebieden militair 
aanwezig is, verder tot voorzichtigheid 
en verwachtingenmanagement over 
de mogelijkheden voor vluchtelingen
bescherming. De ervaring van de 
migratiecrisis die door Belarus aan de 
Europese buitengrens werd georkestreerd 
staat nog vers op het netvlies.

Turkmenistan heeft een 800km lange 
en lastig te bewaken woestijngrens met 
Afghanistan, maar probeert die dicht 
te houden. De Turkmeense egering 
onderhoudt een goede relatie met de 
Taliban. Er spelen grote financiële belangen 
mee: Turkmenistan wil uit de economische 
problemen komen en wil zijn gas exporteren 
naar landen als Pakistan en India. Hierdoor 
moet de benodigde infrastructuur worden 
gerealiseerd via Afghaans grondgebied.

De hele korte landsgrens (Wahkan 
corridor) met China is sowieso dicht voor 
personenverkeer: het valt niet te verwachten 
dat deze route gebruikt kan en zal worden 
door Afghaanse vluchtelingen.

Lessen te leren

Het kabinet Rutte IV is voornemens om de 
bijdrage aan de vluchtelingenbescherming 
in de regio te verhogen. In dit licht is het 
belangrijk lessen te leren uit de twee meest 
beeldbepalende initiatieven van de EU en 
van Nederland op dit vlak. Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat deze investering leidt 
tot duurzamer vluchtelingenbescherming 
en strategischer migratiebeleid? We 
kijken kort naar de EUTurkije deal als 
migratiepartnerschap, en het Nederlandse 

Prospects initiatief als voorbeeld van 
ontwikkelingsgericht multilateraal 
vluchtelingenbeleid.

1. De EU-Turkije Verklaring
De EUTurkije ‘deal’ wordt vaak gepresen
teerd als het belangrijkste succes van 
‘opvang in de regio’. En inderdaad verblijven 
3,7 miljoen Syrische vluchtelingen al 
jarenlang in Turkije. Maar dat is niet alles 
wat erover valt te zeggen.

Een belangrijke les betreft fundering van 
het partnerschap in gedeelde belangen en 
eigenaarschap van het gastland: what’s in 
there for them. Hoewel de EUmiljardenhulp 
in het kader van de EUTurkije deal geleid 
heeft tot daadwerkelijke verbeteringen in het 
Turkse asielsysteem, is er ook frictie ontstaan 
tussen de EU en Turkije doordat 80% van 
het geld, buiten de Turkse overheid om, 
naar internationale organisaties werkzaam 
in Turkije is gegaan. Daarmee wordt het 
gastland eigenaarschap ontzegd, en wordt 
de mogelijkheid gemist om met deze gelden 
Turkse instituties te versterken.

Een tweede les is dat het nakomen van 
hervestigingsafspraken in het kader van 
migratiepartnerschappen voor vluchtelingen
bescherming belangrijk is. De overgrote 
meerderheid van de vluchtelingen wordt 
opgevangen in de regio, maar een commit-
ment aan hervestiging van een beperkt 
aantal vluchtelingen en nakomen van die 
beloftes is cruciaal voor de duurzaamheid 
van het migratiepartnerschap. Duidelijk 
is dat de zogenaamde 1voor1 clausule 
in de Turkije deal maar moeizaam werkt. 
Dit is de afspraak dat voor elke irregulier 
in Griekenland aangekomen Syrische 
vluchteling die wordt teruggestuurd naar 
Turkije, een andere Syrische vluchteling 
regulier direct vanuit Turkije naar een 
Europees land zal worden uitgenodigd. 
Dit komt enerzijds doordat de terugkeer 
naar Turkije stagneerde doordat Griekenland 
een aantal categorieën asielzoekers als te 
kwetsbaar had benoemd om terug te sturen, 
en de Griekse rechter Turkije niet in alle 
gevallen een veilig derde land achtte. Turkije 
geeft namelijk formeel alleen bescherming 
aan Syriërs, en niet aan bijvoorbeeld 
Irakezen of Afghanen. Griekenland had 
haar nationale asielsysteem bovendien 

https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2020/12/11/het-europese-asielbeleid
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niet op orde waardoor de procedure stokte. 
Anderzijds realiseerde de EU onvoldoende 
hervestigingsplekken voor direct uit Turkije 
afkomstige Syrische vluchtelingen. Door 
Covid19 is bovendien alles tot stilstand 
gekomen.

Voldoende en structurele buitenlandse inzet 
bij de bescherming in de regio is, ten derde, 
cruciaal. Terugkeer van vluchtelingen naar 
Syrië vindt maar weinig plaats, waarmee het 
middellangetermijnperspectief is dat zij in 
Turkije blijven. Tegen die achtergrond kwam 
verlenging van de EUTurkije hulpgelden 
maar langzaam op gang. In juni 2021 maakte 
Ursula von der Leyen bekend dat de EU 
drie miljard euro vrijmaakt voor de opvang 
van Syrische vluchtelingen in Turkije tot 2024, 
nu de oorspronkelijk vijfjarige afspraak in 
2021 is verlopen. In Turkije staan voor 2023 
verkiezingen gepland. President Erdogan 
zal hier naar verwachting weer aan mee 
doen. Met de stijgende werkloosheid, hoge 
inflatie en afnemend draagvlak voor de 
vluchtelingenopvang onder de bevolking 
is het maar de vraag of Erdogan aan de 
EUTurkije deal blijft meewerken. De grootste 
oppositiepartij is tegen de migratieafspraken 
tussen de EU en Turkije.

Een ongemakkelijke les van de EUTurkije 
deal is tenslotte dat de wederzijdse 
afhankelijkheid binnen dergelijke migratie
partnerschappen groot is. Turks ongeduld 
over verlenging van de Europese financiering, 
evenals gemor over andere onderdelen van 
de deal zoals het visumbeleid, leidden tot 
grote spanningen. Met het openzetten van 
de grens met Griekenland maakte Turkije 
pijnlijk duidelijk hoe afhankelijk Europa is 
geworden van de Turkse grensbewaking en 
vluchtelingenopvang. Grootschalige inzet op 
bescherming in de regio betekent ook dat 
Europa en Nederland potentieel kwetsbaar 
worden voor de geopolitiek van migratie, of 
de weaponization van migratie: het inzetten 
van migranten als drukmiddel. Reden te 
meer om waar mogelijk niet met elk regime 
dergelijke afhankelijkheden te ontwikkelen.

2. Prospects Partnerschap
Een voorbeeld van de ontwikkelingsgerichte 
en multilaterale aanpak van bescherming 
in de regio die Nederland voorstaat 

is het Prospects Partnerschap: een 
door Nederland gefinancierd vijfjarig 
internationaal programma met de Wereld
bankgroep, Unicef, UNHCR en ILO om in 
samenwerking met (lokale) overheden, 
de private sector en andere organisaties 
ondersteuning te bieden in geval van 
langdurige ontheemding. De komende 
jaren wordt het programma geëvalueerd. 
Een aantal relevante lessen volgt al uit 
rapportages aan de Kamer.

Een eerste les is het belang van een lange 
termijn financiering voor gezamenlijke 
inzet van diverse partners. Voor de periode 
20182023 is 500 miljoen uitgetrokken, voor 
investeringen in onderwijs, werkgelegenheid 
en (rechts)bescherming in Oeganda, Kenia, 
Sudan, Ethiopië, Irak, Jordanië, Libanon 
en Egypte. Door budget en looptijd biedt 
dit programma meer mogelijkheden om 
slagvaardigheid te realiseren.

Het is daarbij ten tweede cruciaal om te 
investeren in de relatie met de gastlanden 
en lokale gemeenschappen in de regio, en 
op zoek te gaan naar gedeelde belangen. 
De impact van langdurige aanwezigheid van 
grote aantallen vluchtelingen op gastlanden 
is enorm, migratiepartnerschappen zullen 
gastlanden ook iets op moeten leveren. 
Om migratiepartnerschappen context
specifiek en gericht in te kunnen vullen 
is de flexibiliteit van het programma een 
groot goed gebleken. Zo is intensivering 
van samenwerking met en financiering van 
NGO’s en lokale organisaties van groot 
belang. Zij hebben kennis en contacten ter 
plekke, en een grote rol in een effectieve 
uitvoering.

Ten derde draagt de gezamenlijke en goed 
afgestemde inzet van diverse multilaterale 
organisaties bij aan de duurzame impact 
van de hulp. Deze aanpak maakt ook een 
samenhangende benadering mogelijk 
van verschillende domeinen. Het gaat 
niet alleen om werkgelegenheid en 
toegang tot onderwijs, maar ook om de 
verbinding daartussen: de dialoog over 
vluchtelingenbescherming in de regio 
kan scherper focussen op verdergaande 
economische ontwikkeling van de eerste 
opvanglanden en gastgemeenschappen.

https://asylumineurope.org/reports/country/greece/
https://nos.nl/artikel/2414100-syrische-vluchtelingen-in-turkije-eerst-welkom-nu-belaagd-en-weggekeken
https://nos.nl/collectie/13834/artikel/2325673-erdogan-zet-de-grens-met-griekenland-open-het-einde-van-de-turkijedeal
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z00811&did=2021D02049
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/25/kamerbrief-inzake-voortgang-opvang-in-de-regio
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Om tenslotte ook enige leverage te ontlenen 
aan het feit dat Nederland een grote 
donor is voor bescherming in de regio, 
zou het kabinet moeten overwegen niet 
alle gelden via multilaterale instellingen te 
laten verlopen. In goede coördinatie met de 
multilaterale instellingen zou Nederland ook 
bilateraal in deze lokale instituties moeten 
investeren, om steviger bilateraal aan tafel te 
komen binnen het migratiepartnerschap.

Start met migratie-
partnerschappen gericht 
op bescherming

Voortbouwend op deze scan van omringende 
landen en ervaringen met bestaande 
programma’s, zou een nieuw kabinet in 
ieder geval de volgende elementen moeten 
betrekken bij de toekomstige inzet voor 
vluchtelingenbescherming in de Afghaanse 
regio.

1. Alle omringende landen wijzen allereerst 
op de grondoorzaken in Afghanistan 
zelf en het voorkomen van gedwongen 
vertrek. In recente kamerbrieven is de 
regering nader ingegaan op benodigde 
randvoorwaarden voor hulpverlening in 
de Afghaanse context. Duidelijk is dat 
grootschalige needs based hulpverlening 
en ontwikkelingsinzet nodig is om 
grootschalig gedwongen vertrek te 
voorkomen.

2. Investeren in migratiepartnerschappen 
voor bescherming in de regio 
betekent zoeken naar de gedeelde 
belangen en de behoeften in de 
regio zelf. Start met de versterking 
van de beschermingscapaciteit voor 
vluchtelingen die al langdurig in de 
buurlanden verblijven, en zet hervestiging 
als solidariteitsmiddel in waar nodig.

3. Investeer duurzaam in een ontwikkelings
gericht Afghanistanprogramma naar 
voorbeeld van het Nederlandse Prospects 
programma. Realiseer voldoende 
en structurele middelen: een lange 
termijn financiering is een kritieke 

succesfactor voor duurzame verbetering 
van beschermingscapaciteit. De 
programmatische aanpak van Prospects 
kan een voorbeeldfunctie vervullen in de 
Afghaanse regio, met een gezamenlijke 
lange termijn inzet van verschillende 
internationale organisaties die goed 
is afgestemd, een samenhangende 
benadering van verschillende domeinen, 
en financiering van ngo’s en lokale 
organisaties.
In goede coördinatie met de multilaterale 
instellingen zou Nederland ook bilateraal 
in deze lokale instituties moeten 
investeren, om steviger bilateraal aan 
tafel te komen binnen het migratie
partnerschap.

4. Zorg voor snelle hervestiging en verhoog 
het quotum daarvoor substantieel, 
nationaal en in de EU. Investeren in 
beschermingscapaciteit in de regio is 
meest duurzaam als die gepaard gaat met 
hervestiging. Ontkoppel daarom de relatie 
die in het regeringsakkoord is gelegd 
tussen verhoging van het quotum (van 
500 naar 900) en de invoering van andere 
migratiemaatregelen, om zo hervestiging 
als solidariteitsmechanisme direct 
strategisch in te kunnen zetten, daar waar 
de nood nu hoog is.

5. Besef dat de ontwikkeling van migratie
partnerschappen voor grootschalige 
bescherming in de regio afhankelijkheden 
in de toekomst creëert die niet met 
elk regime wenselijk zijn. In tijden van 
geopolitiek waarin we meer alert zijn op 
internationale kwetsbaarheden, is de 
weaponization of migration er een om in 
de gaten te houden.

‘Opvang in de regio’ is de realiteit voor de 
meeste vluchtelingen, en het is geen quick 
fix crisisoplossing. Duurzame oplossingen 
voor de vluchtelingenproblematiek gericht 
op bescherming kosten veel tijd, veel geld 
en veel lerend vermogen. Het vergt een 
structureel en langdurig commitment, waarbij 
het recht op asiel in Nederland onveranderd 
geborgd blijft. Het nieuwe kabinet kan een 
voortrekkersrol spelen om dit uit te dragen 
en concreet te maken.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering?fromdate=%5Bstart_date%5D&todate=%5Bend_date%5D&search_str=27925+nr+867
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