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1

Inleiding

Dit artikel gaat over waarom Afghanen naar Nederland vluchten, wat ze hier moeten doen en
wat voor invloed het op demografie heeft. De laatste tijd komen er erg veel vluchtelingen
naar Nederland, dus het is ook erg handig om er wat van te weten. In dit artikel kan je veel
lezen over Afghaanse vluchtelingen die naar Nederland komen. We hebben ons meer in
Afghaanse vluchtelingen verdiept, omdat er in het land al heel lang oorlog is door de Taliban
dus het leek ons handig om te laten weten hoe het zit met Afghaanse vluchtelingen die naar
Nederland komen. Veel leesplezier!
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Afghaanse vluchtelingen naar Nederland
De belangrijkste reden dat vluchtelingen naar Nederland komen, is veiligheid. Iedereen mag
in Nederland geloven wat hij of zij wil, in Nederland is er dus godsdienstvrijheid. Ook is
homoseksualiteit in Nederland toegestaan, zo kunnen mensen die lesbisch, bi en homo zijn
zich thuis voelen. Er zijn ook in Nederland duidelijke wetten, die niet zonder consequenties
kunnen worden overschreden. Verder heeft Nederland geen erge ruzies met andere landen
en er zal dus niet snel oorlog uitbreken in Nederland.
De verschillen tussen arm en rijk is erg klein in Nederland, wat ook een reden is om naar
Nederland te komen. Nederland heeft ook goed onderwijs, er is goede gezondheidszorg, de
leefomstandigheden zijn goed en ligt het welvaartsniveau in Nederland erg hoog. Uit een
onderzoek van het CBS blijkt dat Nederland het op 1 na hoogste welvaartsniveau heeft van
Europa.
Verder komen vluchtelingen naar Nederland om aan werk te komen, in Nederland zijn goede
werkomstandigheden en krijg je, vergeleken met veel andere landen, goed betaald. Er is
geen kinderarbeid en je wordt niet onderbetaald. In Afghanistan is veel werkloosheid. Veel
Afghaanse vluchtelingen komen werkloos naar Nederland. Een van de redenen dat ze
naar Nederland komen is om werk te zoeken en hopen dat ze met dat geld hun familie in
Afghanistan kunnen helpen.
Nederland is een erg multicultureel land. Nederland staat ook bekend als een gastvrij,
democratisch en tolerant land. Veel Afghaanse vluchtelingen komen door deze redenen naar
Nederland.
Kortom Nederland is veilig door de godsdienstvrijheid en je mag homo, bi of lesbisch zijn.
Ook is er veel werk te vinden, is er een hoog welvaart en is Nederland een multicultureel
land.

Hier ziet u een
wereldkaart, op
mondiale schaal,
waarin ook staat
hoeveel Afghaanse
vluchtelingen naar
Nederland in 2017
kwamen. Het aantal
Afghaanse
vluchtelingen die
naar Nederland
kwamen in 2017
was 25 procent.

3

Vluchtende Afghanen
Een paar jaargeleden starten de Verenigen Staten een militaire operatie in Afghanistan om
de trainingskampen van Al Qaida te vernietigen. Dit begon na de aanslagen van 2001. Er
komt een nieuwe regering en de regering van de Taliban wordt verdreven. Maar de Taliban
is niet definitief verslagen.
Al jaren verslechterd de veiligheid in Afghanistan. Er is al decennialang oorlog in grote delen
van het land. Vooral het zuiden en oosten. Dit is de belangrijkste reden waarom Afghanen
hun land ontvluchten. Maar bepaalde groepen mensen lopen ook gevaar. Bijvoorbeeld
LB’ers. Die mensen vluchten ook. Ongeveer een kwart van de vluchtelingen wereldwijd
komt uit Afghanistan.
Er zijn verschillende manieren om
naar Nederland te gaan. Denk
bijvoorbeeld aan de zee. Via de zee
zijn er dan ook weer verschillende
routes. Bijvoorbeeld de Oosterse
route. Ze proberen dan Nederland te
bereiken door vanuit Rusland en
Oekraïne aangrenzende EU-lidstaten
te bereiken. Vooral in 2015 waren er
veel Afghanen die deze route
namen. Je hebt ook de Balkanroute.
Ze gaan dan vanuit Griekeland een
tocht volgen naar Nederland. Veel
Afghanen en ook Syriërs vluchtten
toen via deze route.
Via de lucht vluchten Afghanen ook wel. Ze kunnen de grens passeren met geldige
reisdocumenten of visa. Maar zo’n reisdocument of visa verloopt naar een paar jaar. Veel
Afghanen en natuurlijk ook andere vluchtelingen verblijven nu illegaal in Nederland. Omdat
hun reisdocument of visa al verlopen zijn.
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Afghaanse asielzoekers

Het aantal Afghanen in Nederland groeide vooral na 1992, toen kwam het communistisch
regime in Afghanistan na veertien jaar ten val en ontstond er een burgeroorlog. Na de inval
van de Amerikanen in 2001 kwamen er weer nieuwe vluchtelingen naar Nederland.
Het aantal asielverzoeken verschilde in Nederland per jaar. In de periode 1993-2014 was het
aantal asielverzoeken het hoogst in 1994 namelijk 52.000 en het laagst in 2004 en 2007
namelijk 10.000. In de ‘topperiode’ 1995-2001 varieerde het aantal van 22.000 tot 45.000 het
laagst was het in 2002.
Het aantal asielzoekers in de asielzoekerscentra en andere centrale opvang wisselde ook
sterk. In de periode van 1996-2015 was dat aantal het hoogst in 2001 namelijk 83.800 en het
laagst in 2012 namelijk 14.600.
Ook de aantallen asielzoekers uit een bepaald land hebben sterk gevarieerd. Zo kwamen er
tot 2014 maar heel weinig asielzoekers uit Eritrea. In april 2014 kwamen er ruim 1000
Eritreeërs, in juni 2014 slechts 200, in november 2015 echter 1200. Syrische asielzoekers
waren er nauwelijks tot 2012, toen er zich 450 meldden; hun aantal liep op tot meer dan
20.000 in 2015. In de jaren 1992 tot met 1995 meldden zich meer dan 50.000 asielzoekers
uit voormalig Joegoslavië, dat aantal was in 2015 gedaald tot enkele honderden. In 1994
kwamen er vluchtelingen uit Duitsland, door het asielbeleid, naar Nederland. In de jaren
1997 tot en met 2000 kwamen er veel Afghaanse, Irakese en Kosovaarse vluchtelingen naar
Nederland.
De meeste Afghaanse vluchtelingen kwamen tussen 1992 en 2001 naar Nederland.
Hieronder is het aantal asielverzoeken per jaar te zien in een staafgrafiek.
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Vluchtelingen in Nederland
Als er een vluchteling in Nederland aankomt, moet hij/zij asiel aanvragen. De vluchteling
wordt dan naar de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) gebracht door de
Vreemdelingenpolitie/de Koninklijke Marechaussee. De vluchteling is nu een asielzoeker
en de documenten worden gecontroleerd en de asielzoeker neemt vingerafdrukken af.
Alleen niet iedereen kan makkelijk in Nederland komen wonen, want de IND bepaalt wie er
mag blijven of niet. De asielzoeker krijgt gesprekken met de IND waar hij/zij goed moet
uitleggen waarom hij/zij in Nederland wil komen wonen. De asielzoeker krijgt dus allemaal
vragen gesteld, maar de
asielzoekers hebben een
tolk nodig voor bij de
gesprekken want ze
kunnen vaak geen
Nederlands en sommige
kunnen ook geen Engels
spreken. Een tolk is
iemand die hun taal kan
spreken en het kan
vertalen naar het
Nederlands voor bij de
gesprekken.
Als de asielzoekers wel worden aangenomen worden ze opgevangen in een
asielzoekerscentrum. De asielzoekers krijgen daar onderdak, eten, kleren etc. Voor kinderen
zijn er ook veel activiteiten voor de gezondheid van de asielzoekers wordt er ook goed
gezorgd, want ze kunnen net als iedere Nederlander naar de huisarts, het ziekenhuis of de
verloskundige. Afghaanse vluchtelingen worden over het algemeen wel hetzelfde behandeld
als andere vluchtelingen. Toch is het wel jammer dat de meeste Afghanen geen asiel krijgen
dat gebeurt meestal als de IND het verhaal dat de vluchteling vertelt niet gelooft.
Er zijn over het algemeen best veel economische vluchtelingen die naar Nederland komen
in de hoop om meer welvaart te vinden. Ze vluchten meestal, omdat ze geen werk hebben,
onderwijs, inkomen en vaak ook politieke omstandigheden. Voorbeelden daarvan zijn dat
sommige minderheidsgroepen worden benadeeld door de regering of dat het land van een
erg kleine groep is.
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Invloed op de demografie
De bevolkingsaantallen zijn van groot belang voor de inrichting van een gebied. Ze kunnen
dan bepalen hoeveel scholen, huizen en sportvelden er nodig zijn. Als de bevolking groeit
moeten ze meer scholen, huizen en sportvelden aanleggen. En als de bevolking afneemt.
Dan is het niet nodig geplande woonwijken te bouwen.
Demografie is de wetenschap die de bevolkingsaantallen bestudeert. De mensen die de
aantallen geboortes, sterfgevallen en mensen dat verhuist bestuderen, heten demografen.
Ze kijken dan ook naar leeftijd, geslacht, godsdienst, opleiding, herkomst en de spreiding van
de bevolking.
Op de ene plek wonen meer mensen dan de andere plek. Dit heeft niet alleen te maken met
de demografische ontwikkelingen, maar ook de groei van de welvaart en het autobezit.
Mensen verhuizen ook. Vooral als ze meer gaan verdienen. Die verhuizingen veranderden
de inrichting van het landelijke gebied van de stad.
Sociale bevolkingsgroei is de verandering van het bevolkingsaantal, doordat mensen uit een
gebied vertrekken of doordat ze zich er vestigen. Het verhuizen van het ene woongebied
naar het andere heet migratie. Een migratiesaldo is de som van vestiging en vertrek. Deze
kun je in ieder land berekenen.

Je hebt een vestigingsoverschot en een vertrekoverschot. Een vestigingsoverschot betekent
dat er zich meer mensen vestigen in dat gebied dan er uit dat gebied mensen vertrekken.
Een vertrekoverschot betekent dat er meer mensen vertrekken uit dat gebied dan er in dat
gebied mensen vestigen.
Vluchtelingen woonden eerst in een land, maar vluchten naar een ander land. Om daar een
nieuwe woonplek te vinden. Vluchtelingen zijn dus ook migranten. Doordat er meer
migranten vestigen in een land, groeien de bevolkingsaantallen in dat land. En dat heeft
weer invloed op de demografie.
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Afghanen in Amsterdam
Van januari tot februari kwamen er 4737 asielzoekers naar Nederland waarvan 186
Afghanen waren. In Nederland zijn er ong. 44.000 Afghanen waarvan de meeste in
Amsterdam wonen. Waarom de meeste Afghanen naar Amsterdam gaan is niet zo zeer
duidelijk, maar de meeste mensen zeggen dat ze het prettig wonen vinden in Amsterdam.
Doordat er best veel Afghanen naar Nederland komen heeft de Afghaanse cultuur ook veel
invloed in Nederland. In Amsterdam zijn er bijv. veel restaurants en moskeeën.

Als voorbeeld heb je Zakhieh die ook was gevlucht uit Afghanistan sinds 1996. Ze woont in
Amsterdam en ze vindt het hier erg leuk en ze voelt haar ook thuis, maar ze zegt wel dat er
in Amsterdam minder het gevoel van saamhorigheid is dan in Afghanistan. Zakhieh heeft
samen met haar kinderen een Afghaans restaurant genaamd ‘Mantoe’ geopend in
Amsterdam. Dat deed ze om wat Afghaanse cultuur naar de stad te brengen en dat mensen
ook wat konden leren over de cultuur. Dit is dus ook een voorbeeld van hoe het Afghaanse
cultuurinvloed heeft op Nederland.
Een belangrijke pullfactor in
Nederland is bijv. werk en dat je veel
vrijheid van meningsuiting hebt. Dat is
vooral belangrijke voor Afghaanse
vluchtelingen, want de meeste
Afghanen vluchten vooral om politieke
redenen en de vrijheid van
meningsuiting in Nederland is dan ook
erg fijn voor hun. Er zijn ook veel
ontheemden Afghanen, die
verplaatsen zich dan in hun eigen land
uit vrees voor vervolging.
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Conclusie
Veel Afghanen vluchten door oorlog of werkloosheid, via de zee of lucht, naar Nederland. De
Afghanen brengen hun cultuur mee naar Nederland en hebben veel invloed op de
demografie.
Logboek
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