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Opdracht 1: Vluchtelingen 
VRAAG 1 & 2 
Er zijn ontzettend veel redenen om je land te verlaten. Volgens het Vluchtelingenverdrag van 
de Verenigde Naties (VN) zijn vluchtelingen mensen die gedwongen hun land moeten 
verlaten door een gewelddadig conflict of vervolging op basis van ras, godsdienst, politieke 
overtuiging, seksuele geaardheid of omdat ze behoren tot een andere maatschappelijke 
groep die wordt gediscrimineerd. Alleen deze groep 
mensen kan om bescherming vragen in een ander 
land. In 2018 zijn er wereldwijd 25,9 miljoen 
vluchtelingen geteld. Dit zijn 37.000 mensen per 
dag en 25 mensen per minuut. Sinds 2014 komen 
de meeste vluchtelingen vanuit Syrië. 
 
 
 

 
 
Opdracht 2: Oorlog en gewelddadig conflict 
VRAAG 1 
Een conflict wordt gezien als gewelddadig wanneer er 25 of meer dodelijke slachtoffers per 
kalenderjaar zijn. Een oorlog is een groter gewelddadig conflict waarbij er 1000 of meer 
personen overlijden door geweld.  
 
VRAAG 2 
In 2018 vonden er zes oorlogen in vier verschillende landen plaats. 
 
Afghanistan: de oorlog in Afghanistan vond plaats door het geweld van IS.  
Omdat IS tegen de overheid en andere rebellengroepen vecht, werden er twee  
verschillende oorlogen geteld.   
 
Somalië: de oorlog in Somalië, die begon in 2008, vindt plaats tussen de overheid en de 
islamitische terreurgroep Al-Shabaab. Ondanks de steun van de VN aan president Sheikh 
Sharif Sheikh Ahmed, is een groot gedeelte van het land nu in handen van de terreurgroep.  
 
Jemen: de burgeroorlog die startte in Jemen is een oorlog tussen de overheid en de 
islamitische rebellengroep Ansaruallah. Ansaruallah is het niet eens met het beleid van 
president Abdrabbuh Mansour Hadie en heeft verschillende gebieden in het land in beslag 
genomen.  
 
Syrië: net zoals Afghanistan, zijn er in Syrië ook twee  
oorlogen geteld. IS voert ook hier oorlog tegen zowel  
de overheid als tegen andere rebellengroepen.  
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Opdracht 3: Opvang in de regio 
§ Turkije   (3,7 miljoen) 
§ Uganda  (1,4 miljoen)  
§ Pakistan  (1,2 miljoen) 

De meeste vluchtelingen vluchten naar buurlanden. Daarom zie je dat er veel mensen 
worden opgevangen in Turkije (dat grenst aan Syrië), Pakistan (dat grenst aan Afghanistan) 
en Uganda (dat grenst aan Congo). Deze landen grenzen aan gebieden waar er al langere 
tijd conflict is. In vergelijking ving Europa in 2018 2,7 miljoen vluchtelingen op.  
Eind 2018 waren er in Nederland 101.873 vluchtelingen. 
 
Een groot deel van de vluchtelingen kiest ervoor om te vluchten naar een buurland vanwege 
de nabijheid en de vergelijkbare cultuur en taal. Ook maakt vluchten naar een buurland het 
makkelijker om terug te keren naar het eigen land als dat weer mogelijk is.  
 
 
 
 

Opdracht 4: Oorlog in Mosoel 
VRAAG 1 
Burgers die vanuit Mosoel aan IS wilden ontsnappen, moesten met gevaar voor eigen leven 
richting het oosten of noorden vluchten. Daar stonden in een veilig gebied, soms tientallen 
kilometers van Mosoel, een groot aantal vluchtelingenkampen. Sommige burgers werden 
opgepikt door het Iraakse leger of door hulporganisaties, maar de meeste mensen moesten 
op eigen kracht het kamp zien te bereiken. 
 
 
VRAAG 2 
Vluchtelingen die in Irak in een vluchtelingenkamp onderdak vinden, krijgen een basispakket 
om te overleven, met bijvoorbeeld wat eten. Ook wordt ze een tent toegewezen en ontvangen 
ze een matras. Op gemeenschappelijke plekken binnen het kamp is er een doucheruimte, 
toilet en watervoorziening. Elektriciteit is er vaak niet. 
 
 
VRAAG 3 
IS stopte auto’s vol met explosieven en reed daarmee in op vijandige soldaten. Ook werden 
autowrakken met explosieven gebruikt als blokkade om de opmars van het Iraakse leger 
tegen te gaan. Terugkerende burgers werden hier na de oorlog slachtoffer van, omdat ze 
spullen met explosieven (zoals auto’s, kastdeuren en stofzuigers) tot ontploffing brachten 
met hun aanraking.  
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Opdracht 5: Stad van Twee Lentes 

Ala’ en haar vader herkennen in het puin apotheken, kledingwinkels en een elektriciteitszaak. 
 
 
 
 

Opdracht 6: Wederopbouw 
VRAAG 1 
Je mag hier je eigen antwoord invullen. Dingen waar je aan zou kunnen denken zijn: huizen, 
apotheken en ziekenhuizen, maar ook straten, waterbronnen en elektriciteitscentrales.  
 
 
VRAAG 2 
Zoals besproken in het fragment, heeft de VN de 707 miljoen euro ingezet voor: 

§ Het repareren van huizen; 
§ Het herstellen van de infrastructuur, door het herstellen van wegen en bruggen 

en het vrij en begaanbaar maken van wegen;  
§ Het herstellen van openbare voorzieningen zoals de elektriciteits- en 

watervoorziening en de riolering. 
 
Daarnaast is de VN betrokken bij het herstellen van:  

§ De openbare veiligheid, onder andere door het opruimen van bommen, mijnen 
en ander achtergebleven explosief materiaal; 

§ Publieke gebouwen, zoals ziekenhuizen en scholen; 
§ Cultureel erfgoed, zoals kerken en moskeeën.  

 
 

VRAAG 3 
Stabilisatie is de eerste fase van wederopbouw. Tijdens deze fase wordt er aandacht besteed 
aan de zaken die zo snel mogelijk hersteld of opgezet moeten worden om in de 
basisbehoeften van de bevolking te voorzien. Voorbeelden hiervan zijn het herstellen van 
openbare voorzieningen en het wegnemen van direct gevaar, door bijvoorbeeld explosieven 
op te ruimen. Na de stabilisatie volgt de volgende fase; de wederopbouw. In deze fase ligt de 
nadruk op zaken die belangrijk zijn voor (een veilige toekomst van) het land en inwoners, 
maar niet de hoogste prioriteit hebben. Een voorbeeld hiervan is het herstellen van 
kantoorgebouwen en mensen helpen zoeken naar werk. 
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