
STEL JE VOOR DAT JE ONZICHTBAAR WORDT GEBOREN… 

ELK UUR WORDEN  
ER BABY’S STAATLOOS 
GEBOREN

STAATLOOSHEID

Je leeft, maar je kan niet 
bewijzen dat je bestaat.

Je wilt leren, maar 
geen enkele school 
accepteert je.

Je wilt je nuttig 
voelen, maar je 
mag niet werken.

Als je ziek bent, kan je niet 
bij de dokter terecht.

Wanneer je verliefd wordt, 
kan je niet trouwen.

Je durft geen kinderen 
te krijgen omdat je 
bang bent dat zij ook 
onzichtbaar zullen zijn.

Je bent een mens, 
maar je hebt geen 
mensenrechten.

Elke dag wordt benadrukt 
dat je nergens thuishoort.

Als je overlijdt is er 
geen bewijs dat je 
ooit bestaan hebt.

WAT IS STAATLOOSHEID?
Als je staatloos bent, heb je geen nationaliteit, geen paspoort en geen rechten. Je staat op alle fronten buitenspel: 
je mag niet werken, kunt geen opleiding volgen, je kunt niet trouwen en je hebt geen toegang tot medische zorg.

©
 A

no
ek

 S
te

ke
te

e



“ Als ik eindelijk een nationaliteit krijg,  
zal ik het van de daken schreeuwen: Ik besta!”

De 28-jarige Maha is al sinds haar geboorte staatloos. Ze heeft Syrische ouders, maar is 
geboren in Libanon. Beide landen zien haar niet als hun staatsburger. Haar droom was 
om dokter te worden, maar ze kon geen geneeskunde studeren vanwege haar gebrek aan 
identiteitspapieren.

OPLOSSINGEN VOOR STAATLOOSHEID
UNHCR gelooft dat staatloosheid voorkomen kan worden, en dat met voldoende politieke wil het zelfs volledig 
uit te bannen is. Met aanpassingen in wetgeving kan geregeld worden dat zowel vrouwen als mannen hun 
nationaliteit kunnen doorgeven aan hun kinderen. Ook kunnen met nationale procedures staatloze personen 
geïdentificeerd worden. Er is een oplossing voor staatloosheid: geef ieder mens een nationaliteit.

DE ROL VAN UNHCR
UNHCR zet zich in om staatloosheid te voorkomen, staatlozen te identificeren en te beschermen. Wij vragen 
overheden zich aan te sluiten bij de twee VN-staatloosheidsverdragen. Nederland is partij bij beide verdragen.

TOP 7 VAN LANDEN  WAAR STAATLOZEN VERBLIJVEN

WERELDWIJD ZIJN VELE MILJOENEN MENSEN STAATLOOS

IVOORKUST

694.000
THAILAND

487.741
SYRIË

160.000
MYANMAR

925.939
KOEWEIT

93.000
RUSLAND

90.771
OEZBEKISTAN

86.524

Het uiteenvallen van een 
land in meerdere kleine 
staten. Elke nieuwe staat 
moet aangeven wie zij als 
staatsburger beschouwt.

Discriminatie. Bijvoorbeeld 
wanneer de autoriteiten 
weigeren nationaliteit te 
verstrekken op basis van 
etniciteit, taal of godsdienst.

Gebrekkige wetgeving. Wanneer 
wetgeving tekort schiet, kunnen 
mensen staatloos worden. Staten 
beslissen uiteindelijk zelf wie 
staatsburger is en wie niet.
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De Rohingya zijn misschien wel 
de meest bekende staatlozen. 
Honderdduizenden mensen zijn 
de afgelopen tijd gevlucht voor 
het geweld in Myanmar. 
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OORZAKEN VAN STAATLOOSHEID


