
1: Bekijk  het volgende artikel uit 2016 en vergelijk de verschillende voorzieningen voor asielzoekers 

en vluchtelingen in verschillende landen: 

 

Link: reuters.com/article/us-europe-migrants-benefits-factbox-idUSKCN0RG1MJ20150916 

 

Welke landen die het Verdrag geratificeerd hebben voldoen aan de eisen van het Vluchtelingen-

verdrag? Waarom denk je dat? Waarom denk je van niet? 

Kies één land en begin een debat over de vraag of ze aan de eisen voldoen of niet.

2: Op de link hieronder kan je een exemplaar vinden van het Verdrag betreffende de Status van 

Vluchtelingen van 1951. Kijk naar pagina’s 11 - paragraaf C, pagina 22 (artikel 17), pagina 24 (artikelen 

20-23), pagina 25 (artikel 24).  

 

Link: unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/03/GFK_Pocket_2015_RZ_final_ansicht.pdf3 

 

Welke van de rechten die in het Verdrag weergegeven worden zijn volgens jou het belangrijkst?

3: Hoe zou je een systeem opzetten om te garanderen dat alle rechten van vluchtelingen gere-

specteerd worden?

4: Volg onderstaande links naar het Verdrag inzake de rechten van het kind en het Verdrag betref-

fende de Status van Vluchtelingen 

 

Link: institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CRC/crc_de.pdf

Link: unhcr.org/3b66c2aa10 

 

Welke aanvullende maatregelen moeten genomen worden voor kinderen die vluchteling zijn 

of om een vluchtelingenstatus aanvragen op grond van het Verdrag inzake de rechten van het 

kind? Hoe vullen deze twee verdragen elkaar aan? Vind je dat kinderen een bijzondere status 

zouden moeten hebben, waarom?
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LESGEVEN OVER VLUCHTELINGEN: KLASDEBAT

Video: Rechten van vluchtelingen

Deze vragen kunnen gebruikt worden voor een debat 

in de klas. Je kan hierbij een groep “voorstanders” en 

“tegenstanders” aanduiden om de twee kanten van het 

onderwerp te belichten. Je kan leerlingen op basis van 

de vragen ook de opdracht geven om hun bevindingen in 

groep te bespreken en verdere informatie op te zoeken. 

Je kan hen ook opstellen laten schrijven op basis van hun 

meningen en onderzoek.

https://www.youtube.com/watch?v=ePtkXoDP-8k 
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