LESGEVEN OVER VLUCHTELINGEN: KLASDEBAT

Video: Wie is een vluchteling?
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
https://www.youtube.com/watch?v=GyqiUOaCXoU

basis van hun meningen en onderzoek.

1: Aan sommige asielzoekers wordt geen volledige vluchtelingenstatus toegekend. Ze krijgen enkel het recht om voor een bepaalde tijd op een veilige plaats te verblijven. Deze status wordt vaak
aangeboden op grond van een lokale of regionale overeenkomst.
Wat zijn volgens jou de voordelen van het hebben van verschillende vormen van bescherming
voor de mensen die gevaarlijke situaties ontvluchten en voor de landen die hen accepteren en
onderdak bieden ter bescherming tegen die gevaren?
Denk je dat het betere is om één soort bescherming te hebben of meerdere waar mensen een
beroep op kunnen doen? Waarom?

2: Sommige mensen worden gedwongen om hun thuissituatie te verlaten, omdat milieuproblemen
hun omgeving onbewoonbaar gemaakt hebben. We kunnen deze mensen beschouwen als gedwongen ontheemd.
In hoeverre zouden internationale wetten en organisaties bescherming moeten bieden aan deze
mensen? Zou je deze mensen moeten erkennen als vluchtelingen?

3: Als een land ermee worstelt om voor zijn eigen onderdanen te zorgen, zouden ze dan überhaupt vluchtelingen moeten opnemen? Welke redenen zijn er om wel of geen vluchtelingen op
te nemen? Als hier over gediscussieerd is, bekijk dan de video “Rechten van vluchtelingen” en
vraag leerlingen of ze hier nu anders over denken.

4: Moeten vluchtelingen teruggaan naar hun land als het daar veilig is? Of moeten ze de keuze
hebben om te blijven en permanent recht op verblijf krijgen? Of staatsburgerschap in hun nieuwe land aanvragen?
En wat moet er gebeuren met kinderen van vluchtelingen die in dat land worden geboren?
Wat zijn de voordelen voor het gastland en het land waar de vluchteling oorspronkelijk vandaan
kwam van blijven of terugkeren?

Meer lesmaterialen op: unhcr.org/teaching-about-refugees
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