2
Je levensverhaal
De aanslepende oorlog in Afghanistan zorgt voor genoeg
redenen om te vluchten: burgers zijn niet meer veilig in
hun eigen huis, een groot deel is straatarm en de Taliban
zorgt voor veel angst. Toch heb ik er lange tijd voor
gekozen in Kaboel te blijven. Als arts kwam ik dagelijks in
contact met de burgers. Gewonde mensen helpen en hen
aanmoedigen om door te zetten, is voor mij altijd al een
passie geweest.

Ik heb lang verborgen dat ik op mannen val. Dat moest wel,
want anders riskeerde ik discriminatie, publieke foltering of
ophanging, seksueel misbruik en zelfs verraad of moord
door eigen familie en vrienden. Vorige week werd ik
verraden door een patiënt. Als ik mijn eigen leven niet in
gevaar wil brengen, kan ik niet anders dan vluchten...
Op het moment dat zelfs mijn beste vriend mij begon te
haten omwille van mijn geaardheid, wist ik: ik moet hier weg!

Ik wil vluchten naar Zweden. Een deel van mijn familie
woont daar en via mijn neef heb ik vernomen dat hun
beleid ten aanzien van vluchtelingen goed is. Ik loop daar
geen gevaar om vervolgd te worden voor mijn geaardheid.

De Islamitische Republiek Afghanistan

Info over Afghanistan
Waarom vluchten zoveel Afghanen?

Naam

Taheri

Voornaam

Sohail

Woonplaats

Kaboel

Nationaliteit

Afghaan

Geboortedatum

16-04-1974

Geboorteplaats

Kaboel

Geslacht

Al sinds 1979 is Afghanistan een land met veel instabiliteit
door gewapende conflicten. Deze chaos heeft ervoor
gezorgd dat de Taliban ( een islamitische beweging) de kans
kreeg om grote gebieden in hun macht te houden. Hun
bewind kenmerkt zich door onderdrukking van de
bevolking. Ook trekken ze zich niets aan van de mensenrechten, waardoor de burgers het hard te verduren krijgen.
Aantal mensen op de vlucht wereldwijd:

68,5 miljoen
(2017,UNHCR)

= 1 op 110 mensen is op de vlucht


40 miljoen in eigen land

Man



25,4 miljoen buiten hun eigen land

Paspoortnummer

00023504

Start van de huidige crisis in Afghanistan: 1979

Geldig tot

09-09-2021

Aantal Afghanen op de vlucht (2017):

Handtekening



1,3 miljoen in eigen land



2,6 miljoen buiten hun eigen land

Info over Afghanistan

Je persoonlijke gegevens
Religie

Niet religieus

Job

Arts

Land

De Islamitische Republiek Afghanistan

Talenkennis

Dari (moedertaal), Pasjtoe en Engels

Hoofdstad

Kaboel

Spaargeld

17.000 euro

Aantal inwoners

34,7 miljoen inwoners (2016)

Burgerlijke staat

Ongehuwd

President

Ashraf Ghani

Gegevens voor je vlucht
Reden voor de vlucht

Je bent homo in een land

Visum?

Nee

Vlucht

Alleen

Meest logische vluchtroute

Balkanroute via

Eindbestemming

Zweden

3
Je levensverhaal
In 2014 nam IS mijn stad in. De moskee waar ik ging
bidden werd in brand gestoken en er waren elke dag
aanslagen. Het is verschrikkelijk om elke dag op te staan
en niet zeker te weten of je het einde van de dag haalt.
Mijn zoon en ik vreesden voor ons leven.

Mijn man werd onthoofd door IS. Het grootste deel van
mijn bezittingen ben ik verloren. Het enige waarvoor ik
nog kan vechten, is mijn zoon. Ik hoop dat ik hem een
betere toekomst kan geven in Europa, waar asiel een
mensenrecht is.

Ik werd verkracht tijdens de tocht naar Europa. Ik was te
bang en niet sterk genoeg om me te verzetten. Als ik de
dader aangeef, kan ik zelf opgepakt worden en
teruggestuurd worden naar Turkije. Daar heb ik zeer
weinig kansen op een toekomst.

De Republiek Irak

Info over Irak
Waarom vluchten zoveel Irakezen?

Naam

Maarouf

Voornaam

Zainab

Woonplaats

Mosoel

Nationaliteit

Irakese

Geboortedatum

26-01-1991

Geboorteplaats

Arbil

Geslacht

vrouw

Paspoortnummer

D/QQ2724

Geldig tot

01-06-2018

De terreurgroep I.S. (Islamitische Staat) wil landen in het
Midden-Oosten veroveren om er een kalifaat (= een
islamitische radicale staat) te stichten. Ze zijn
verantwoordelijk
voor
vele
dodelijke
aanslagen,
onthoofdingen, vernielingen en nog andere vreselijke
oorlogsmisdaden in de regio. Irakezen ontvluchten hun land
om te ontsnappen aan de terreur en oorlog.

Aantal mensen op de vlucht wereldwijd:

68,5 miljoen

= 1 op 110 mensen is op de vlucht


40 miljoen in eigen land



25,4 miljoen buiten hun eigen land
2014

Start van de huidige crisis in Irak:

Handtekening

Je persoonlijke gegevens

Info over Irak
Religie

Islam

Job

Leerkracht lager onderwijs

Land

De Republiek Irak

Talenkennis

Arabisch (moedertaal) en Engels

Hoofdstad

Bagdad

Spaargeld

9000 euro

Aantal inwoners

37,2 miljoen inwoners (2016)

Burgerlijke staat

Weduwe, met zoontje Pavel

President

Fuad Masum

Gegevens voor je vlucht
Reden voor de vlucht

IS terreur

Visum?

Nee

Vlucht

Met kind

Meest logische vluchtroute

Balkanroute via
Griekenland

Eindbestemming

België

4
Je levensverhaal
Door de extreme droogte is er geen werk meer in het
boerenbedrijf waar ik 2 jaar heel hard heb gewerkt. Ik
zoek al meer dan een jaar nieuw werk, maar net zoals
zoveel andere jongeren kan ik nergens aan de slag. Door
de weersomstandigheden wordt er te weinig voedsel
geproduceerd. Ik heb al wekenlang buikpijn van de
honger.
Door het extreme weer is Nigeria bijna onleefbaar geworden. Overstromingen en droogtes wisselen elkaar in
hoog tempo af. Hierdoor worden al onze gewassen vernietigd en is er te weinig voedsel voor de bevolking.
Ook zijn we kwetsbaarder voor ziektes.

Mijn buurman vluchtte een jaar geleden. Vorige week
kreeg ik een Whatsapp-berichtje van hem. Intussen is hij in
het Verenigd Koninkrijk aangekomen en heeft hij al een
job. Ik wil ook graag naar het Verenigd Koninkrijk. Je kan er
werken zonder een identiteitskaart te hebben, zoals mijn
buurman doet. Ik zou graag terug kunnen dromen van een
job en een toekomst, mét geld en mét voldoende eten.

De Federale Republiek Nigeria

Info over Nigeria
Waarom vluchten zoveel Nigerianen?
Nigeria is een land met meerdere problemen. Het land
worstelt met grote armoede onder de bevolking en
corruptie bij de machtshouders. Bovendien wordt Nigeria
geteisterd door natuurrampen en is het noordoosten van
het land in de greep van de islamitische terreurgroep Boko
Haram. Zij worden vooral gevreesd voor hun wreedheden
en ontvoeringen van meisjes en vrouwen. Het geweld en de
ernstige voedselcrisis heeft veel Nigerianen op de vlucht
doen slaan.

Naam

Aduba

Voornaam

Joshua

Woonplaats

Lagos

Nationaliteit

Nigeriaan

Geboortedatum

28-12-2001

Geboorteplaats

Maiduguri

= 1 op 110 mensen is op de vlucht

Geslacht

Man



40 miljoen in eigen land

Paspoortnummer

A07725368



25,4 miljoen buiten hun eigen land

Geldig tot

31-12-2020

Start van de huidige crisis in Nigeria:

Aantal mensen op de vlucht wereldwijd:

68,5 miljoen

2009

Aantal Nigerianen op de vlucht (2017):

Handtekening



2 miljoen in eigen land



229 000 buiten hun eigen land

Info over Nigeria

Je persoonlijke gegevens
Religie

Christendom

Job

Student

Land

De Federale Republiek Nigeria

Talenkennis

Engels (moedertaal)

Hoofdstad

Abuja

Spaargeld

2500 euro

Aantal inwoners

186 miljoen inwoners (2016)

Burgerlijke staat

Ongehuwd

President

Muhammadu Buhari

Gegevens voor je vlucht
Reden voor de vlucht

Hongersnood en
klimaatopwarming

Visum?

Nee

Vlucht

Alleen

Meest logische vluchtroute

Via Libië naar Italië

Eindbestemming

Verenigd Koninkrijk

5
Je levensverhaal
In Eritrea is er geen persvrijheid. Ik kan als journalist niet
schrijven wat ik wil. Mijn baas heeft mij ontslaan omdat ik
kritiek had op de toestand in ons land. Er zijn heel grote
verschillen tussen rijk en arm. Veel families hebben geen geld
voor eten en drinkbaar water. Dat maakt mij heel boos. Ik kan
geen nieuwe job vinden en moest dus vluchten om elders een
inkomen op te bouwen.

Vluchten was een zeer gevaarlijke beslissing. Als Eritreeër is
het verboden om je land uit te vluchten. Als straf hebben ze
mijn familie gevangengenomen. Ik voel me verscheurd
vanbinnen. Ik kon niet anders dan vluchten als ik mijn groot
gezin wil blijven onderhouden en hen geld wil sturen.

Ik wil graag naar Duitsland om er te werken als journalist
en terug geld te verdienen. Ik hoorde van mijn collega’s
dat de Duitse Bondskanselier Merkel heeft gezegd dat
vluchtelingen daar welkom zijn. Ik vrees voor de
gevaarlijke overtocht op de Middellandse Zee, men
noemt het niet voor niets de ‘lijkenzee’.

De Staat Eritrea

Info over Eritrea
Waarom vluchten zoveel Eritreeërs?
Eritrea heeft één van de meest onderdrukkende regimes ter
wereld. Kritiek op de regering is verboden en onafhankelijke
media bestaat er niet. Er zijn geen verkiezingen. De dictatuur schendt er op grote schaal de mensenrechten: slavernij, opsluiting, martelingen, verkrachtingen of verdwijningen. Het gebeurt er voortdurend.

Naam

Haile

Voornaam

Aman

Woonplaats

Asmara

Nationaliteit

Eritreeër

Geboortedatum

03-07-1984

Geboorteplaats

Shambuko

= 1 op 110 mensen is op de vlucht

Geslacht

man

 40 miljoen in eigen land

Paspoortnummer

L665-254Q-B33

 25,4 miljoen buiten hun eigen land

Geldig tot

12-03-2021

Start van de huidige crisis in Eritrea:

Aantal mensen op de vlucht wereldwijd:

68,5 miljoen
(2017, UNHCR)

1991

Handtekening

Info over Eritrea

Je persoonlijke gegevens
Religie

Christendom

Job

Journalist

Land

De Staat Eritrea

Talenkennis

Tigrinya (moedertaal) en Engels

Hoofdstad

Asmara

Spaargeld

500 euro

Aantal inwoner

6 miljoen inwoners (2016)

Burgerlijke staat

Gehuwd met Abrihet en 5 kinderen

President

Isaias Afewerki

Gegevens over je vlucht
Reden voor de vlucht

Economische ongelijkheid

Visum?

Nee

Vlucht

Alleen

Meest logische vluchtroute

Via Libië naar Italië

Eindbestemming

Duitsland

1
Je levensverhaal
Ik ben Mohammed Amzi. Samen met mijn vrouw Alyna en
mijn dochtertje Dilara woonde ik in mijn geboortestad
Aleppo. Dit was ook de stad waar ik mijn vrouw voor het
eerst ontmoette én waar ik samen met haar een prachtig
hotel uitbaatte.

In 2011 brak de oorlog uit
en daalde de hel over Syrië neer. Onze prachtige
historische binnenstad
werd volledig gebombardeerd. Er waren heel veel
slachtoffers. Ook van mijn
hotel bleef niets meer
over...
Net als vele andere Syriërs heb ik besloten om op de vlucht
te slaan. Ik heb niets meer te verliezen en ik wil gewoon
een veilige plek voor mijn gezin. Mijn doel is om Duitsland
te bereiken omdat Duitsland gastvrij lijkt te zijn voor
vluchtelingen.

In één jaar tijd verloor ik al mijn inkomsten. Een groot deel
van mijn vrienden kwam om in het geweld. Ook kreeg ik te
horen dat mijn neef werd vermoord omdat hij zich tegen
het regime had verzet. Het leven in Aleppo werd
ondraaglijk, onmenselijk zelfs.

De Arabische Republiek Syrië

Info over Syrië
Waarom vluchten zoveel Syriërs?
In Syrië woedt sinds 2011 een vreselijke burgeroorlog. Het
conflict speelt zich vooral af tussen het leger van president
Assad en de rebellen. Maar de bloederige realiteit toont aan
dat het conflict nog veel ingewikkelder is. De verschillende
rebellengroepen komen onderling niet overeen en terreurgroep IS zorgt voor veel angst en chaos. De Syriërs zijn niet
meer veilig in hun eigen land en slaan daarom op de vlucht.

Naam

Amzi

Voornaam

Mohammed

Woonplaats

Aleppo

Nationaliteit

Syriër

Geboortedatum

24-02-1985

= 1 op 110 mensen is op de vlucht

Geboorteplaats

Aleppo



40 miljoen in eigen land

Geslacht

man



25,4 miljoen buiten hun eigen land

Paspoortnummer

008-14-L010366

Start van de huidige crisis in Syrië:

Geldig tot

12-06-2019

Aantal Syriërs op de vlucht
(2017,UNHCR):

Handtekening

Aantal mensen op de vlucht wereldwijd:

68,5 miljoen
(2017, UNHCR)

2011



6,2 miljoen in eigen land



6,3 miljoen buiten hun eigen land

Je persoonlijke gegevens

Info over Syrië
Religie

Islam

Job

Hoteluitbater

Land

De Arabische Republiek Syrië

Talenkennis

Arabisch (moedertaal) en Engels

Hoofdstad

Damascus

Spaargeld

15.000 euro

Aantal inwoners

18,4 miljoen inwoners (2016)

Burgerlijke staat

Getrouwd met Alyna, en 1 kind

President

Bashar al-Assad

Gegevens voor je vlucht
Reden voor de vlucht

Burgeroorlog

Visum?

Nee

Vlucht

Met het gezin

Meest logische vluchtroute

Balkanroute via

Eindbestemming

Duitsland

