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Met kinderen spelen is altijd een feest. Zelfs nog meer als het regime als grimmig wordt ervaren, zoals hier in Eritrea. Eritrea, 2003. Foto. UNHCR/W.Rappeport.*
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VOORWOORD
In 1996, Stichting Vluchteling bestond 20 jaar, riep het bestuur van de stichting de tweejaarlijkse Van Heuven
Goedhart-lezing in het leven. Zij is een eerbetoon aan het onvergetelijke werk van Gerrit Jan van Heuven
Goedhart voor de vluchtelingen. De lezing, die vandaag haar eerste lustrum bereikt, vestigt de aandacht op de
kwetsbare positie waarin wereldwijd miljoenen vluchtelingen verkeren.
Miljoenen. Vandaag de dag spreken wij over 37 miljoen mensen, van wie 25 miljoen mensen ontheemd zijn.
Op de vlucht binnen de eigen landsgrenzen. Op de vlucht voor oorlog en geweld, die niet zelden plaats hebben tussen de eigen overheid en rebellenbewegingen.
Stichting Vluchteling beschouwt het als een eer dat prof.drs. R.F.M. Lubbers dit jaar de lezing voor zijn rekening wil nemen. Ruud Lubbers houdt de lustrumlezing in de Ridderzaal, oorspronkelijk het paleis van de graven van Holland. Na 1650 namen de Staten van Holland de Ridderzaal, die dateert van 1280, in gebruik.
Graag herinner ik eraan dat prof.dr. P.H. Kooijmans de eerste lezing hield in het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork. Kamp Westerbork dat in 1939 als vluchtelingenkamp is opgericht, in het bijzonder om de joodse
vluchtelingen uit Duitsland onder te brengen. In 1998 volgde Sadako Ogata, op dat moment Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, in het Vredespaleis, dat herinnert aan de eerste Haagsche
Vredesconferentie van 1899. Prof.drs. E. van Thijn hield de derde Van Heuven Goedhart-lezing in de Nieuwe
Kerk aan het Spui in Den Haag, waar Benedictus de Spinoza begraven ligt. Zijn ouders waren Portugese vluchtelingen. Daarna hield mr. M. van der Stoel de lezing in de Gotische zaal van de Raad van State, het eerbiedwaardig huis van onze rechtsstaat.
Met de lezing wil het bestuur van Stichting Vluchteling aandacht vragen voor de problemen waarin de miljoenen vluchtelingen ongewild terecht gekomen zijn én oproepen om hun inspanningen te steunen om een nieuw
leven op te bouwen.

Mr. M.J.E.M. Jager
Voorzitter Stichting Vluchteling
Commissaris van de Koningin van Flevoland
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OPENINGSTOESPRAAK
Agnes van Ardenne-van der Hoeven
Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
Dames en heren,
Afgelopen maandag, 20 juni, was het wereldvluchtelingendag. Een dag waarop we aandacht
vragen voor de 37 miljoen mensen op de vlucht. 37 miljoen medemensen, op de vlucht om
uit de greep te blijven van oorlog en geweld. Uit de greep van de gewelddadige kant van de
menselijke natuur. Huis en haard moesten zij achterlaten, als een boom die gedwongen
wordt de eigen wortels door te snijden. Iedere vluchteling sleept een eigen tragedie met zich mee. Een verhaal
over een leven dat plots werd afgebroken. Een tak die door de wind wordt afgebroken en meegevoerd. Zoals
de 14-jarige Echa Nyange, die op de vlucht sloeg voor het bloedvergieten in Congo. In de chaos van dat
moment, raakte hij zijn ouders kwijt. Nu woont hij alweer vier jaar met zijn oudere broer in een opvangkamp
in Tanzania. Al vier jaar lang wacht hij iedere bus op die in het kamp aankomt, in de hoop zijn ouders weer
terug te zien. Niet alleen op 20 juni, maar iedere dag moeten onze gedachten en ons hart uitgaan naar Echa
en naar andere vluchtelingen. Iedere dag moeten wij werken aan een positieve wending in hun verhalen.
Vandaag zijn wij in het gezelschap van een man die daar uitzonderlijk hard aan gewerkt heeft: Ruud Lubbers.
Voordat ik hem het woord geef, zal ik zelf ook kort ingaan op de vluchtelingenproblematiek.
Onder de 37 miljoen mensen op de vlucht, zijn inmiddels de zogenaamde ontheemden in de meerderheid.
Diegenen die binnen de grenzen van hun eigen land huis en haard zijn ontvlucht. Terwijl het aantal internationale vluchtelingen is gedaald tot 12 miljoen, zijn er nu wereldwijd 25 miljoen ontheemden. Ontheemden verkeren vaak in een zo mogelijk nog kwetsbaarder positie dan vluchtelingen. Kunnen vluchtelingen op grond van
het vluchtelingenverdrag rekenen op internationale bescherming onder toezicht van UNHCR, voor ontheemden
bestaat een dergelijk verdrag niet. Ze zijn armer, hebben een minder groot sociaal netwerk en blijven dikwijls
verstoken van effectieve bescherming en hulpverlening. Doordat zij binnen de landsgrenzen verkeren, zijn ze
voor hulp aangewezen op de eigen overheid. Niet zelden betekent dit, dat ze aan de goden zijn overgeleverd.
Door onwil of onmacht van de regering, blijven de ontheemden dan in de kou staan.
Voor de internationale gemeenschap is het in toenemende mate onacceptabel om aan de kant te blijven staan.
Om met de armen over elkaar toe te kijken terwijl zich in landen als Colombia, Soedan en Congo mensont4

erende taferelen ontvouwen. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties stelt dan ook, dat - wanneer overheden onwillig dan wel onmachtig zijn om ernstige en grootschalige schendingen van fundamentele mensenrechten te voorkomen of te beëindigen - de verantwoordelijkheid voor de bescherming van burgers verschuift
naar de internationale gemeenschap. We spreken ook wel van een responsibility to protect. Kofi Annan pleit
ervoor dat de lidstaten van de Verenigde Naties dit principe tijdens de top in september omarmen. De
Nederlandse regering ondersteunt dit pleidooi van harte. Medemenselijkheid kent immers geen grenzen.
Laat ik er niet omheen draaien: in de praktijk zal de internationale hulp aan ontheemden een netelige en complexe kwestie blijven. Het zich voortslepende conflict in Darfur heeft onder meer aangetoond dat de internationale gemeenschap op dit punt nog tekortschiet. Een effectieve bescherming van ontheemden gaat vaak de
mogelijkheden van één enkele hulporganisatie en zelfs van een internationale vredesmacht te boven. Daarvoor
is de problematiek te veelomspannend en ingewikkeld.
Nederland maakt zich, samen met andere grote donoren, sterk voor de zogenaamde collaborative approach.
Een gezamenlijke aanpak van de bescherming van ontheemden door organisaties van de Verenigde Naties en
niet-gouvernementele organisaties, onder leiding van OCHA*, de humanitaire coördinator van de Verenigde
Naties. Hulporganisaties zoals het Internationale Rode Kruis, UNHCR en UNICEF moeten vanaf het eerste begin
aan boord zijn en hun expertise kunnen toevoegen aan de gezamenlijke inspanning. De internationale gemeenschap leert met vallen en opstaan om ontheemden effectief de helpende hand te bieden. We hebben nog een
lange weg te gaan, maar zijn ook al van ver gekomen.
We moeten niet alleen iedere dag stilstaan bij de schrijnende situatie van miljoenen vluchtelingen en ontheemden. We moeten er ook naar handelen. Daarbij is het zaak om ervoor te zorgen, dat het schaarse geld
terechtkomt op de plekken waar onze hulp het hardste nodig is. Daarom heb ik zojuist besloten om 9,5 miljoen euro, die ik eerst voor de tsunami-ramp beschikbaar had gesteld, aan te wenden voor humanitaire hulp
in Afrika. Door de overweldigende internationale solidariteit, door de enorme toevloed van hulpfondsen voor
de tsunami-regio, zal deze 9,5 miljoen in die regio niet meer door onze partnerorganisaties benut worden. In
Afrika kan dit geld nog veel leed verlichten, onder meer door de financiering van voedselhulp in Soedan,
Zuidelijk-Afrika en het Grote Merengebied. Door dit tsunami-geld voor Afrika aan te wenden, geeft de
Nederlandse regering ook aan, het oog niet van dit continent af te wenden.
Voordat ik afsluit, wil ik nog het woord richten tot de organisator van deze lezing, Stichting Vluchteling, en tot
de hoofdspreker, Ruud Lubbers.
5

Stichting Vluchteling is, als steun en toeverlaat van vele vluchtelingen wereldwijd, een professionele partner
van de Nederlandse overheid. Een partner met een breed draagvlak in de Nederlandse samenleving. U slaagt
erin, ieder jaar weer veel particuliere fondsen te genereren. Met innovatieve projecten betrekt u de Nederlandse
burger bij de vluchtelingenproblematiek. Laat ik er één noemen: het boek De Onzichtbaren, van Karel Glastra
van Loon. Dit veelgelezen en veelgeprezen boek is met steun van Stichting Vluchteling geschreven en geeft een
gezicht aan de vluchtelingen uit Birma, het huidige Myanmar. Het vertelt hun verhaal. Ik wil Stichting
Vluchteling van harte aanmoedigen door te gaan met dergelijke initiatieven. Deze verhalen zijn het waard om
verteld te worden.
Ik noemde eerder al de enorme werkkracht van Ruud Lubbers. De afgelopen jaren heeft hij die kracht ingezet
voor de mensen die huis en haard ontvlucht zijn. Onder de voortvarende en bezielende leiding van Ruud
Lubbers, zijn belangrijke stappen gezet in het vernieuwingsproces van UNHCR. Onder zijn leiding lanceerde de
organisatie nieuwe initiatieven als de Agenda for Protection en het Conventie Plus-initiatief. Beide initiatieven
staan in het teken van het beter beschermen van vluchtelingen en ontheemden en van het in een vroeg stadium zoeken naar duurzame oplossingen voor hun problemen. Ook heeft er de afgelopen jaren een proces van
reflectie op het mandaat en de beheersstructuur van UNHCR plaatsgevonden. Toen Ruud Lubbers in 2001 aantrad als Hoge Commissaris was de financiële situatie van UNHCR uiterst zorgwekkend - hij laat een financieel
solide organisatie achter. Ruud, meer in het algemeen laat jij UNHCR als een solide organisatie achter. Ik hoop
dat de nieuwe Hoge Commissaris het vernieuwingsproces zal voortzetten. UNHCR zal in elk geval op de trouwe steun van Nederland kunnen blijven rekenen.
De 14-jarige Congolese vluchteling Echa Nyange zit momenteel nog steeds in een opvangkamp in Tanzania.
Iedere dag wacht hij met een foto van zijn ouders op de bussen die binnenkomen. Wij werken allemaal voor
mensen zoals hij. Zodat hij niet meer op de bus hoeft te wachten, maar uiteindelijk zelf op de bus kan stappen, terug naar zijn vaderland. Terug naar zijn toekomst.
Dank u.

* OCHA, Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken, coördineert voor de Verenigde Naties de
humanitaire hulp in het veld.
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EEN PLEK OM TE WONEN
Dames en heren. Vandaag zijn wij bijeen voor de vijfde Van Heuven Goedhart-lezing. Ik wil
openen met een woord van bijzondere dank aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Van Ardenne-van der Hoeven, die als gastvrouw heeft willen optreden. Dankzij
haar hebben wij deze historische zaal ter beschikking. De heer Lubbers wil ik in het bijzonder
danken voor zijn bereidheid om deze lustrumlezing voor zijn rekening te nemen.
Dit jaar vraagt Stichting Vluchteling rondom Wereldvluchtelingendag, 20 juni, extra aandacht
voor onderdak voor vluchtelingen. Een huis, een onderkomen, een eigen plek om te wonen is
en blijft een levensvoorwaarde. In tweeërlei opzicht. Een huis biedt bescherming tegen ijzige
kou en brandende hitte. Het biedt ook een eigen plek. Een plek om je terug te trekken. Om je beschermd en
veilig te weten.
Wereldwijd moeten miljoenen vluchtelingen het doen met een paar stokken en een zeildoek, een eenvoudige
tent of een onderkomen dat nauwelijks die naam verdient. Zonder stromend water, zonder gas, zonder elektra,
zoals wij gewend zijn.
Op een huis om je in thuis te voelen wil Stichting Vluchteling nu in het bijzonder inzetten. Bijvoorbeeld voor
de vluchtelingen die naar huis terugkeren, zoals naar Afghanistan, Angola, Sierra Leone en andere landen. Het
geldt zeker voor de mensen in de talrijke vluchtelingenkampen, zoals in Tsjaad of in Soedans westelijke provincie Darfur. De Darfuri werden en worden op de vlucht gejaagd en nu moeten zij onder de meest erbarmelijke omstandigheden zien te overleven.
Ruim twee jaar geleden kwam Darfur in beeld. Aanvankelijk een beetje aarzelend. Maar al snel werd duidelijk
dat het om een drama van ongekende omvang ging en het houdt maar niet op. De wereld lijkt zich er geen raad
mee te weten. Met als gevolg dat nu reeds twee miljoen mensen zijn opgejaagd en verdreven en 80.000 mensen de dood gevonden hebben. Nog elke dag, ook op dit moment, moeten mensen vluchten om hun vege lijf
te redden en zelden genieten zij echt bescherming als zij in een kamp zijn aangekomen. Vrouwen worden verkracht en elke dag sterven er mannen en vooral vrouwen en kinderen.
De campagne van Stichting Vluchteling voor hulp aan de vluchtelingen van Darfur gaat dan ook onverminderd
door. Stichting Vluchteling staat gelukkig niet alleen. Ook de Nederlandse overheid blijft zich, diplomatiek en
7

financieel, inzetten voor de slachtoffers van het drama-Darfur. Begin deze maand deed de Ierse popmuzikant
Bob Geldof, oprichter en drijvende kracht van Live8, een klemmende oproep voor de Lange Mars voor de
Gerechtigheid. Deze moet op 9 juli eindigen in Edinburgh waar over anderhalve week de G8 zich buigt over een
hulpplan voor Afrika. Op diezelfde negende juli moet de nieuwe Soedanese grondwet een feit zijn. Om die
reden is de internationale druk op de regering in Khartoum en de rebellen opgevoerd om de onderhandelingen
opnieuw op te pakken. Deze zijn in december 2004 afgebroken en nu dan toch hervat in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. De Navo en de Europese Unie hebben besloten de vredestroepen van de Afrikaanse Unie te ondersteunen en het Internationaal Strafhof in Den Haag is haar onderzoek naar oorlogsmisdaden in Darfur gestart.
Krijgen de Darfuri eindelijk zicht op vrede?
Darfur staat niet alleen. Congo is een brandhaard die in gruwelijkheid niet onder doet voor Darfur en in Burundi
blijft het geweld aanhouden, ondanks de Overeenkomst van Arushu van 2001 die de weg heeft vrij gemaakt
voor parlementsverkiezingen later dit jaar.
Er zijn ook lichtpuntjes. Sierra Leone aan de westkust van Afrika komt overeind en in het buurland Liberia gaat
het de goede kant op. De vluchtelingen daar keren terug naar huis. Omdat steun aan terugkerende vluchtelingen belangrijk bijdraagt aan de stabiliteit, ligt ook hier een belangrijke taak voor Stichting Vluchteling.
Om het werk van Stichting Vluchteling, zowel maatschappelijk als financieel, te realiseren, is een breed draagvlak vereist. Een draagvlak dat ook nodig is voor het overeind houden van het Verdrag van Genève van 1951,
waarin de rechten van de vluchtelingen geregeld zijn.
De nationale actie voor de tsunami-slachtoffers ligt nog vers in ons geheugen. De actie heeft laten zien dat een
breed publiek het werk voor de slachtoffers steunt en bereid is om gul te geven. Wij allen mogen ons gelukkig
prijzen dat die bereidheid óók de vluchtelingen geldt.
De cijfers bevestigen dat. In vergelijking met 2003 zijn de inkomsten van Stichting Vluchteling uit particuliere
donaties in 2004 met 17% gegroeid, exclusief de inkomsten voor de slachtoffers van de tsunami van 26 december dat jaar. Dat stimuleert en geeft ons meer armslag. Het toont ook aan dat we met z'n allen de vluchtelingen niet in de kou laten staan. Dat wij hun een warm hart blijven toedragen.
De Soedanese vluchtelinge Karak Mayik Nyok, aan wie de stichting verleden jaar de Van Heuven Goedhart-penning toekende voor haar persoonlijke en bijzondere inzet voor de vluchtelingen in haar land, of de heer
8

Lubbers, die zich gedurende de afgelopen vier jaar met verve én met zijn hart heeft ingezet voor de vluchtelingen, getuigen ervan dat hulp helpt.
In de afgelopen vier jaar heeft de heer Lubbers belangrijk bijgedragen aan het in stand houden van het
Vluchtelingenverdrag van 1951 en heeft hij geijverd voor de Conventie Plus die de vluchtelingen aanvullende
rechten geeft. En net zoals zijn voorganger en naamgever van de lezing van vandaag, mr. Gerrit Jan van Heuven
Goedhart, ontpopte de heer Lubbers zich tot een ware bedelaar om over de middelen te kunnen beschikken
om zijn werk voor de vluchtelingen te kunnen doen en om vluchtelingen in staat te stellen er weer boven op te
komen.
Het is een hele eer dat Ruud Lubbers nu in ons midden is en dat hij zo dadelijk op deze historische plaats de
vijfde Van Heuven Goedhart-lezing houdt.
Hartelijk dank.

Op de grens van Tsjaad en Darfur, Soedan. Foto. Michel de Groot.
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Wat een feest als vluchtelingen in den vreemde nu teruggaan naar hun thuisland Angola. En ik liep er amoebe op! Angola, 2003.
Foto. UNHCR/D. Marie.*
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Ruud Lubbers
VLUCHTELINGEN IN ONZE TIJD
MIJN HART VOOR VLUCHTELINGEN

Dank aan Stichting Vluchteling voor het organiseren van deze vijfde Van Heuven Goedhart-lezing. Het is voor
mij een eer deze hier in de Ridderzaal te mogen uitspreken. Dank aan u allen, die hier hebt willen komen luisteren.
Wat hebben wij vluchtelingen te bieden? Met wij bedoel ik Nederland, onze samenleving, ons bestuur in al zijn
geledingen - ook internationaal - en de niet-gouvernementele organisaties, die zich inzetten voor vluchtelingen.
In zijn internationale dimensies, zoals Stichting Vluchteling, en in zijn nationale dimensies zoals VluchtelingenWerk Nederland.
De eerste Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen, mr. Gerrit Jan van Heuven Goedhart,
was verzetsheld en minister van Justitie. Daarmee stond hij voor vrijheid en streed hij voor de rechtsstaat. In
die twee dimensies nam hij het op voor menselijke waardigheid. Hij deed dat heel concreet: als manager, als
bedelaar - zo noemde hij zichzelf als fondsenwerver - en als modern profeet, steeds voorhoudend waartoe menselijke waardigheid gebiedt. Hij deed dat ook in zijn bijdrage aan de internationale rechtsorde: het Vluchtelingenverdrag van 1951.
Vluchtelingen weerspiegelen het politieke tekort in de landen van herkomst.
Kernfunctie van landen, naties en hun bestuur is mensen te beschermen tegen geweld en vervolging. Het concept van de Verenigde Naties is precies dat het bestuur er is om mensenrechten te respecteren en daartoe ook
internationaal samen te werken.
Stromen vluchtelingen ontstaan daar, waar bestuur faalt. Waar geweld en schendingen van mensenrechten de
realiteit vormen.
Het is tragisch dat in landen van herkomst - vaak in naam van bestuur en van zogenaamd opkomen voor belangen van anderen - mensen gediscrimineerd, vervolgd en opgejaagd worden. En het is al even tragisch als in de
asiellanden - in naam van goed bestuur - medemenselijkheid ondergeschikt gemaakt wordt aan ordelijke ver11

houdingen. De internationale statengemeenschap moet vluchtelingen naar behoren opvangen, landen met
grote aantallen vluchtelingen ondersteunen en zich inzetten voor conflictpreventie en wederopbouw na conflicten.
Wat kunnen wij doen als Nederlandse samenleving?
Sta mij toe - ook als dank voor de aanwezigheid en de woorden van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking - daarmee te beginnen.
De ontwikkelingssamenwerking weerspiegelt internationale solidariteit in het besef dat ontwikkeling - duurzaam, in vrede en met uitbanning van armoede en discriminatie - niets wordt als er geen gemeenschappelijke
inspanning is. Kunnen wij ons veroorloven het concept van ontwikkeling, en dus ook van ontwikkelingssamenwerking, los te koppelen van het verschijnsel vluchtelingen? Naar mijn overtuiging niet. Zorg voor vluchtelingen is niet alleen een humanitaire opdracht, het is ook een ontwikkelingsuitdaging.
Waarom?
Vluchtelingen hebben een grote productieve capaciteit. Het gaat om zeer gemotiveerde mensen die nieuw
leven inhoud willen geven. Hetzij in hun land van oorsprong als het daar weer veilig is. Hetzij in het land waar
zij heen gevlucht zijn als hun daar de gelegenheid wordt gegeven productief te worden. Hetzij in derde landen,
als zij daarheen uitgenodigd worden.
Dit is geen vrome taal of een wensdroom. Het is de praktijk van het leven. Vluchtelingen hebben een enorm
potentieel en projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking behoren daar op in te haken.
Met voldoening zie ik terug op het succes van het 4-R's programma: repatriëring, reïntegratie, rehabilitatie en
reconstructie. Na eerdere discussies tussen Jim Wolfensohn, tot vorige maand president van de Wereldbank,
mijn voorganger in Genève, Sadako Ogata, en Mark Malloch Brown van UNDP, en nadat Europese ministers
voor Ontwikkelingssamenwerking zich uitspraken voor het samenbrengen van noodhulp, wederopbouw en
ontwikkeling, kwam het van woorden tot daden.
Deze ontwikkelingsinspanningen, heel concreet niet alleen van UNHCR maar in partnerschap uitgevoerd, vergen vaak een vijfde R, die van reconciliatie, verzoening: imagine co-existence, zo wordt dit bij UNHCR genoemd,
na alle bittere ervaringen.
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Soedan. Foto. UNHCR/Jaco Klamer.

Ontwikkelingssamenwerking is in ons land een veertigjarige traditie.
1

Aan het begin stond minister Bot, de vader van de huidige minister van Buitenlandse Zaken. Door de jaren
heen is die inspanning altijd geleverd door zowel de overheid als particuliere organisaties. Dat is nodig om
effectief te zijn. Om verstatelijking en louter bilateralisme van ontwikkelingssamenwerking te voorkomen. Het
is ook wezenlijk om in de Nederlandse samenleving het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in stand
te houden.
Tijdens een speciale vergadering in Monterrey in Mexico hebben landen in 2002 afgesproken om aanzienlijk
2

meer te doen aan ontwikkelingssamenwerking. Het is belangrijk dat Nederland in alle relevante verbanden
blijft hameren op voldoende ontwikkelingssamenwerking en dat mét bijzondere aandacht voor duurzame
oplossingen voor vluchtelingen.
Niet alleen vanwege de zojuist genoemde ontwikkelingscapaciteit. Ook om te voorkomen dat conflicten
13

opnieuw uitbreken. Wereldbank-studies leren ons dat dit in de helft van de gevallen gebeurt. En om te voorkomen dat jongeren zich melden als kindsoldaat of ten prooi vallen aan mensensmokkelaars, aan criminelen; en
soms zelfs binnen de invloedssfeer van terroristen geraken. Ontwikkelingssamenwerking gericht op duurzame
oplossingen voor vluchtelingen is dus tegelijk een investering in conflict- en criminaliteitspreventie. Het kan
niet genoeg gezegd worden.
Stichting Vluchteling is als het ware een brandglas om Nederlandse generositeit tot intensieve, effectieve resultaten ginds te brengen. De rapportage van wat ginds gedaan wordt, werkt evenzeer als een brandglas in de
Nederlandse samenleving om betrokkenheid met mensen over grenzen heen, met vluchtelingen, effectief te
maken.
Sta mij toe een moment terug te gaan naar onze minister voor Ontwikkelingssamenwerking en haar nadrukkelijk dank te zeggen voor haar onophoudelijke inspanningen. Niet alleen budgettair, maar vooral ook mense-

Colombia is een land waar UNHCR als enige organisatie van de Verenigde Naties de moed had om ook in het veld te werken en de mensen
moed in te spreken. Hoezo geen bemoeienis met de ontheemden, vluchtelingen die hun land nog niet ontvlucht zijn? Colombia, november
2002. Foto. UNHCR/P. Smith.*
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lijk, door haar aanwezigheid - reis na reis - gericht op het te boven komen van conflicten en schendingen van
mensenrechten.
In de afgelopen vijf jaar hebben de zogenaamde millenniumontwikkelingsdoelen, zoals overeengekomen op de
3

Millenniumtop van de Verenigde Naties in 2000 , een onmiskenbaar stempel gedrukt op ontwikkelingssamenwerking. Dat gaat niet alleen - zoals een vroegere minister voor Ontwikkelingssamenwerking het zei - om een
wereld van verschil, maar ook om de wereld in geschil en het terugdringen van de daarmee verbonden schendin4

gen van mensenrechten. Dat vraagt uiteraard niet alleen om bilaterale inspanningen, maar ook om regionale
en multilaterale inzet.
De verwezenlijking van de millenniumdoelen vergt duurzame ontwikkeling met bevordering van en respect
voor mensenrechten in alle landen. Gesteund door de Verenigde Naties, door regionale organisaties, zoals de
Europese en de Afrikaanse Unie, en door de grote machtige landen; in het bijzonder door de huidige supermacht de Verenigde Staten.
De tijd ontbreekt nu om uitgebreid in te gaan op de absolute noodzaak van complementariteit in die inspanningen en op het tragisch tekort daaraan.
Dan doel ik in het bijzonder op de gemankeerde relatie tussen de Verenigde Staten en de Verenigde Naties.
Neem het voorbeeld van Irak en de massavernietigingswapens die daar verondersteld werden, waarbij het wegnemen van die dreiging de legitimatie was voor een militaire interventie. Niet geloofwaardig, zo weten wij nu.
Duidelijk had gezegd moeten worden dat de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties in feite zeer succesvol
waren. Saddam Hussein had immers de intentie en de capaciteit om massavernietigingswapens te ontwikkelen, maar de wapeninspecteurs waren effectief in het verhinderen daarvan. Versterkt met blauwhelmen op de
grond daar waar eerder ontwikkeling, productie en opslag van deze wapens was vastgesteld, had dat de kern
moeten zijn van een strategie om Saddam Hussein stap voor stap de duimschroeven aan te draaien. De eerlijkheid gebiedt overigens te melden dat niet alleen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk van een
krachtig optreden van de Verenigde Naties afzagen, maar dat ook Duitsland en Frankrijk geen initiatief daartoe
namen.
In plaats daarvan kwam het tot een interventie die in zijn legitimatie niet geloofwaardig bleek. Later was er een
fixatie op de tekorten van het Olie voor Voedsel-programma, alsof de grote landen - de Verenigde Staten voorop 5

niet zelf verantwoordelijk waren voor een effectief toezicht op dat programma . Zo werd het een wedloop in vermindering van geloofwaardigheid met nu ook secretaris-generaal Kofi Annan als slachtoffer. De onherroepelij15

ke conclusie dat nucleaire technologie onder effectieve supranationale controle moet staan, is intussen nog
steeds niet getrokken. En dat zestig jaar na het Euratom-verdrag.
Toch behoort het terugdringen van massavernietigingswapens, net zoals het praktiseren van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens, een verplichting van de lidstaten van de Verenigde Naties te zijn. In
relatie met de Rechten van de Mens zien wij gelukkig meer gemandateerde verplichtingen en zonodig interventie gebaseerd op een resolutie van de Verenigde Naties. Meer VN-vredesmachten samen met regionale
inspanningen - Afrikaanse, Europese, Amerikaanse - en het terugdringen van impunity, straffeloosheid, via het
Internationale Strafhof en de tribunalen. Op deze terreinen wordt langzaam maar zeker vooruitgang geboekt.
Minder onderontwikkeling, minder geschil en vooral meer recht. Na het schaamteloos zwijgen tijdens de genocide in Rwanda werd er over Darfur minder lang gezwegen.
Daarmee ben ik terug bij de vluchtelingen, bij de slachtoffers van geweld en vervolging. Als Hoge Commissaris
van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen heb ik geprobeerd om verder te gaan dan humanitaire hulpverlening én om meer te doen aan duurzame oplossingen en preventie. Daartoe kwam het eerst tot het
6

Framework for durable solutions. Dat document, die aanpak, werd eind 2003 door de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties gesanctioneerd. De 4-R's - repatriëring, reïntegratie, rehabilitatie en reconstructie - als
onderdeel hiervan noemde ik reeds.
In 2004 werd ook besloten dat UNHCR deel zou uitmaken van de UN Development Group. De 'D' van UNDP
staat voor ontwikkeling. Als lid van UNDP kan UNHCR nu beter de rol van vluchtelingen in ontwikkelingsprocessen versterken.
Het kwam ook tot nauwe samenwerking met de politieke arm van de Verenigde Naties; in het bijzonder met
het Department for Peace Keeping Operations. Waar veel humanitaire organisaties moeite hebben om voluit
samen te werken met de militaire peace keepers, vredeshandhavers, geldt dit niet voor UNHCR. Zij meent dat
nauwe samenwerking en geïntegreerde missies wel degelijk mogelijk zijn. De nauwe samenwerking met
Department for Peace Keeping Operations bleek ook belangrijk vanwege de samenhang tussen ontwapening,
demobilisatie, reïntegratie, rehabilitatie en de 4-R's. Ook bestond de noodzaak om weerwerk te geven aan van
boven opgelegde concepten waar het de veiligheid van VN-personeel en humanitaire werkers betreft. Voor hen
is juist een benadering van onderop geboden, gedifferentieerd en inspelend op lokale situaties. Zo probeerde
ik voort te bouwen op de naam, faam en ervaring van UNHCR in het realiseren van bescherming van de slachtoffers van geweld en vervolging zonder onze kracht in het isolement te zoeken. Integendeel, UNHCR werd meer
teamspeler.
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Net tussen bezoeken aan de presidenten van Sierra Leone en Liberia maak ik een tussenstop aan de grens van Sierra Leone om daar een
konvooi terugkerende Liberiaanse vluchtelingen te ontmoeten. Sierra Leone, 2005. Foto. UNHCR/S. Momodu.*

Dat gold ook voor de samenwerking met niet-gouvernementele organisaties en met ICRC, het Internationale
Comité van het Rode Kruis. Jacob Kellenberger werd mijn naaste collega. Wij zetten ons samen voluit en principieel in voor het respecteren van de mensenrechten. Hij met discrete diplomatie, ik ook met publieke uitspraken om vluchtelingen, de slachtoffers van geweld en vervolging, een stem te geven.
7

Zo mocht ik bijdragen aan het vertrek van president Charles Taylor uit Liberia, aan het respecteren van de
8

Overeenkomst van Arusha bij het realiseren van democratie in Burundi. Ik sprak mij ook uit in rijke en machtige landen, daar waar het echt scheef ging of dreigde te gaan in hun verplichting om vluchtelingen bescherming te bieden. Ook ging ik naar de krijgsheren in het noordwesten van Afghanistan om aan te dringen op een
veilige en waardige terugkeer van vluchtelingen, ook van de vroegere tegenstanders, de Pashtuns. Het is teveel
om hier te verhalen.
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De Comités van Vluchtelingenvrouwen nemen steeds meer een centrale plaats in het bestuur van de vluchtelingenkampen in. Tsjaad/Soedan-Darfur, maart 2004.
Foto. Unhcr/B. Heger.*

Eén van de inspanningen waar ik ook dankbaar op terugkijk, is het beleid inzake de rol van vluchtelingenvrouwen. Juist met het oog op effectieve bescherming werd veel geïnvesteerd in de wijze waarop vrouwen konden
participeren in het bestuur van vluchtelingenkampen, gemeenschapsprojecten en onderwijs. Deze aanpak
werd zó succesvol dat bij de repatriëring vaak verzucht werd: “Konden wij dit thuis maar voortzetten”. Dat gold
met name de rol van vrouwen in de samenleving. Door UNHCR werden vrouwen sterker en zelfbewuster en voor
hun dochters zagen zij hoe het anders kon.
Dat is een aansporing voor UNHCR om niet bij de grens te stoppen en zich meer inclusief te verplichten om op
te komen voor een nieuw en beter leven voor allen die slachtoffer werden van geweld en vervolging. De grotere rol van vluchtelingenvrouwen zelf bij het realiseren van bescherming en blijvende oplossingen - nieuw leven
in waardigheid - werd een kernpunt. Ook daaraan te mogen werken gaf mij voldoening.
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Laat mij nu spreken over Convention Plus. Wat is dat ?
Convention Plus gaat terug op het fameuze debat over de vraag of het Vluchtelingenverdrag van 1951 niet uit
9

de tijd is. Dat debat leidde tot global consultations met de positieve uitkomst dat het in de Ministeriële Slotconferentie in 2001 tot een herbevestiging van het Vluchtelingenverdrag kwam. Overigens werd dit resultaat mede
bereikt door de wereldwijde publiekscampagne met een sterke Nederlandse poot, Met recht beschermd, waarin vluchtelingen- en ontwikkelingsorganisaties samenwerkten. Echter, tegelijk werd vastgesteld dat er twee ernstige tekortkomingen waren. Een tekort aan verdeling van lasten en verantwoordelijkheden en een tekort aan
duurzame, permanente oplossingen. Daarom werd de Plus nodig.
Alleen maar wijzen op verantwoordelijkheden en verplichtingen voor individuele staten volstond niet meer.
Zonder een als redelijk ervaren lastenverdeling en met onvoldoende perspectief op permanente integratie in
een ander land dan wel op een andere nationaliteit, zou het Vluchtelingenverdrag niet universeel aanvaard worden en zelfs eroderen, zo klonk duidelijk tijdens de global consultations. Dit is geen tekortkoming van het
Vluchtelingenverdrag; het vergt wel de Plus.

Ruud Lubbers, Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, 2001-2005. Foto. UNHCR/S. Hopper.
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Om de aandacht voor de verdeling van lasten en verantwoordelijkheden, alsmede voor daadwerkelijke oplossingen, gestalte te geven, werden drie concrete speerpunten gekozen. Over het eerste, ontwikkelingssamenwerking in relatie tot het vluchtelingendrama, sprak ik al. Over het tweede, opvang en blijvende vestiging in
derde landen, kom ik nog te spreken. Het derde en misschien wel meest cruciale speerpunt werd het terugdringen van niet-reguliere stromen van mensen.
Deze niet-reguliere stromen ontstonden deels doordat echte vluchtelingen niet tijdig perspectief geboden
werd, deels doordat mensensmokkelaars het gat in de markt ontdekten en wanhopige mensen, ook als zij geen
vluchteling waren, naar welvarende landen brachten. Dan moesten die wanhopige mensen zich wel voordoen
als vluchtelingen en zich ontdoen van hun papieren. Zo kwam het tot wat in het jargon irregular secondary movements heet: gemengde stromen van vluchtelingen en migranten.
Om daaraan weerwerk te bieden, zijn met name drie inspanningen nodig. Vluchtelingen moeten zo snel mogelijk geregistreerd worden en documenten krijgen; die registratie moet de belofte van een permanente oplossing
inhouden; en tenslotte zijn afspraken tussen landen nodig over onderscheiden en complementaire verantwoordelijkheden, een faire lastenverdeling daarbij inbegrepen. Het is noodzakelijk om hiervoor een internationale oplossing te vinden die voorspelbaar is en rechtszekerheid biedt. Niet alleen voor vluchtelingen die in hun
zoektocht naar een veilig heenkomen allerlei gevaren lopen - misbruik, exploitatie en soms zelfs de dood - maar
ook voor staten die met deze problematiek geconfronteerd worden.
Convention Plus bouwt voort op historische ervaringen. Denk maar eens aan de Vietnamese bootvluchtelingen
en de tijdelijke opvang van de Kosovaren. Daarbij gaat het zowel om generieke verplichtingen - iets waar landen altijd een hekel aan hebben - als om vrijwillige inspanningen voor specifieke groepen, tijd- en situatiegebonden. Uiteraard zijn generieke beloftes hol als er geen praktische inspanningen op volgen. Omgekeerd is het
riskant als zij zich beperken tot enkele concreet aansprekende groepen. Generieke verplichtingen en concrete
vrijwillige inspanningen moeten elkaar dus onderling versterken.
Convention Plus moet zich tenslotte niet alleen richten op verbetering van tijdelijke bescherming, opdat mensen minder hoeven verder te trekken, maar ook - vanaf dag één - op het perspectief van blijvende oplossingen.
UNHCR werkt met steun van anderen - en hier mag andermaal Nederland genoemd worden - aan project profile: het wereldwijd registreren van vluchtelingen. Zo'n registratie is enerzijds broodnodig om effectief bescherming te bieden aan vluchtelingen, vergt anderzijds het perspectief van een duurzame oplossing.
Alleen dan zullen de beginselen van het Vluchtelingenverdrag en de missie van UNHCR - bescherming bieden
en samen met anderen blijvende oplossingen realiseren - geloofwaardig, universeel en blijvend toepassing vinden. De werking van registratie zal echter pas echt praktijk worden als tegelijkertijd ook iets gedaan wordt aan
de verbetering van de leefomstandigheden en perspectieven van vluchtelingen. Een vluchteling zal zich veelal
20

niet laten registreren als de uitkomst jarenlange 'opsluiting' in een vluchtelingenkamp is. Dan nemen vluchtelingen, tenminste zij die dat kunnen, liever het lot in eigen hand om, hoe dan ook, door te reizen.
Voordat ik spreek over de opvang en blijvende vestiging van vluchtelingen in derde landen, een enkel woord
over mensen die in hun eigen land op de vlucht zijn. Toen ik Hoge Commissaris werd, raadde secretaris-generaal Kofi Annan mij aan niet in te gaan op de oproep van Richard Holbrooke, toenmalig ambassadeur van de
Verenigde Staten bij de Verenigde Naties, om ook verantwoordelijkheid te nemen voor slachtoffers van geweld
en vervolging die de landsgrens niet overgegaan waren en in die zin geen vluchteling waren.
Dat advies was begrijpelijk. Er was en is de spanning met het noodzakelijk benadrukken van nationale verantwoordelijkheden en soevereiniteit. Bovendien was UNHCR in 2000 in financiële problemen geraakt. In relatie
tot die realiteit leek orde op zaken stellen de prioriteit te moeten zijn.

Tanzania was het grootste gastland voor vluchtelingen. Op een zeker moment werd het ook de Tanzanianen teveel. Toch mochten deze
Somaliërs blijven. Hun voorvaderen waren dan ook enkele generaties eerder van daaruit noordwaarts naar Somalië getrokken. Toen het
daar nog vredig was. Tanzania, 2003. Foto. UNHCR/I. Unuova.*
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Nu, vijf jaar later, ben ik beter in staat een antwoord te geven.
Het is inderdaad broodnodig samen te werken en daarvan getuigde ik eerder in deze rede. Het is evenzeer
geboden alle aandacht te geven aan soevereine verantwoordelijkheden en deze te activeren. Van humanitaire
sancties en interventies tot het niet langer passief staan tegenover straffeloosheid.
Dat gezegd hebbend en dat praktiserend, ben ik nu gerijpt tot het inzicht dat UNHCR gemandateerd moet worden om op te komen voor de bescherming van alle mensen die moeten vluchten voor geweld en vervolging.
Ook als zij de landsgrens niet of nog niet gepasseerd zijn. Dat gaat in mijn ervaring niet alleen om nog-niet-

Afghanistan. Foto. Koen Wessing.
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vluchtelingen. Het gaat ook om de realiteit van repatriëring en de steun daarbij, de 4-R's.
Waarom zou UNHCR haar potentie en aanwezigheid in de terugkeergebieden niet ook aanwenden voor terugkerende ontheemden ?
Ik geef toe, er zijn niet alleen principiële maar ook praktische argumenten die mij gebracht hebben tot dit - bijgestelde - oordeel. UNHCR heeft nu - dankzij aanzienlijke successen bij het vinden van blijvende oplossingen minder mensen onder zijn hoede. Er is meer geld en menskracht beschikbaar voor andere slachtoffers.
Bovendien nodigt de evolutie van humanitaire interventie UNHCR uit zijn gewicht nu ook binnen de landsgrenzen in de schaal te leggen. Mede ter voorkoming van de komst van meer vluchtelingen en met het oog op hun
latere terugkeer.
Vervolgde Darfuri in Darfur verdienen aandacht en bescherming, niet alleen de Darfuri in buurland Tsjaad.
Tsjetsjenen verdienen aandacht en bescherming, ook al is Tsjetsjenië deel van de Russische Federatie.
De verdreven bewoners van de enclave Nagorno-Karabach en evenzeer de verdreven Azeri in de nu door
Armenië militair bezette gebieden grenzend aan die enclave, behoren tot de zorg van de Hoge Commissaris.
Dit alles gaat niet alleen om puur humanitaire inspanningen.
Daarom pleitte ik vrijmoedig voor een politieke oplossing voor Darfur, autonoom maar met respect voor de
territoriale integriteit van Soedan.
Daarom sprak ik over de noodzaak Tsjetsjenen niet als terroristen te beschouwen, maar om in een tweesporenbeleid zowel een autonoom Tsjetsjenië kansen te geven als Tsjetsjenen, die dat willen, elders buiten de
Russische Federatie de kans op een nieuw leven te geven. Daarom investeerde ik binnenskamers in een doorbraak voor de Nagorno-Karabach-problematiek; voorbij de ontmoedigende diplomatie die problemen bevriest
in eindeloze reeksen van ontmoetingen en diplomatiek overleg.
Daarnaast moet UNHCR zich beperken, dus zich niet richten op de slachtoffers van natuurrampen. UNHCR moet
bij de bescherming van ontheemden samenwerken met andere actoren en nadrukkelijk opkomen voor soevereiniteit en nationale verplichtingen ondersteunen en activeren. Echter, dit alles doende, behoort het beschermingsmandaat voor slachtoffers van geweld en vervolging inclusief toegepast te worden. Inclusief voor de nog
niet de landsgrens overschrijdende vluchteling en voor allen die terugkeren naar hun gebied van oorsprong en
daarbij steun behoeven.
Samen met het opmerkelijke succes voor zo vele vluchtelingen blijvende oplossingen te vinden, zodat UNHCR
nu meer aankan dan toen ik begon als Hoge Commissaris, heeft Darfur mij de ogen geopend. Darfur en de
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Darfuri hebben recht op effectiviteit en inclusieve toepassing van de internationale verplichting slachtoffers te
beschermen en het respect voor mensenrechten te herstellen. Daarom is de internationale druk zo belangrijk.
Met name de aanwezigheid van de Afrikaanse Unie alsmede die van UNHCR, ook ín Darfur, ter completering
van en in samenwerking met het Rode Kruis en met al die andere niet-gouvernementele partners van de
Verenigde Naties.
Ik beloofde u terug te komen op het derde speerpunt in Convention Plus: opvang en blijvende vestiging van
vluchtelingen in derde landen, in landen zoals Nederland.
De traditie voor zo'n hervestiging, of zoals wij zeggen, voor vluchtelingen op uitnodiging, bestaat vooral in
immigratielanden. Daar bestaat het gebruik een deel van het immigratiequotum te bestemmen voor vluchtelingen. Dat is in deze immigratielanden, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, een succesvolle traditie gebleken.
Het betreft hier geselecteerde vluchtelingen, individueel of groepsgewijs, van wie is vastgesteld dat repatriëring
of opvang in de regio niet goed mogelijk is. Het nieuwe land van opvang ver weg zet zich intensief in voor de
integratie van deze mensen. Integratie in taal, werk en samenleving. Dat geldt natuurlijk ook voor de leden van
hun gezin en familie met wie zij zich dan mogen herenigen.
Nu sterk ontwikkelde economieën en samenlevingen alle de neiging hebben te vergrijzen respectievelijk een
autochtone reproductiefactor van minder dan één hebben, ligt het voor de hand dat zij zich oriënteren op gereguleerde immigratie. Met daarbinnen een quotum gereserveerd voor vluchtelingen op uitnodiging.
De landen van de Europese Unie zouden zich kunnen oriënteren op jaarlijks één vluchteling per vijfduizend
inwoners. Voor Nederland zouden dat 3.200 vluchtelingen per jaar betekenen en voor de gehele Europese Unie
zo'n zeventig duizend per jaar; vergelijkbaar met het aantal dat de Verenigde Staten nastreeft om op te nemen.
Ik ben mij ervan bewust dat Europese landen gedurende een reeks van jaren te maken hebben gekregen met
irreguliere stromen van asielzoekers, onder wie zo velen die echt geen vluchteling waren. Dat zou deels vervangen moeten worden door vluchtelingen op uitnodiging met toetsing in de regio ginds.
Ik zeg bewust deels, omdat er altijd nog vluchtelingen spontaan zullen komen voor wie toetsing pas mogelijk
is ná aankomst hier.
Echter, de praktijk leert dat in immigratielanden die spontane, overwegend irreguliere, stroom veel beperkter
is dan in landen die geen of vrijwel geen vluchtelingen op uitnodiging toelaten. Ik spreek dan maar niet over
de onaanvaardbare detentiepraktijken in sommige immigratielanden.
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We brachten 250.000 mensen terug naar Oost-Timor. Maar het blijft wel pijn doen dat enkele jaren eerder in Atambura een aantal van onze medewerkers vermoord werd. Oost-Timor, 2003. Foto. UNHCR/J. Morland.*

Irreguliere stromen bij gebrek aan reguliere mogelijkheden manifesteren zich niet alleen bij vluchtelingen, maar
ook bij migranten. De behoefte aan migratie moet gereguleerd worden, georganiseerd op straffe van irreguliere, illegale stromen.
Over het verschijnsel van mensensmokkelaars, die misbruik maken van het Vluchtelingenverdrag, sprak ik
reeds. De vluchtelingen werden en worden daardoor dubbel gestraft.
Dat vraagt via Convention Plus om meer opvang in de regio, minder irreguliere, niet gedocumenteerde stromen van mensen en meer vluchtelingen op uitnodiging. Deels als sluitstuk in het pakket van duurzame oplossingen, deels als teken van solidariteit met de volkeren en landen in de regio waar het overgrote deel van de
opvang plaats vindt.
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Betekent een koers van meer vluchtelingen op uitnodiging en gereguleerde immigratie naast zoveel mogelijk
opvang in de regio van oorsprong geen risico vanuit het perspectief van nationale veiligheid en terrorisme?
Neen, zo meen ik; integendeel. Het tekort aan reguliere oplossingen en solidariteit vertaalt zich eerder in een
falen bij het terugdringen van criminaliteit en terrorisme.
Intussen zitten wij in Nederland - en niet alleen in Nederland - met een stevig probleem als gevolg van ontsporing, van jarenlang grote aantallen zogenaamde gemengde stromen vluchtelingen en migranten, van wie
slechts één op de zeven à tien vluchteling bleek te zijn.
Samen met de forse groei aan allochtonen door gezinshereniging en grote gezinnen, schiep dit een klimaat
waarin het gerechtvaardigd werd geacht zoveel mogelijk de gang naar Nederland te ontmoedigen.

Spin-Boldak vormde aan de grens een kruispunt van vluchtelingen en Taliban-aanhangers. Uiteindelijk besloten we
het te ontmantelen. Sommigen gingen naar het nabije Quetta aan de Pakistaanse zijde in Baluchistan. Anderen gingen terug naar huis in Afghanistan en velen vertrokken als ontheemden naar Zahri-Dast in het zuidwesten van
Kandahar. Dat gold met name de Pashtuns, die nog niet naar huis durfden, en de vele Kuchi-nomaden. Afghanistan,
juli 2003. Foto. UNHCR/ N. Behring.*
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Zo werden wij sinds kort weer emigratieland.
Met een zeker begrip dat het niet langer kon, zoals het vele jaren ging, is nu evenzeer het moment gekomen
duidelijk stelling te nemen tegen overdrijving.
Snelle en heldere procedures, ook als er een 'neen' gezegd moet worden, zijn nodig. Echter evenzeer moet er
een heldere afweging worden gemaakt of uitzetting nog nodig en gerechtvaardigd is als vluchtelingen, en met
name hun kinderen, al vele jaren in Nederland zijn. Goed bestuur vergt afweging van belangen en grondrechten.
Het is goed dat bij toepassing van asielprocedures nu minder gedraald wordt dan vroeger: maar zijn wij niet
toch wat verkrampt in het uitzettingsbeleid? Dat geldt in het bijzonder voor kinderen. De rechten van het kind
horen te prevaleren boven de beperkingen krachtens de asielprocedure.
De noodzaak tot afschrikking van asielzoekers wordt op dit moment overschat. En dat niet alleen omdat
Nederland inmiddels een emigratieland geworden is. Als asielzoekers uiteindelijk hier mogen blijven, wordt dat
teveel gezien als alleen een belasting voor onze samenleving. Die houding miskent de bijdrage die deze mensen, vers bloed als het ware, aan onze samenleving kunnen gaan leveren. Vergeet niet dat vluchtelingen heel
sterke mensen zijn. Mensen die niet uit vrije wil hier naartoe zijn gekomen maar omdat hun leven in eigen land
gevaar loopt. Het is nogal wat om je met je hele gezin vanuit Kandahar in Afghanistan te begeven naar Meppel
in Drenthe.
De huidige terugkeerproblematiek van oude gevallen die hier al vele jaren zijn, is deels een zaak van overgangsrecht - mensen kwamen hier toen er een oude wet van kracht was, en nu is er een nieuwe wet - en deels
een zaak van de consequentie die getrokken moet worden uit de nieuwe omstandigheden. Toen was het ginder onveilig, nu is het er veilig. Er wordt dan gezegd: de rechter heeft gesproken, of beter: hij heeft eindelijk of
opnieuw gesproken en dat moet gerespecteerd worden. De rechter beoordeelt inderdaad de rechtmatigheid van
de besluiten van de minister.
Dat is echter niet mijn punt. Mij gaat het om de billijkheid. Het gaat er om dat in billijkheid wordt afgewogen
of het gezien de al bereikte integratie, met name ook die van kinderen, niet beter is om mensen niet uit te zetten ook al ware dat rechtmatig? En moet er daarnaast geen afweging plaatsvinden, als de situatie ginder positief gewijzigd is nádat de asielzoeker op pad ging? Wat in de nieuw ontstane situatie nu het beste is - nieuw
niet alleen in het land van oorsprong ginds, maar ook nieuw wat betreft degene die hier al weer enige tijd verblijft en leeft, woont, werkt, kinderen heeft?
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Het lijkt wel of ons landsbestuur nog steeds meent dat de hoofddrijfveer 'afschrikking' moet zijn en hoe minder vluchtelingen hier, hoe beter. Formele criteria zijn van belang om ervoor te zorgen dat van het asielrecht
geen misbruik wordt gemaakt. Maar het is redelijk om ook de mate waarin mensen kans hebben gezien om
een bestaan op te bouwen erbij te betrekken: in hoeverre heeft de integratie van een persoon in Nederland
inmiddels plaats gevonden?
Dus de formele criteria en de noodzaak apert misbruik niet te belonen, aanvullen met de overweging: is de pijn
van het nu 'wegsnijden' van deze mensen uit onze samenleving niet voor alle betrokkenen - inclusief onze
samenleving - disproportioneel? Daarom moet het feit dat integratie heeft plaatsgevonden, voluit worden meegewogen. Als het in je land van herkomst op dit moment weer veilig is maar je hebt inmiddels Nederlands
geleerd, hier gewerkt en je bent hier geworteld dan zijn er goede redenen om terugkeer niet te forceren. Vanuit
maatschappelijk, humanitair en dus menselijk oogpunt is dat heel goed verdedigbaar en daar gaat het toch om.
Als wij terecht zo aandringen op integratie zou het Nederland sieren om bij mensen die al geruime tijd deel uitmaken van de samenleving en hier actief deelnemen, hun bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving mee te laten wegen en ten aanzien van mogelijke uitzetting niet alleen met formele criteria te werken.
Ook het uitzettingsargument dat de rechtsgelijkheid gediend is in vergelijking met anderen die eerder besloten
huiswaarts te keren, vind ik niet overtuigend.
Zeker frauduleus handelen moet bestraft worden. Maar mensen nu straffen omdat omstandigheden ginds verbeterd zijn, is onjuist. Ook de gretigheid, waarmee bezien wordt of de gevluchte niet naar elders in zijn land
van oorsprong terug kan, miskent vaak het persoonlijk drama en de verrichte integratie-inspanning.
Ik ben mij ervan bewust dat het huidige verkrampte uitzettingsbeleid ook niet los gezien kan worden van de
kramp waarin Nederland terecht is geschoten. Niet alleen in relatie tot vluchtelingen, maar ook in relatie tot
allochtonen in het algemeen. Daar met u over te spreken, is niet minder belangrijk dan over de vluchtelingenproblematiek. Maar daarvoor is het thans in deze rede niet het moment.
Nog een keer terug naar mijn tijd bij UNHCR.
Toen ik uitgenodigd werd deze lezing te houden, werd verondersteld dat ik nu nog Hoge Commissaris zou zijn.
Dat is helaas niet het geval.
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Het was nog volop Taliban-tijd. Mensen die voor geweld vluchten én om de droogte én om de Taliban-repressie. Afghanistan, 2001. Foto. UNHCR/Y. Hassan*

Ik vertrok acht maanden nadat Max van der Stoel inzake een klacht die niet houdbaar bleek, overtuigend gerapporteerd en gemaand had tot correctie van het ondeugdelijke onderzoek en bewuste persmanipulaties. Die gingen echter alleen maar door. Acht maanden lang.
Ik liet na mijn aftreden een ontredderd UNHCR achter. Waarom - zo zei men daar - moet iemand gaan van wie
de secretaris-generaal nu publiekelijk verklaarde dat hij “aan niets schuldig was bevonden?”
Genoeg hierover.
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Met veel voldoening kijk ik terug op de afgelopen jaren bij UNHCR. De vluchtelingen met hun veerkracht en
doorzettingsvermogen gaven mij energie en motivatie om op zoek te gaan naar nieuwe en duurzame oplossingen. Het heeft mij veel gebracht en mijn kijk op het leven verrijkt.
Tijdens de bijeenkomst in Amsterdam Met recht beschermd. Vluchtelingen wereldwijd werd ik als volgt toegesproken: “Ruud Lubbers, hij heeft vluchtelingen in de ogen gekeken, nieuwe sterrenhemelen gezien. Zo heeft
hij als politicus en bestuurder de andere kant van het beleid leren kennen: de mensen, de vluchtelingen.
Daarvan had hij de diepte en consequenties eerder niet kunnen vermoeden.”
En zo is het. De jaren voor en met vluchtelingen hebben mij verrijkt. Ik wens UNHCR en andere vluchtelingenorganisaties, hier en waar ook ter wereld, toe dat zij zich met politieke en maatschappelijke steun kunnen blijven inzetten voor duurzame oplossingen en het beschermen van vluchtelingen.
Ik wens Nederland toe dat het zijn hart niet verliest. Ik heb mijn hart aan vluchtelingen gegeven en zal me
betrokken blijven voelen. Ik weet zeker, U ook.

* De teksten zijn van Ruud Lubbers
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VOETNOTEN
1. Mr. Th. H. Bot was de eerste minister voor Ontwikkelingssamenwerking, 1965-1966. Zijn zoon mr. B.R. Bot is vanaf december 2003 minister van Buitenlandse Zaken.
2. In maart 2002 vond in de Mexicaanse stad Monterrey de VN-topconferentie over Financiering voor Ontwikkeling plaats. Op
deze top zijn afspraken gemaakt over financiering van de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, gericht op armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.
3. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam in september 2000 een historisch besluit en stelde de millenniumdoelen vast, gericht op de bestrijding van de armoede. De acht millenniumdoelen, die in 2015 moeten zijn gerealiseerd, zijn:
1. uitroeiing van extreme armoede en honger
2. basisonderwijs voor alle kinderen
3. bevordering van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en van emancipatie van vrouwen
4. terugdringing van kindersterfte
5. verbetering van de gezondheid van moeders
6. bestrijding van hiv/aids, malaria en andere ziekten
7. waarborgen van een duurzaam milieu
8. ontwikkelen van een wereldwijd samenwerkingsverband voor ontwikkeling.
4. Dr. J.P. Pronk bracht in 1990 als minister voor Ontwikkelingssamenwerking de nota Een wereld van verschil uit, waarin hij
duurzame armoedebestrijding als doelstelling van ontwikkelingssamenwerking vaststelde.
5. De Tweede Golfoorlog, in het voorjaar van 1991 viel Saddam Hussein Koeweit binnen, leidde tot zware economische sancties
van de Verenigde Naties tegen Irak. Om humanitaire steun mogelijk te maken besloot de Veiligheidsraad tot het Olie voor
Voedselprogramma, 1996-2003. Dit stelde Irak in staat olie te exporteren om voedsel en medicijnen te kopen voor de noodlijdende bevolking. In totaal ging dat om ongeveer 50 miljard euro. Verscheidene geruchten van fraude leidden tot onderzoek
van de Verenigde Naties en ook van de Verenigde Staten.
6. Het framework for durabele solutions for refugees and persons of concern zijn praktische oplossingen in het kader van de
Agenda for protection, onder meer gericht op een betere verdeling van lasten en verantwoordelijkheden tussen de landen
van het Noorden en van het Zuiden. Zij bevatten onder meer afspraken over hervestiging van uitgenodigde vluchtelingen.
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Het framework krijgt vorm via een aantal concepten, zoals dat van de 4-R's: repatriëring, reïntegratie,
rehabilitatie en reconstructie.
7. In 1997 werd Charles Taylor gekozen tot president van Liberia, dat in een langdurige burgeroorlog verwikkeld was. Taylor ontpopte zich al snel als een despoot en wakkerde daarmee de oorlog aan. De
Overeenkomst van Accra, 2003, bepaalde dat Taylor in ballingschap moest. Hij vertrok naar Nigeria. Het
Sierra Leone-tribunaal wil hem niettemin berechten.
8. Het Framework for Durable Solutions for Refugees and Persons of Concern is gericht op een eerlijkere verdeling van lasten en verantwoordelijkheden, het creëren en vergroten van de opvangcapaciteit voor en
bescherming van vluchtelingen en het vinden van duurzame oplossingen. Daartoe wordt gebruik gemaakt
van Development Assistance for Refugees (Dar), de 4-R’s - repatriatie, reïntegratie, rehabilitatie en reconstructie - en Development through Local Integration (Dli).
9. De reeks Global Consultations, 2001-2002, is het overleg van regeringen, niet-gouvernementele organisaties en deskundigen die de Agenda for Protection vaststelden. De Geneefse conferentie van december
2001 waar de internationale gemeenschap unaniem het Vluchtelingenverdrag van 1951 opnieuw bekrachtigde, was onderdeel van de Global Consultations.
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G E R R I T J A N VA N H E U V E N G O E D H A R T
‘HET MOET EN HET KAN’
In december 1950 benoemde de Verenigde Naties de Nederlander Gerrit Jan van Heuven
Goedhart, 1901-1956, tot de eerste Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen, UNHCR.
Gerrit Jan van Heuven Goedhart had vóór zijn benoeming tot Hoge Commissaris al een actief
en bewogen leven achter de rug. Na zijn rechtenstudie in Leiden begaf hij zich in de journalistiek en werd al snel hoofdredacteur van De Telegraaf en, na zijn gedwongen vertrek, van het
Utrechts Nieuwsblad. In de Tweede Wereldoorlog leidde hij de illegale krant Het Parool.
Het verzet stuurde Van Heuven Goedhart in 1944 als boodschapper naar Londen om met de
Nederlandse regering te overleggen. Hij werd minister van Justitie, een functie die hij tot
februari 1945 bekleedde. Terug in Nederland werd hij hoofdredacteur van het inmiddels legale dagblad Het
Parool, 1945-1950.
Voor de oorlog had Van Heuven Goedhart zich al ingezet voor de joodse vluchtelingen uit Duitsland én
beschuldigde hij de regering van het aanwakkeren van het anti-semitisme door joodse vluchtelingen zonder
reisdocument de grens over te zetten. ‘Doodsnood was hun eenige drijfveer, gesmaad en gehaat door het Duitsche
regime, geplunderd en gebrandschat door de “spontane” progrom-handlangers, gevlucht veelal uit de hel van Dachau
of van een ander concentratiekamp, kwamen zij hierheen. Waar zouden zij die “noodigen papieren” vandaan moeten halen?’ (in: Utrechts Nieuwsblad, 30 december 1938).
Publieke bedelaar nummer één
Als Hoge Commissaris kreeg Van Heuven Goedhart de opdracht om te werken aan het oplossen van het vluchtelingenprobleem. Eerder al had hij zich met kracht ingezet voor het verbeteren van de rechtspositie van vluchtelingen. Dit resulteerde in het vluchtelingenverdrag: het Verdrag van Genève, 1951.
‘...wat betekent internationale bescherming voor iemand die doodgaat van de honger?’, vroeg hij de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties. Ook het bieden van hulp, noodhulp en structurele hulp, was noodzakelijk. Daarvoor was geld nodig. Van Heuven Goedhart ontpopte zich als publieke bedelaar nummer één.
In 1955 kreeg de Hoge Commissaris de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt.
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Van Heuven Goedhart leefde in de -nu onvoorstelbare- overtuiging dat het vluchtelingenprobleem opgelost kon
worden. Sprekend over het voorgoed sluiten van de vluchtelingenkampen, herhaalde hij telkens de hem zo
typerende, bezwerende aanmoediging: ‘Het moet en het kan!’.
Penning en lezing
Stichting Vluchteling heeft in 1996 de tweejaarlijkse Van Heuven Goedhart-lezing ingesteld om publiekelijk
aandacht te vragen voor het wereldwijde vluchtelingenprobleem. In 2001 voegde zij er de Van Heuven Goedhartpenning aan toe, bestemd voor een vluchteling die zich op een meer dan bijzondere wijze inzet voor de vluchtelingen.
Stichting Vluchteling reikte de Van Heuven Goedhart-penning uit aan Cynthia Maung, 2001, uit Birma, Archil
Bakuradze, 2003, uit Georgië en aan Karak Mayik Nyok, 2004, uit Soedan.
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STICHTING VLUCHTELING
Stichting Vluchteling zet zich op humanitaire gronden in voor vluchtelingen en ontheemden in Afrika, Azië,
Latijns-Amerika en Oost-Europa. Zij doet dat samen met de vluchtelingen door hen direct bij de uitvoering van
de hulpprojecten te betrekken. Zo werkt Stichting Vluchteling met de vluchtelingen aan de bouw van tenten en
woningen, aan het onderwijs en medische zorg. Ook de hygiëne, bouw van latrines, krijgt veel aandacht.
Stichting Vluchteling wil met haar steun de vluchtelingen in staat stellen hun leven opnieuw vorm te geven en
zich te ontwikkelen. Daarom is er veel aandacht voor onderwijs en vakopleidingen en voor projecten die vluchtelingen kansen bieden om weer over een eigen inkomen te beschikken, zoals het verstrekken van microkredieten, van gereedschap voor vaklieden of voor boeren.
In Nederland geeft Stichting Vluchteling voorlichting over de vaak kwetsbare positie waarin vluchtelingen verkeren, en komt zij op voor hun rechten en belangen, bijvoorbeeld door lobby-activiteiten. Zo benadrukt de
stichting de waarde van het Verdrag van Genève van 1951 en het Verdrag van Addis Abeba van 1969, waarin de
rechten van de vluchtelingen en ontheemden zijn vastgelegd.
Om haar werk te financieren werft Stichting Vluchteling fondsen. De stichting prijst zich gelukkig met haar
hoge aantal trouwe donateurs en met de substantiële bijdragen van de Nederlandse overheid en de Nationale
Postcode Loterij. Stichting Vluchteling zet ook in op het verwerven van donaties en sponsorgelden uit het
bedrijfsleven.
Met de inkomsten, tussen de 10 en 12 miljoen euro op jaarbasis, is Stichting Vluchteling in ruim dertig landen
actief, waar zij ongeveer honderd hulpprojecten steunt.
Stichting Vluchteling is een samenwerkingsverband van kerken, maatschappelijke instellingen en hulporganisaties. Deze brede samenstelling en vooral de ongeveer 150.000 trouwe donateurs bieden Stichting Vluchteling
een stevige maatschappelijke basis.
Hare Majesteit Koningin Beatrix is beschermvrouwe.

35

Met dank aan
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