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Welkom in ECOSOC  
Geachte	vertegenwoordigers,	beste	deelnemers,	 	
	
Wij,	de	voorzitters	van	de	Economische	en	Sociale	Raad	van	de	Verenigde	Naties,	heten	
je	 nu	 al	 van	 harte	 welkom	 op	 BruxMUN	 en	 in	 ons	 comité.	 Wij	 hebben	 twee	 zeer	
uitdagende	 en	 relevante	 onderwerpen	 uitgekozen	 waarrond	 we	 een	 heel	 weekend	
zullen	 werken	 en	 debatteren.	 Enerzijds	 zullen	 we	 de	 uitdagingen	 omtrent	 inclusief	
hoogwaardig	 onderwijs	 bespreken	 in	 het	 licht	 van	 de	 duurzame	
ontwikkelingsdoelstellingen	en	anderzijds	zullen	we	ons	toespitsen	op	de	drijfveren	en	
uitdagingen	 van	migratie	 en	 hoe	we	 deze	moeten	 aanpakken	 vanuit	 een	 sociaal	 en	
economisch	 perspectief.	 Beide	 issues	 verdienen	 de	 tijd	 en	 aandacht	 van	 de	
internationale	gemeenschap	en	we	zijn	dan	ook	blij	dat	deze	hier	een	forum	krijgen	in	
ECOSOC.			
	
In	dit	comité	willen	wij	voornamelijk	een	open,	inclusief	en	respectvol	platform	creëren	
waar	nieuwe	ideeën	gehoor	krijgen	en	waarin	samenwerking	centraal	staat.	ECOSOC	is	
de	 plaats	 bij	 uitstek	waar	 dialoog	 en	 innovatie	 hand	 in	 hand	 gaan	 om	 internationale	
uitdagingen	 aan	 te	 pakken.	 Naast	 haar	 coördinerende	 rol	 is	 het	 dan	 ook	 de	
ontmoetingsplaats	van	beleidsmakers,	politici,	academici	en	stakeholders.	Als	ECOSOC	
kunnen	wij	dan	ook	ons	steentje	bijdragen	door	bovenstaande	 topics	 te	bespreken	en	
advies	te	geven	vanuit	onze	expertise.	 		
	
Op	het	einde	van	de	dag	is	het	voor	ons	belangrijk	dat	we	tot	een	uniform	besluit	komen	
waar	iedereen	zich	kan	achter	scharen	en	dat	dit	tot	stand	komt	op	een	inclusieve	wijze.	
Diplomatie	betekent	niet	 enkel	met	de	beste	argumenten	 jouw	standpunt	verdedigen,	
maar	 eveneens	 openstaan	 voor	 samenwerking	 en	 streven	 naar	 een	 consensus.	 Ten	
slotte	 hopen	 we	 ook	 dat	 iedereen	 zal	 bijleren	 van	 de	 gevoerde	 discussies	 en	 dat	 er	
nieuwe	vriendschapsbanden	worden	gesmeed	doorheen	het	weekend.	Als	we	dit	alles	
bereiken	mogen	we	zeker	en	vast	fier	zijn!		
	
Wij	kijken	alvast	uit	naar	de	interessante	en	kwaliteitsvolle	discussies,		
	
Hoogachtend,	
	
Silke	en	Joke	
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De Voorzitters 
Silke	Goubin	

Vanaf	 haar	 vijftiende	 nam	 Silke	 deel	 aan	 verschillende	 internationale	
simulatieconferenties.	In	het	middelbaar	waren	dat	ondermeer	Europolis	en	het	Model	
European	Parliament	 (een	Model	United	Nations	bestond	 toen	namelijk	nog	niet	voor	
scholieren).	 Hoogstwaarschijnlijk	 waren	 deze	 projecten	 medeverantwoordelijk	 voor	
haar	 latere	 studies:	 Politieke	Wetenschappen	 aan	 de	 VUB.	 Daar	 leerde	 ze	 de	 “Model	
United	 Nations”	 kennen.	 Een	 tiental	 conferenties	 in	 binnen-	 en	 buitenland,	 een	
diplomacy	award	en	heel	wat	ervaring	met	publiek	spreken,	debatteren	en	het	bouwen	
aan	 beleid	 later,	 belandde	 ze	 op	 stage	 in	 New	 York	 bij	 de	 Belgische	 Permanente	
Vertegenwoordiging	 bij	 de	 Verenigde	 Naties	 in	 2015.	 Op	 dit	moment	 werkt	 Silke	 als	
doctoraatsonderzoeker	 aan	 de	 KU	 Leuven,	waar	 zij	 onderzoek	 doet	 naar	 de	 politieke	
gevolgen	van	economische	ongelijkheid	en	sociale	cohesie. 

 
 
Joke	Matthieu	

Als	 studente	Politieke	Wetenschappen	aan	de	VUB	werd	 Joke	al	 snel	 gebeten	door	de	
MUN-bacterie	 en	werd	 ze	 geselecteerd	 als	 lid	 van	 het	 VUBMUN-team	 (het	MUN	 team	
van	de	VUB).	In	VUBMUN	participeerde	ze	aan	verscheidene	MUN’s	waaronder	OxiMUN	
in	 Oxford,	 LiMUN	 in	 Londen	 en	 Harvard	 WorldMUN	 in	 Seoul.	 Tot	 vorig	 jaar	 was	 ze	
eveneens	 MUN-verantwoordelijke	 van	 VVN	 Youth	 Brussels	 waarin	 ze	 mee	 MUN-
trainingen	organiseerde,	meeging	als	faculty	advisor	naar	OxiMUN	en	hielp	bij	de	MUN-
simulaties.	Momenteel	werkt	Joke	als	onderwijsassistent	en	doctoraatsonderzoeker	aan	
de	VUB	waar	 ze	onderzoekt	hoe	deliberatie	burgerschapscompetenties	en	gedrag	kan	
ontwikkelen	bij	adolescenten.		
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Achtergrond ECOSOC		

De	 Economische	 en	 Sociale	 Raad	 van	 de	 Verenigde	 Naties	 (afgekort	 ECOSOC,	 voor	
Economic	 and	 Social	 Council)	 is	 net	 als	 de	 Veiligheidsraad	 een	 hoofdorgaan	 van	 de	
Verenigde	 Naties.	 Het	 doel	 van	 ECOSOC	 is	 de	 bevordering	 van	 samenwerking	 op	
economisch,	sociaal	en	humanitair	gebied.	De	ECOSOC	is	niet	permanent	in	functie	maar	
komt	enkele	keren	per	jaar	bijeen	in	New	York	en	Genève.	 		
	
Bevoegdheden	
Het	Handvest	van	de	Verenigde	Naties	vat	de	bevoegdheden	van	ECOSOC	mooi	samen:		
Artikel	62	 		

• Lid	1.	De	Economische	en	Sociale	Raad	kan	studies	en	 rapporten	maken	of	het	
initiatief	 daartoe	 nemen,	 met	 betrekking	 tot	 internationale	 economische,	
sociale	of	culturele	aangelegenheden,	alsook	in	aangelegenheden	betreffende	
onderwijs,	 gezondheidszorg	en	aanverwante	 zaken	en	kan	 ten	 aanzien	 van	
zulke	 aangelegenheden	 aanbevelingen	doen	 aan	de	Algemene	Vergadering,	
de	 Leden	 van	 de	 Verenigde	 Naties	 en	 de	 betrokken	 gespecialiseerde	
organisaties.	

• Lid	 2.	 Hij	 kan	 aanbevelingen	 doen	 met	 het	 oog	 op	 het	 bevorderen	 van	 de	
eerbiediging	 en	 inachtneming	 van	 de	 rechten	 van	 de	 mens	 en	 de	
fundamentele	vrijheden	voor	allen	

• Lid	3.	Hij	kan	ontwerp-verdragen	opstellen	 ter	voorlegging	aan	de	Algemene	
Vergadering,	met	 betrekking	 tot	 aangelegenheden	die	 binnen	 zijn	 bevoegdheid	
vallen.	

• Lid	4.	Hij	kan,	overeenkomstig	door	de	Verenigde	Naties	voorgeschreven	regels,	
internationale	 conferenties	 bijeenroepen	 over	 aangelegenheden	 die	 binnen	
zijn	bevoegdheid	vallen.	

Een	 heel	 belangrijke	 eigenschap	 van	 ECOSOC	 is	 dat	 het	 als	 reflectiekamer	 wordt	
gebruikt	door	de	VN-leden.	We	bedoelen	hiermee	dat	de	VN-leden	hier	bijeenkomen	en	
proberen,	 los	 van	 het	 dagelijkse	 politieke	 gehakketak,	 tot	 duurzame	 oplossingen	 te	
komen.	Het	is	met	andere	woorden	een	coördinerende	vergadering.	 		
	
ECOSOC	heeft	minder	belang	dan	de	Algemene	Vergadering	van	de	Verenigde	Naties	of	
de	Veiligheidsraad.	Sociale	en	economische	thema’s	liggen	best	gevoelig	bij	de	VN-leden,	
zeker	gezien	de	erg	grote	verschillen	tussen	de	armere	en	rijkere	landen.	Bovendien	kan	
het,	net	zoals	de	Algemene	Vergadering	van	de	VN,	geen	bindende	beslissingen	nemen	
(enkel	 de	Veiligheidsraad	kan	dit).	Hierdoor	 kon	deze	 vergadering	 zich	nooit	 volledig	
ontplooien	tot	zijn	volledig	potentieel	als	coördinator	van	de	verschillende	VN	projecten	
en	 agentschappen	 rond	 sociale	 en	 economische	 thema’s.	 In	 2006	werd	 bovendien	 de	
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bevoegdheid	 van	 ECOSOC	 om	 op	 te	 treden	 in	 het	 gebied	 van	 mensenrechten	
teruggetrokken.		

Sinds	de	goedkeuring	van	de	Millenniumdoelstellingen,	en	hun	opvolger,	de	Duurzame	
Ontwikkelingsdoelen	 (zie	 hierover	 de	 sectie	 rond	 duurzame	 ontwikkelingsdoelen),	
staan	 deze	 doelstellingen	 centraal	 in	 de	werking	 van	 ECOSOC.	Het	werk	 van	 ECOSOC	
richt	zich	op	dit	moment	op	het	voortbrengen	van	duurzame	ontwikkeling.	Daarnaast	
probeert	ECOSOC	de	VN	en	haar	verschillende	geledingen	meer	 in	 contact	 te	brengen	
met	het	maatschappelijk	middenveld.	 		
	
Leden	
ECOSOC	telt	54	leden.	In	tegenstelling	tot	in	de	Algemene	Vergadering	van	de	Verenigde	
Naties	 zetelen	 niet	 alle	 193	 leden	 van	 de	 VN	 in	 deze	 raad.	 Jaarlijks	 houdt	 men	
verkiezingen	in	de	VN	om	18	landen	aan	te	duiden.	 	Wanneer	een	land	verkozen	is	als	
lid	van	ECOSOC	zetelt	het	hier	3	jaar	in.	Het	mandaat	van	elk	land	kan	verlengd	worden,	
al	gebeurt	dat	niet	per	se.	 		
	
In	 het	 VN-systeem	 zetelen	 landen	 in	 verschillende	 groepen	 bij	 elkaar.	 Deze	 groepen	
verdelen	 onderling	 hoeveel	 zetels	 iedere	 groep	 krijgt	 (bijvoorbeeld	 in	 de	
Veiligheidsraad,	maar	ook	in	ECOSOC).	Deze	zetelverdeling	staat	niet	zo	omschreven	in	
het	 Handvest,	 maar	 door	 de	 jaren	 heen	 groeide	 deze	 regeling.	 Samengevat	 heeft	 de	
Afrikaanse	 groep	 14	 zetels	 in	 ECOSOC,	 de	 Groep	 van	 Aziatische	 landen	 11	 zetels,	 de	
Groep	van	Oost-Europese	landen	6	zetels,	de	Groep	van	Amerikaanse	landen	10	zetels,	
en	de	Groep	 van	Westerse	 en	Andere	 landen	13	 zetels.	 1	 zetel	 staat	 uiteraard	 voor	1	
land.	
	
In	het	beperkte	ledenaantal	ligt	zowel	de	sterkte	als	de	zwakte	van	ECOSOC.	Een	kleiner	
aantal	 leden	 betekent	 in	 principe	 meer	 daadkracht	 (het	 is	 makkelijker	 om	 tot	 een	
consensus	 te	 komen).	 Aan	 de	 andere	 kant	 impliceert	 dit	 evenwel	 dat	 de	meeste	 VN-
leden	 er	 niet	 in	 zetelen.	 Zeker	 ontwikkelingslanden	 (bvb.	 de	 Groep	 van	 Afrikaanse	
landen	binnen	de	VN)	voelden	zich	in	het	verleden	wel	eens	ondervertegenwoordigd.	Zij	
prefereren	de	 grote	Algemene	Vergadering,	waar	 ze	meer	 (stem)gewicht	 in	 de	 schaal	
leggen.	 Er	 zijn	 ook	 enkele	 Niet-Gouvernementele	 Organisaties	 (NGO’s)	 die	 een	
waarnemerstatus	 hebben	 in	 ECOSOC.	 Dat	 betekent	 dat	 zij	 mogen	 spreken	 tijdens	 de	
vergadering,	maar	niet	mogen	stemmen.	 		
	
Voor	meer	 informatie	over	Ecosoc	 in	het	bijzonder,	 en	de	VN	 in	het	 algemeen,	 kan	 je	
terecht	op	de	volgende	websites:	 	
Het	 Handvest	 van	 de	 Verenigde	 Naties:	 http://www.unric.org/nl/handvest	
Hoofdpagina	ECOSOC:	https://www.un.org/ecosoc/		 	
Het	United	Nations	Handbook:	 	https://www.mfat.govt.nz/en/peace-rights-and-
security/work-with-the-un-and-other-partners/un-handbook-2017-18/		 	 	
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Een	overzicht	van	alle	huidige	ECOSOC-leden:	 	
https://www.un.org/ecosoc/en/content/members	

Achtergrond Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 	
In	2000	keurden	de	VN-leden	de	Milleniumdoelstellingen	goed	(afkorting:	MDG’s,	naar	
Millenium	 Development	 Goals).	 In	 deze	 doelstellingen	 engageerde	 de	 VN	 zich	 om	 8	
concrete	doelstellingen	te	verwezenlijken,	waaronder	het	halveren	van	armoede	 in	de	
wereld,	 het	 bestrijden	 van	 moedersterfte,	 het	 tegenhouden	 van	 AIDS,	 toegang	 tot	
drinkbaar	 water	 voor	 iedereen	 verwezenlijken,	 alsook	 het	 garanderen	 van	
basisonderwijs	voor	iedereen.	Op	al	deze	doelstellingen	werd	veel	vooruitgang	geboekt:	
ze	werkten	als	catalysator	binnen	en	buiten	de	VN	om	hulpmiddelen	te	verzamelen	en	
diverse	acties	te	initiëren.	Echter,	enkel	de	doelstelling	om	armoede	te	halveren		werd	
volledig	behaald	tegen	2015,	het	eindjaar	van	deze	doelstellingen.	 		
	
De	Millenniumdoelstellingen	waren	er	vooral	op	gericht	om	armoede	 te	bestrijden	en	
ontwikkeling	 in	 de	 armere	 landen	 ter	 wereld	 te	 bevorderen.	 Ze	 sproten	 voort	 uit	
exclusieve	 onderhandelingen	 binnen	 het	 VN-systeem.	 Hierdoor	 bekritiseerden	 de	
ontwikkelingslanden	ze	wel	eens	als	een	“Westerse	inventie”.	Vanuit	het	Westen	en	uit	
het	 maatschappelijk	 middenveld	 kwam	 dan	 weer	 de	 kritiek	 dat	 deze	 doelstellingen	
voorbijgingen	aan	het	 feit	dat	zaken	als	basisonderwijs	voor	 iedereen	en	het	 recht	op	
een	 menswaardig	 bestaan	 fundamentele	 mensenrechten	 zijn,	 die	 door	 deze	 concrete	
doelstellingen	 werden	 verminderd	 tot	 een	 marktlogica	 van	 het	 behalen	 van	 targets.	
	
De	 Duurzame	 Ontwikkelingsdoelstellingen,	 de	 opvolgers	 van	 de	
Milleniumdoelstellingen,	 werden	 zodoende	 op	 een	 andere	 leest	 geschoeid	 (afkorting:	
SDG’s,	naar	Sustainable	Development	Goals).	Een	brede	resem	actoren	onderhandelde	
mee	over	de	inhoud	ervan:	VN-lidstaten,	internationale	organisaties	zoals	de	EU,	NGO’s	
en	 andere	 belangenorganisaties	 etc.	 Het	 doel	 was	 om	 deze	 keer	 een	 holistisch	
perspectief	 te	 bieden	 op	 wat	 ontwikkeling	 is,	 en	 welke	 doelstellingen	 de	 wereld	 zou	
moeten	realiseren	tegen	2030.	 		
	
In	2015	keurde	men	tijdens	de	Algemene	Vergadering	van	de	Verenigde	Naties	in	New	
York	 deze	 17	 doelstellingen	 (met	 wel	 169	 meer	 specifieke	 delen)	 goed.	 Duurzame	
ontwikkeling	slaat	in	dit	verband	op	“een	ontwikkeling	die	tegemoetkomt	aan	de	noden	
van	 het	 heden,	 zonder	 de	 mogelijkheden	 van	 toekomstige	 generaties	 om	 in	 hun	
behoeften	te	voorzien	in	het	gedrang	te	brengen"	(cfr.	de	reeds	bestaande	definitie	uit	
het	 Brundtland-rapport	 “Our	 Common	 Future”	 van	 1987).	 In	 2015	 beslisten	 de	 VN-
leden	met	 andere	woorden	 hoe	 ze	 deze	 duurzame	 ontwikkeling	 in	 de	 praktijk	willen	
brengen,	en	ECOSOC	heeft	als	taak	om	de	opvolging	van	deze	doelstellingen	op	te	volgen	
en	te	coördineren.	Aan	jullie	dus	de	taak	om	elk	thema	dat	bediscussieerd	wordt	in	het	
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bredere	kader	 van	duurzame	ontwikkeling	 te	 kaderen	 en	 aan	 te	 kaarten	welke	 acties	
nodig	zijn	vanuit	de	VN.	

De	volledige	lijst	van	doelstellingen	is	de	volgende:	 	

• SDG	1	-	Beëindig	armoede	overal	en	in	al	haar	vormen	 	
• SDG	 2	 -	 Beëindig	 honger,	 bereik	 voedselzekerheid	 en	 verbeterde	 voeding	 en	

promoot	duurzame	landbouw	 	
• SDG	3	-	Verzeker	een	goede	gezondheid	en	promoot	welzijn	voor	alle	leeftijden	
• SDG	 4	 -	 Verzeker	 gelijke	 toegang	 tot	 kwaliteitsvol	 onderwijs	 en	 bevorder	

levenslang	leren	voor	iedereen	 	
• SDG	5	-	Bereik	gendergelijkheid	en	empowerment	voor	alle	vrouwen	en	meisjes	
• SDG	 6	 -	 Verzeker	 toegang	 en	 duurzaam	 beheer	 van	 water	 en	 sanitatie	 voor	

iedereen	 	
• SDG	 7	 -	 Verzeker	 toegang	 tot	 betaalbare,	 betrouwbare,	 duurzame	 en	moderne	

energie	voor	iedereen	 	
• SDG	 8	 -	 Bevorder	 aanhoudende,	 inclusieve	 en	 duurzame	 economische	 groei,	

volledige	en	productieve	tewerkstelling	en	waardig	werk	voor	iedereen	 	
• SDG	 9	 -	 Bouw	 veerkrachtige	 infrastructuur,	 bevorder	 inclusieve	 en	 duurzame	

industrialisering	en	stimuleer	innovatie	 	
• SDG	10	-	Dring	ongelijkheid	in	en	tussen	landen	terug	 	
• SDG	11	-	Maak	steden	en	menselijke	nederzettingen	inclusief,	veilig,	veerkrachtig	

en	duurzaam	 	
• SDG	12	-	Verzeker	duurzame	consumptie-	en	productiepatronen	 	
• SDG	 13	 -	 Neem	 dringend	 actie	 om	 klimaatverandering	 en	 haar	 impact	 te	

bestrijden	 	
• SDG	14	-	Behoud	en	maak	duurzaam	gebruik	van	oceanen,	zeeën	en	maritieme	

hulpbronnen	 	
• SDG	15	-	Bescherm,	herstel	en	bevorder	het	duurzaam	gebruik	van	ecosystemen	

op	het	vasteland,	beheer	bossen	en	wouden	duurzaam,	bestrijd	woestijnvorming,	
stop	landdegradatie	en	draai	het	terug	en	roep	het	verlies	aan	biodiversiteit	een	
halt	toe	 	

• SDG	 16	 -	 Bevorder	 vreedzame	 en	 inclusieve	 samenlevingen	 met	 het	 oog	 op	
duurzame	ontwikkeling,	verzeker	toegang	tot	justitie	voor	iedereen	en	bouw	op	
alle	niveaus	doeltreffende,	verantwoordelijke	en	toegankelijke	instellingen	uit	

• SDG	 17	 -	 Versterk	 de	 implementatiemiddelen	 en	 revitaliseer	 het	 wereldwijd	
partnerschap	voor	duurzame	ontwikkeling	
	 	

De	VN	monitort	de	vooruitgang	van	de	SDG’s	op	basis	van	verschillende	regio’s	 (deze	
komen	ongeveer	overeen	met	hoe	de	VN-leden	zichzelf	indelen	in	landengroepen).	Elke	
regio	 kent	 zijn	 eigen	 trends,	 wat	 de	 interpretatie	 van	 de	 gemaakte	 vooruitgang	
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vergemakkelijkt.	Uiteraard	wordt	de	vooruitgang	van	elk	 land	ook	apart	geanalyseerd.	
	

	
	
	
Voor	 meer	 informatie	 over	 de	 Duurzame	 Ontwikkelingsdoelen	 kan	 je	 terecht	 op	 de	
volgende	websites:	 	
	
De	VN-website	over	de	SDG’s:	https://sustainabledevelopment.un.org/topics		
De	VN-website	over	de	MDG’s:	http://www.un.org/millenniumgoals/	 	
De	 website	 van	 het	 Regionaal	 Informatiecentrum	 van	 de	 VN	 in	 Brussel:	
http://www.unric.org/nl/		 	
Van	MDG	naar	 SDG’s:	 http://vvnindeklas.be/themas/47-de-vn-en-de-sdg-s-2015-2030		
Het	VN	trainingscenter	in	België	http://cifal-flanders.org/		 	
Een	algemeen	overzicht	over	SDG’s	(voor	België)	https://www.sdgs.be/nl	 	
Een	algemeen	overzicht	over	SDG’s	(internationaal):	 	
https://sustainabledevelopment.un.org/topics			 	 	
Vlaamse	Jeugdraad	en	duurzame	ontwikkeling:	https://vlaamsejeugdraad.be/tags/sdg	

	



 
 
 

 10	

SDG 4 – Hoogwaardig onderwijs 

De uitdagingen  
Het	probleem	van	gelijke	en	kwaliteitsvolle	onderwijskansen	is	niet	gemakkelijk	samen	
te	vatten.	Om	jullie	een	idee	te	laten	krijgen	van	de	wereldwijde	uitdagingen	zetten	we	
enkele	feiten	op	een	rijtje.	Op	dit	moment	zijn	nog	zo’n	61	miljoen	kinderen	wereldwijd	
niet	 ingeschreven	 in	 de	 de	 lagere	 school.	 Desalniettemin	 is	 zo’n	 91%	 van	 alle	 lagere	
schoolkinderen	 ingeschreven	 in	 het	 onderwijs.	 Zo’n	 758	 miljoen	 volwassenen	 zijn	
analfabeet	 (dat	 is	 zo’n	 1/8ste	 van	 de	 totale	wereldbevolking)	 en	 daar	waar	 kinderen	
naar	school	gaan,	is	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	dat	ze	krijgen	dikwijls	ondermaats.	
Genderongelijkheden	 zetten	 zich	 voort:	 meisjes	 mogen	minder	 vaak	 naar	 school	 dan	
jongens.	 Jongeren	 met	 laaggeschoolde	 ouders	 maken	 steevast	 minder	 kans	 dan	 hun	
jaargenoten	met	hoger	opgeleide	ouders	om	door	te	groeien	naar	voortgezet	onderwijs.	
Studeren	is	duur	en	veel	jongeren	zijn	hierdoor	uitgesloten	uit	het	onderwijs.	
	
Tegen	2030	verwachten	we	dat	van	1.6	miljoen	kinderen	en	 jongvolwassenen	er	 zo’n	
800	miljoen	niet	over	de	juiste	vaardigheden	zullen	beschikken	om	op	een	volwaardige	
manier	 aan	 de	 globale	 arbeidsmarkt	 deel	 te	 nemen.	 Overigens,	 dit	 is	 niet	 enkel	 een	
probleem	van	het	globale	Zuiden,	ook	in	het	westen	(zie	bijvoorbeeld	de	PISA-rapporten	
van	de	OESO)	zetten	verschillende	onderwijsongelijkheden	zich	verder.	Wars	hiervan	is	
er	ook	een	debat	ontstaan	over	wat	het	doel	van	onderwijs	is:	pure	kennisoverdracht	of	
dient	 onderwijs	 ook	 als	 school	 voor	 het	 leven?	 Debatten	 rond	 burgerschapseducatie	
passen	mooi	binnen	deze	discussie.	 Is	het	de	taak	van	het	onderwijs	om	van	kinderen	
goede	burgers	 te	maken?	Ook	debatten	 rond	vredeseducatie	maken	deel	uit	 van	deze	
discussie:	 hoe	 gaan	 landen	 om	 met	 een	 verleden	 van	 conflict?	 Ten	 slotte	 zijn	 er	
verschillende	kinderen	die	niet	naar	school	kunnen	gaan	omdat	er	oorlog	heerst	binnen	
hun	 land	 (bijvoorbeeld	 in	 Jemen	 of	 Syrië)	 of	 omdat	 zij	 deel	 uitmaken	 van	 een	
minderheidsgroep	die	vervolgd	wordt	(bijvoorbeeld	in	Zuid-Soedan).	
	
De	internationale	gemeenschap	stelt	duidelijk	dat	elk	kind	telt.	Echter,	de	cijfers	tonen	
dat	 er	 nog	 een	 lange	 weg	 te	 gaan	 is	 om	 iedereen	 gelijke	 kansen	 te	 geven	 om	 een	
volwaardige	 opleiding	 te	 voltooien.	 In	 deze	 vergadering	 is	 het	 jullie	 taak	 om	 uit	 te	
zoeken	welke	velden	prioriteit	moeten	krijgen:	welke	uitdagingen	zijn	er,	en	hoe	kan	de	
internationale	gemeenschap	zich	beter	organiseren	om	deze	aan	te	pakken?	Vooraleer	
we	 dieper	 ingaan	 op	 de	 huidige	 situatie	 en	 welke	 vragen	 jullie	 resolutie	 moet	
beantwoorden,	blikken	we	even	terug	op	voorbije	internationale	acties.	
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Voorbije Internationale Actie 
Kwaliteitsvol	 en	 inclusief	 onderwijs	 staat	 al	 een	 hele	 poos	 centraal	 binnen	 het	 VN-
systeem.	 In	 deze	 sectie	 belichten	we	 enkele	 belangrijke	 evenementen	 en	 beslissingen	
die	leidden	tot	de	huidige	stand	van	zaken.		
	
In	1968	werd	 in	het	VN	Covenant	over	economische,	 sociale	en	 culturele	 rechten,	het	
recht	op	onderwijs	als	basisrecht	erkend.	 Deze	 erkenning	 vind	 je	 ook	 terug	 in	 het	 VN	
Verdrag	over	de	Rechten	van	het	Kind	en	de	Universele	Verklaring	van	de	Rechten	van	
de	Mens.	Wat	wordt	hiermee	bedoeld?	Eerst	en	vooral	dat	basisonderwijs	verplicht	en	
gratis	 zou	moeten	 zijn	 voor	 alle	 kinderen.	Voortgezet	onderwijs	wordt	 aangemoedigd	
en	met	behulp	van	passende	middelen	moet	hoger	onderwijs	ook	toegankelijk	zijn	voor	
iedereen	 die	 hiervoor	 de	 capaciteiten	 heeft.	 Kinderen	 moeten	 voldoende	 informatie	
krijgen	 over	 hun	 studie-	 en	 beroepskeuze	 en	 hiertoe	 begeleid	 worden.	 De	 volledige	
ontplooiing	van	het	kind	staat	centraal:	zowel	zijn/haar	persoonlijkheid	als	 fysieke	en	
mentale	capaciteiten	moeten	zo	veel	mogelijk	de	kans	krijgen	om	zich	te	ontwikkelen.	
De	integriteit	van	het	kind	is	belangrijk	en	de	VN	erkent	de	culturele	eigenheid	van	elk	
land.	Het	onderwijs	moet	tenslotte	kinderen	voorbereiden	op	hun	volwassen	leven.	
	
Samengevat:	 het	 onderwijs	 is	 een	 basisrecht.	 Het	 is	 de	 taak	 van	 de	 internationale	
gemeenschap	 om	 hieraan	 te	 werken	 en	 individuele	 landen	 te	 ondersteunen	 om	 dit	
basisrecht	voor	ieder	kind	mogelijk	te	maken.		
	
Een	belangrijke	stap	tot	globale	actie	om	onderwijs	als	basisrecht	te	garanderen	kwam	
er	via	de	Education	 for	All	 (EFA)	beweging	 (aangestuurd	door	UNESCO,	UNICEF,	de	
Wereldbank,	 het	Ontwikkelingsprogramma	 van	 de	VN	 en	 het	 Bevolkingsfonds	 van	 de	
VN).	Deze	resulteerde	in		1990	in	de	Wereldconferentie	over	onderwijs	in	Jomtien.	Hier	
engageerde	 de	 wereld	 zich	 om	 tegen	 2015	 basisonderwijs	 voor	 alle	 kinderen	 te	
garanderen.	Het	bevorderen	van	onderwijs	werd	gezien	als	één	van	de	topprioriteiten	
om	tot	ontwikkeling	van	alle	landen	te	komen.	In	nasleep	van	deze	conferentie	werden	
allerhande	 ontwikkelingsprogramma’s	 op	 poten	 gezet.	 Echter,	 ook	 al	 stond	 onderwijs	
op	 de	 agenda,	 er	 werd	 geen	 voldoende	 vooruitgang	 geboekt.	 De	 Westerse	 (i.e.	 de	
rijkere)	 landen	 snoeiden	 gedurende	 de	 jaren	 ’90	 in	 hun	 ontwikkelingsbudgetten,	
waardoor	 er	 ook	minder	 geld	 vrij	 kwam	om	ontwikkelingslanden	 te	 ondersteunen	 in	
het	bevorderen	van	onderwijskansen	van	hun	bevolking.		
	
Een	volgende	belangrijke	stap	in	dit	proces	kwam	er	in	2000	met	de	goedkeuring	van	de	
Milleniumdoelstellingen.	 Doelstelling	 2	 richtte	 zich	 specifiek	 op	het	 garanderen	 van	
basisonderwijs	 voor	 iedereen.	 In	 Doelstelling	 3	 beoogde	 men	 het	 wegwerken	 van	
genderverschillen	 in	 lager	en	middelbaar	onderwijs	 tegen	2005	en	 in	alle	vormen	van	
onderwijs	 tegen	 2015.	 Deze	 doelstellingen	 slaagden	 er	 in	 het	 ontwikkelingsgeld	 van	
donors	 (landen	en	 internationale	organisaties)	 te	 focaliseren	 rond	de	8	doelstellingen	
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(die	 we	 hierboven	 ook	 bespraken).	 Er	 kwam	 dus	 veel	 aandacht	 voor	 de	
onderwijskwestie	 en	 ook	 veel	 geld.	 In	 2002	 richtte	 men	 bijvoorbeeld	 de	 “Global	
Parnership	for	Education”	op,	in	samenwerking	met	de	Wereldbank.	In	2003	riep	men	
de	start	van	het	VN	geletterdheid	decennium	uit.	
	
Tegen	2015	was	ongeveer	91%	van	alle	kinderen	ingeschreven	in	het	lager	onderwijs.	
Milleniumdoelstelling	 2	 werd	 dus	 grotendeels	 behaald.	 De	 genderverschillen	 zijn	
evenwel	niet	weggewerkt:	er	gaan	nog	steeds	minder	meisjes	naar	school	dan	jongens,	
al	wordt	de	gender	gap	wel	kleiner.	Sommige	 landen	maken	nog	 jaarlijks	vooruitgang,	
maar	in	andere	landen	verslechtert	de	situatie	nog	(bvb.	Afghanistan).	De	onderstaande	
tabellen1	 proberen	 de	 vooruitgang	 die	 geboekt	 werd	 te	 visualiseren.	 De	 eerste	 tabel	
geeft	de	hoeveelheid	kinderen	weer	die	niet	naar	school	gaan	in	absolute	aantallen.	Het	
maakt	 een	 opdeling	 tussen	 het	 aantal	meisjes	 en	 jongens	 en	 de	 types	 onderwijs.	 	 De	
tweede	tabel	visualiseert	dezelfde	materie,	maar	kijkt	naar	percentages.		
 

 
  

                                                
1 http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/reducing-global-poverty-through-universal-
primary-secondary-education.pdf  
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Wat	opvalt	 is	dat	 in	de	eerste	 jaren	na	de	opstart	van	de	Millenniumdoelstellingen	er	
veel	vooruitgang	geboekt	werd.	Deze	dalende	 trend	begon	zich	evenwel	 rond	2010	 te	
stabiliseren.	 	De	grootste	uitdaging	blijft	overigens	om	kinderen	 te	 laten	doorstromen	
naar	hoger	secundair	onderwijs:	nog	zo’n	37%	van	alle	jongeren	blijft	thuis.		
	
De	Millenniumdoelstellingen	zeggen	echter	niets	over	doorstroming	naar	het	secundair	
onderwijs	 of	 andere	 uitdagingen	 omtrent	 onderwijsongelijkheid.	 Doelstelling	 2	 keek	
enkel	 naar	 het	 lager	 onderwijs.	 In	 de	 opvolgers	 van	 de	 Millenniumdoelstellingen,	 de	
Duurzame	Ontwikkelingsdoelstellingen,	koos	men	daarom	voor	een	breder	perspectief.		
	
Duurzame	Ontwikkelingsdoelstelling	4	 richt	 zich	 specifiek	op	Onderwijs	 en	houdt	het	
volgende	in:	
	
Doelstelling	4.	Verzeker	gelijke	 toegang	tot	kwaliteitsvol	onderwijs	en	bevorder	
levenslang	leren	voor	iedereen	

• 4.1	Er	tegen	2030	voor	zorgen	dat	alle	meisjes	en	jongens	op	een	vrije,	billijke	en	
kwalitatief	 hoogstaande	 manier	 lager	 en	 middelbaar	 onderwijs	 kunnen	
afwerken,	wat	moet	kunnen	leiden	tot	relevante	en	doeltreffende	leerresultaten	

• 4.2	 Er	 tegen	 2030	 voor	 zorgen	 dat	 alle	 meisjes	 en	 jongens	 in	 hun	 vroege	
kindertijd	toegang	hebben	tot	een	kwalitatieve	ontwikkeling,	zorg	en	opvoeding	
voorafgaand	aan	de	lagere	school	zodat	ze	klaar	zijn	voor	het	basisonderwijs	

• 4.3	 Tegen	 2030	 gelijke	 toegang	 garanderen	 voor	 alle	 vrouwen	 en	mannen	 tot	
betaalbaar	en	kwaliteitsvol	technisch,	beroeps-	en	hoger	onderwijs,	met	inbegrip	
van	de	universiteit	
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• 4.4	Tegen	2030	het	aantal	jongeren	en	volwassenen	met	relevante	vaardigheden,	
met	 inbegrip	 van	 technische	 en	 beroepsvaardigheden,	 voor	 tewerkstelling,	
degelijke	jobs	en	ondernemerschap	aanzienlijk	opdrijven	

• 4.5	 Tegen	 2030	 genderongelijkheden	 wegwerken	 in	 het	 onderwijs	 en	 zorgen	
voor	gelijke	toegang	tot	alle	niveaus	inzake	onderwijs	en	beroepsopleiding	voor	
de	 kwetsbaren,	 met	 inbegrip	 van	 mensen	 met	 een	 handicap,	 inheemse	
bevolkingen	en	kinderen	in	kwetsbare	situaties	

• 4.6	Er	tegen	2030	voor	zorgen	dat	alle	jongeren	en	een	groot	aantal	volwassenen,	
zowel	mannen	als	vrouwen,	geletterd	en	rekenvaardig	zijn	

• 4.7	 Er	 tegen	 2030	 voor	 zorgen	 dat	 alle	 leerlingen	 kennis	 en	 vaardigheden	
verwerven	 die	 nodig	 zijn	 om	 duurzame	 ontwikkeling	 te	 bevorderen,	 onder	
andere	via	vorming	omtrent	duurzame	ontwikkeling	en	duurzame	levenswijzen,	
mensenrechten,	gendergelijkheid,	de	bevordering	van	een	cultuur	van	vrede	en	
geweldloosheid,	wereldburgerschap	 en	 de	waardering	 van	 culturele	 diversiteit	
en	van	de	bijdrage	van	de	cultuur	tot	de	duurzame	ontwikkeling	

• 4.a	 Bouwen	 en	 verbeteren	 van	 onderwijsfaciliteiten	 die	 aandacht	 hebben	 voor	
kinderen,	 mensen	 met	 een	 beperking	 en	 gendergelijkheid	 en	 die	 een	 veilige,	
geweldloze,	inclusieve	en	doeltreffende	leeromgeving	bieden	voor	iedereen	

• 4.b	Tegen	2020	het	 aantal	 studiebeurzen	wereldwijd	 en	 substantieel	 verhogen	
dat	 beschikbaar	 is	 voor	 ontwikkelingslanden,	 in	 het	 bijzonder	 de	 minst	
ontwikkelde	 landen,	 de	 kleine	 eilandstaten	 en	 de	 Afrikaanse	 landen,	 voor	
toegang	 tot	 het	 hoger	 onderwijs,	 met	 inbegrip	 van	 beroepsopleiding	 en	
programma's	 omtrent	 informatie	 en	 communicatietechnologie,	 techniek,	
ingenieurswezen	 en	 wetenschappen,	 in	 ontwikkelde	 landen	 en	 andere	
ontwikkelingslanden	

• 4.c	Tegen	2030	op	aanzienlijke	wijze	de	toevloed	verhogen	van	gekwalificeerde	
leraren,	 ook	 via	 internationale	 samenwerking	 voor	 lerarenopleidingen	 in	
ontwikkelingslanden,	 in	 het	 bijzonder	 in	 de	 minst	 ontwikkelde	 landen	 en	 de	
kleine	eilandstaten	

 
We	zien	wederom	dat	de	internationale	gemeenschap	zich	engageert	om	onderwijs	als	
basisrecht	te	laten	gelden.	De	inhoud	van	deze	Doelstelling	is	dus	niet	per	se	nieuw.	Heel	
veel	 van	 deze	 elementen	 zijn	 in	 feite	 al	 deel	 van	 verdragen	 rond	 mensen-	 en	
kinderrechten.	Desalniettemin	is	het	belangrijk	dat	de	internationale	gemeenschap	zich	
wederom	 engageert.	 Hou	 er	 wel	 rekening	 mee	 dat	 verscheidene	 landen	 nogal	
weigerachtig	 staan	 ten	 opzichte	 van	 inmenging	 van	 buitenaf	 in	 hun	 nationaal	
curriculum	 en	 de	manier	 waarop	 zij	 onderwijs	 organiseren.	 Landen	 als	 	 Canada,	 het	
Verenigd	 Koninkrijk	 en	 de	 Verenigde	 Staten	 vroegen	 zo	 om	 het	 doel	 rond	
wereldburgerschap	niet	toe	te	voegen	aan	SDG	4.		Zij,	en	andere	landen,	stelden	ook	in	
vraag	of	er	wel	nood	aan	een	aparte	doelstelling	omtrent	onderwijs	was.		
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Doelstelling	 4	 is	 cruciaal	 voor	 jullie.	 Tijdens	 deze	 ECOSOC	 bijeenkomst	 zullen	 jullie	
bepalen	 hoe	 het	 verder	 moet	 met	 deze	 Ontwikkelingsdoelstelling:	 welke	 bijkomende	
stappen	 moet	 de	 internationale	 gemeenschap	 ondernemen	 om	 deze	 Doelstelling	 te	
realiseren?	 We	 merken	 hierbij	 op	 dat	 sinds	 2016	 de	 Commissie	 voor	 Onderwijs	
(Internationale	samenwerking,	onder	andere	aangestuurd	uit	UNESCO)	aan	het	lobbyen	
is	voor	een	nieuw	Onderwijscompact.	De	VN	duidde	ten	slotte	ook	een	Speciaal	Gezant	
voor	onderwijs	aan:	Gordon	Brown.		

Huidige Situatie 
In	 het	 algemeen	 kunnen	 we	 stellen	 dat	 er	 een	 sterke	 politieke	 steun	 is	 om	 inclusief	
onderwijs	wereldwijd	te	realiseren.	De	financiering	is	echter	niet	altijd	daar	en	op	veel	
vlakken	 zien	 we	 eerder	 een	 stagnatie	 in	 plaats	 van	 vooruitgang.	 Ten	 eerste	 zijn	 er	
belangrijke	regionale	verschillen	op	te	merken.	Azië	en	Afrika	hinken	achterop.	Noteer	
hierbij	wel	dat	het	aantal	scholen	in	deze	regio’s	enorm	gegroeid	is,	maar	dat	11%	(in	
West-Azië	en	Noord-Afrika)	of	21%		(Sub-Sahara	Afrika)	van	de	kinderen	niet	naar	het	
lager	onderwijs	gaat.	Op	vlak	van	secundair	onderwijs	zien	we	over	alle	regio’s	heen	dat	
vooral	de	doorstroom	naar	het	hoger	secundair	onderwijs	een	probleem	is:	zelfs	in	het	
Westen	gaat	8%	van	de	jongeren	dan	niet	meer	naar	school.	
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Er	 zijn	 verschillende	 oorzaken	 voor	 deze	 drop-out	 uit	 het	 secundair	 onderwijs.	 Ten	
eerste	 zijn	 alle	 jongeren	 die	 hun	 primair	 of	 lager	 secundair	 onderwijs	 niet	 afmaken	
quasi	 uitgesloten	om	door	 te	 stromen	naar	 hogere	 studies.	De	 lage	 kwaliteit	 van	 vele	
scholen	in	het	primair	onderwijs	maakt	het	bovendien	dikwijls	onmogelijk	om	verder	te	
studeren.	 In	 veel	 landen	 stopt	 de	 leerplicht	 tussen	 14	 à	 16	 jaar.	 Hierdoor	 stoppen	
jongeren	met	studeren	en/of	starten	zij	op	de	arbeidsmarkt.	 	Maken	deze	kinderen	en	
jongeren	nog	kans	om	ooit	alsnog	terug	op	de	schoolbanken	te	belanden?	
	

	
	
Wat	we	zien	 is	dat	vele	kinderen	die	niet	schoolgaand	zijn	 in	 feite	op	 jonge	 leeftijd	de	
school	verlaten.	Verscheidene	onder	hen	(gaande	van	18%	in	Centraal	en	Zuid-Azië,	tot	
60%	in	Oceanië)	zullen	in	de	toekomst	waarschijnlijk	nog	naar	school	gaan.	32%	van	de	
Afrikaanse	 niet-schoolgaande	 jeugd	 maakt	 echter	 geen	 kans	 om	 ooit	 nog	 op	 de	
schoolbanken	terecht	te	komen.	Ook	in	het	Westen	is	dit	cijfer	hoog	(28%),	al	moeten	
we	er	rekening	mee	houden	dat	dit	een	kleinere	groep	kinderen	betreft.		
	
Verschillende	kinderen	gaan	dus	niet	naar	school	en	we	gaven	in	de	introductie	al	aan	
dat	 nog	 steeds	 zeer	 veel	 volwassenen	 analfabeet	 zijn.	 Dit	 heeft	 uiteraard	 ook	
economische	gevolgen	voor	de	landen	waarin	zij	wonen.	In	het	kort	kunnen	we	stellen	
dat	 het	 gebrek	 aan	 inclusief	 onderwijs	 ervoor	 zorgt	 dat	 de	 kloof	 tussen	 rijkere	 en	
armere	 landen	 groeit.	 De	 onderontwikkeling	 van	 lage	 -	 en	middeninkomenslanden	 is	
mede	 veroorzaakt	 door	 het	 gebrek	 aan	 een	 getrainde	 en	 onderwezen	 bevolking.	 Een	
gebrek	aan	onderwijs	zorgt	voor	minder	arbeidskansen	voor	mensen,	alsook	een	lager	
inkomen.	 Hoger	 opgeleide	 ouders	 hechten	 meer	 belang	 aan	 de	 opleiding	 van	 hun	
kinderen	 en	 kunnen	 ook	meer	 onderwijsondersteuning	 bieden.	Dit	 zien	we	 trouwens	
ook	 in	 het	 Westen:	 het	 opleidingsniveau	 van	 de	 ouders	 is	 nog	 steeds	 de	 beste	
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voorspeller	van	het	opleidingsniveau	van	hun	kinderen	(zie	PISA-rapporten).	De	invloed	
van	onderwijs	 gaat	bovendien	nog	verder:	hoger	opgeleide	ouders	hebben	een	 lagere	
fertiliteit	 (i.e.	 ze	 krijgen	minder	 kinderen).	Hierdoor	 kan	 er	meer	ondersteuning	 gaan	
naar	hun		kinderen	en	moet	het	inkomen	van	de	ouders	over	minder	hoofden	verdeeld	
worden.	Onderwezen	ouders	 laten	hun	kinderen	ook	vaker	vaccineren	en	hebben	een	
betere	 kennis	 over	 hygiëne	 en	 gezondheid.	 Hun	 thuissituatie	 is	 dus	 niet	 alleen	
comfortabeler,	hun	kinderen	zijn	dikwijls	ook	gezonder	(opnieuw,	deze	trend	stelt	zich	
zowel	in	het	Westen	als	in	het	globale	Zuiden).	 	Ten	slotte	zijn	hoger	opgeleide	ouders	
en	 kinderen	 ook	 minder	 kwetsbaar	 voor	 risico’s	 (diversificatie	 inkomen,	 resistenter	
tegen	misbruik,	 etc.).	 Jullie	 lezen	het	 al:	 onderwijs	 zorgt	niet	 alleen	voor	kennis	maar	
helpt	 op	 verschillende	 vlakken	 binnen	 het	 leven	 van	 elke	 burger.	 Het	 gebrek	 aan	
onderwijs	 leidt	 in	 dit	 opzicht	 tot	 een	 cumulatie	 van	 minder	 kansen	 voor	 zowel	 de	
ouders	 als	 de	 kinderen.	 Het	 leidt	 tot	 sociale	 en	 economische	 ongelijkheid,	 het	
ondermijnt	 sociale	 cohesie	 en	 zorgt	 voor	 spanningen	 in	 de	 samenleving.	
Onderwijsongelijkheid	is	dan	ook	gecorreleerd	met	een	gebrek	aan	economische	groei,	
minder	 stabiele	 politieke	 instellingen	 en	 politieke	 conflicten.	 Onderwijskansen	 staan	
dus	centraal	in	duurzame	ontwikkeling.	Het	mag	dan	ook	niet	verbazen	dat	het	aandeel	
niet-schoolgaande	kinderen	het	grootst	is	in	lage	inkomenslanden.		
	

	
	
Gezien	 onderwijs	 een	 belangrijk	 deel	 is	 van	 duurzame	 ontwikkeling,	 zou	 het	 te	
verwachten	 zijn	dat	donoren	van	het	 financieren	van	onderwijs	 een	prioriteit	maken.	
Dit	 is	 echter	 niet	 het	 geval.	 Het	 aandeel	 van	 investeringen	 in	 onderwijs	 binnen	
ontwikkelingssamenwerking	 blijft	 laag	 (6.9%	 van	 de	 totale	 uitgaven	 voor	
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ontwikkelingshulp	in	2015)2	en	vertoont	een	dalende	trend.	Bovendien	stellen	we	vast	
dat	zo’n	40%	van	de	ontwikkelingshulp	voor	onderwijs	naar	hoger	onderwijs	gaat.	Dat	
kan	 je	 licht	 ironisch	 noemen,	 gezien	 het	 net	 het	 basisonderwijs	 is	 dat	 het	 meeste	
bijdraagt	 aan	 sociale	 en	 economische	 ontwikkeling	 van	 elk	 individu	 (en	 zodoende	 de	
economische	ontwikkeling	van	een	land	in	het	algemeen).	Naar	het	secundair	onderwijs	
gaat	nauwelijks	geld,	ondanks	het	feit	dat	we	zien	dat	er	zich	daar	een	grote	uitval	van	
schoolgaande	jeugd	plaatsvindt.		
	
Het	mag	dan	ook	niet	 verwonderen	dat	 nieuwe	bronnen	 van	 financiering	 zoeken	 een	
prioriteit	is	van	de	reeds	benoemde	Commissie	voor	Onderwijs.	In	hun	laatste	rapport	
pleiten	zij	onder	meer	voor	het	vinden	van	nieuwe	vormen	van	financiering.	Zo	wordt	er	
gepraat	 over	 het	 oprichten	 van	 een	 investeringsbank	 voor	 onderwijs.	 De	 Commissie	
raadt	 alle	 landen	 aan	 om	 ten	 minste	 5%	 van	 het	 nationaal	 inkomen	 in	 onderwijs	 te	
investeren.		Men	spreekt	er	ook	over	om	de	steun	meer	te	koppelen	aan	het	behalen	van	
concrete	doelen	(“targets”)	binnen	elk	project.		
	

	

                                                
2 Tabellen	op	volgende	pagina	komen	van: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002495/249568e.pdf  
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Tot	zover	spraken	we	vooral	over	cijfers:	hoeveel	kinderen	gaan	er	naar	school,	wij	blijft	
thuis,	wie	 financiert	het	onderwijs?	Een	volgende	uitdaging	 is	om	de	kwaliteit	van	het	
onderwijs	te	garanderen.	Ook	hier	knelt	het	schoentje.		
	
Het	aantrekken	van	competente	leerkrachten	is	hier	een	voorbeeld	van.	In	ongeveer	alle	
landen	 is	 het	 nog	 steeds	 uitdagend	 om	 gevormde	 en	 gemotiveerde	 leerkrachten	 te	
vinden.	In	Afrika	zijn	zo’n	15	à	25%	van	de	leerkrachten	op	regelmatige	basis	afwezig.	
Zeker	in	een	ontwikkelingscontext	speelt	een	degelijk	salaris	en	een	goede	verhouding	
van	het	 aantal	 leerlingen	per	 leerkracht	 een	bijkomende	 rol.	Daarnaast	 ontbreekt	 het	
vele	scholen	nog	aan	goed	cursusmateriaal	en	gedegen	infrastructuur.		
	
Gezien	 overheden	 in	 de	minder	 rijke	 landen	 dikwijls	 niet	 voldoende	 geld	 hebben	 om	
hun	scholen	te	financieren,	springen	er	allerhande	actoren	in	de	bres	om	deze	leemte	op	
te	 vullen.	 Soms	 zijn	dat	NGO’s,	 al	 dan	niet	 gefinancierd	door	buitenlandse	overheden,	
soms	 zijn	 dat	 private	 actoren.	 In	 Afrika	 gaat	 zo’n	 1/5de	 van	 de	 kinderen	 naar	
privéonderwijs	 en	 in	 India	 zijn	 29%	 van	 de	 scholen	 in	 private	 handen.	 Dikwijls	
opereren	 deze	 bedrijven	 vanuit	 een	winstoogmerk:	 zij	 willen	 geld	 verdienen	 aan	 het	
onderwijzen	 van	 kinderen.	 Ook	 in	 landen	 als	 de	 Verenigde	 Staten	 en	 het	 Verenigd	
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Koninkrijk	maakt	de	private	sector	een	belangrijk	(en	stijgend)	deel	uit	van	het	 totale	
onderwijsnetwerk.		
	
Vanuit	 lerarenvakbonden	en	 internationale	 instellingen	komt	wel	eens	kritiek	op	deze	
privatiseringstendens.	 Private	 bedrijven	 opereren	 zonder	 een	 publiek	 mandaat,	 er	 is	
dus	minder	controle	op	wat	zij	onderwijzen.	 In	sommige	 landen	zoals	Sierra	Leone	of	
Liberia	 is	 zo’n	 50%	 van	 het	 onderwijsnetwerk	 in	 private	 handen.	 Dat	 kan	 de	
beweegruimte	van	deze	 staten	om	hun	eigen	publiek	onderwijs	 verder	uit	 te	bouwen	
fnuiken.		Aan	de	andere	kant	kunnen	privébedrijven	ook	voor	extra	investeringen	in	het	
onderwijs	zorgen	en	zijn	ze	dikwijls	innovatief	(bvb.	gebruik	van	apps).	
	
De	 VN-visie	 op	 onderwijs	 is	 dat	 scholen	 er	 niet	 enkel	 zijn	 om	 kinderen	 kennis	 bij	 te	
brengen,	maar	ook	om	kinderen	en	jongeren	voor	te	bereiden	op	een	volwaardig	leven	
later.	Vandaar	dat	er	in	SDG4	ook	aandacht	is	voor	het	creëren	van	wereldburgerschap	
en	 verdraagzaamheid.	 In	 landen	 die	 net	 uit	 een	 conflictsituatie	 komen	 speelt	
vredesonderwijs	 bijvoorbeeld	dikwijls	 een	belangrijke	 rol.	 Vredesonderwijs	 is	 in	 feite	
een	 erg	 breed	 begrip.	 Het	 betreft	 onderwijs	 over	 mensenrechten,	 bijleren	 over	
conflicten	en	 conflictbeheersing,	 leren	over	 terrorisme,	 etc.	Vredesonderwijs	probeert	
ook	conflicten	te	voorkomen:	zoals	het	tegengaan	van	extremisme	en	radicalisering	en	
aan	gemeenschappen	 leren	hoe	ze	met	 conflicten	uit	het	verleden	kunnen	omgaan.	 In	
sommige	 landen	 is	 vredesonderwijs	 verplicht	 (bvb.	 In	 de	 Democratische	 Republiek	
Congo,	Ivoorkust	of	Kenia).		
	
Een	laatste	uitdaging	voor	het	bereiken	van	duurzaam	onderwijs	is	het	creëren	van	een	
specifieke	 aanpak	 voor	 landen	 die	 getroffen	 zijn	 door	 conflicten.	 Landen	 in	 deze	
gebieden	tellen	20%	van	alle	lagereschoolkinderen,	maar	50%	van	deze	kinderen	gaat	
niet	naar	 school.	Hoe	kunnen	we	ook	voor	deze	kinderen	een	veilige	 schoolomgeving	
creëren?		

Vragen die de resolutie moet beantwoorden 	
Wij	 verwachten	 van	 jullie	 dat	 jullie	 een	 resolutie	 schrijven	 die	 de	 Commissie	 voor	
Onderwijs	en	de	Algemene	Vergadering	van	de	VN	informeert	over	het	standpunt	van	
ECOSOC	over	duurzaam	onderwijs.	 Jullie	prioriteit	gaat	 in	dit	geval	uit	naar	de	sociale	
en	 economische	 aspecten	 ervan.	 Als	 coördinator	 van	 de	 verschillende	 VN	 projecten,	
programma’s	 en	 het	maatschappelijk	middenveld	moeten	 jullie	 ook	 proberen	 nieuwe	
manieren	te	vinden	om	onderwijs	als	drijver	van	ontwikkeling	te	herwaarderen.	SDG4	
blijft	 redelijk	 beperkt	 inzake	 welke	 acties	 de	 internationale	 gemeenschap	 moet	
ondernemen.	Aan	jullie	om	tot	originele	en	constructieve	ideeën	te	komen.		
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Samengevat	verwachten	wij	een	antwoord	op	de	volgende	vragen:		
- Wat	zijn	de	belangrijkste	economische	en	sociale	determinanten	van	

onderwijskansen?	 
- Welke	acties	zijn	prioritair	om	tot	inclusief	onderwijs	te	komen? 
- Hoe	kunnen	we	naar	een	herfinanciering	gaan	van	onderwijs?	

 

Suggesties voor verder onderzoek 	
SDG4	–	officiële	website	VN:	http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/	
Commissie	voor	Onderwijs:	http://educationcommission.org/	en	
http://report.educationcommission.org/	
UNESCO’s	Global	Education	Monitoring	Report:	http://en.unesco.org/gem-report/		
http://www.globalpartnership.org/focus-areas/out-of-school-children	
Over	vredeseducatie:	https://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Wil-onderwijs-
vrede-brengen-dan-moet-het-zichzelf-radicaal-hervormen/9320	en	
https://theconversation.com/the-success-of-post-conflict-peace-studies-rests-with-
teaching-teachers-77746	
Global	Partnership	for	Education:	http://www.globalpartnership.org/focus-areas/out-
of-school-children	
Het	standpunt	van	de	Internationale	Lerarenbond:	https://ei-
ie.org/en/detail_page/4918/sustainable-development-goals		
Financing	for	Global	Education:	https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016/06/Basic-Education-Financing-Final-webv2.pdf		
Reducing	global	poverty	through	universal	primary	and	secondary	education:	
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/reducing-global-poverty-through-
universal-primary-secondary-education.pdf		
Aid	to	Education:	http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002495/249568e.pdf  
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De opvolging van de “New York Declaration for 
Refugees and Migrants”: de drijfveren en 
uitdagingen van migratie en hoe we deze moeten 
aanpakken vanuit een sociaal en economisch 
perspectief 

De uitdagingen 
We	worden	de	laatste	jaren	overspoeld	met	wereldschokkende	beelden	van	migranten	
en	vluchtelingen	vechtend	voor	hun	leven.	Overvolle	gammele	roeibootjes	met	mensen	
die	 wanhopig	 vechten	 voor	 een	 betere	 toekomst;	 vrouwen,	 mannen	 en	 kinderen	 die	
verdrinken	 tijdens	 hun	 poging	 te	 ontsnappen	 aan	 geweld	 en	 armoede;	 en	 duizenden	
verscheurde	 gezinnen	 die	 nooit	 meer	 herenigd	 zullen	 worden.	 Doordat	 velen	 geen	
veilige	weg	vinden	om	te	ontsnappen	aan	hun	miserabele	toestand,	is	men	genoodzaakt	
om	aan	een	gevaarlijke	 tocht	 te	beginnen	door	onder	andere	de	woestijn	of	 over	 zee.	
Tijdens	deze	doortocht	worden	de	rechten	van	vluchtelingen	en	migranten	meermaals	
geschonden,	worden	ze	vastgehouden	en/of	vijandig	onthaald.	Terwijl	deze	mensen	hun	
leven	 riskeren	 rijzen	 er	 muren	 op	 waar	 men	 voordien	 vrij	 kon	 reizen	 en	 krijgen	
xenofobie	 en	 racistische	 uitspraken	 meer	 en	 meer	 aanhang.	 Migratie	 en	
vluchtelingenstromen	 zijn	 echter	 allesbehalve	 nieuwe	 fenomenen,	 desalniettemin	
mogen	we	gerust	stellen	dat	we	ons	momenteel	in	heuse	crisis	bevinden.		
	
Zowel	 de	 vluchtelingen	 en	migranten	 als	 de	 gastlanden	 staan	 onder	 grote	 druk.	 Vele	
landen	 en	 regio’s	 worstelen	 met	 het	 vervullen	 van	 elementaire	 basisbehoeften	 zoals	
voedsel,	 veiligheid	 en	 onderdak.	 Hoewel	 er	 reeds	 vele	 humanitaire	 beloftes	 zijn	
gemaakt,	is	dit	antwoord	nog	steeds	ondermaats	om	aan	de	torenhoge	nood	tegemoet	te	
komen.	 Gezien	 de	 talloze	 gewapende	 conflicten,	 armoede,	 ongelijkheid,	
klimaatveranderingen	en	natuurrampen	belooft	de	situatie	er	bovendien	niet	beter	op	
te	worden.	Velen	van	deze	mensen	zullen	bovendien	niet	kunnen	terugkeren	naar	hun	
thuisland	in	de	nabije	toekomst.	Een	langetermijnvisie	is	dan	ook	noodzakelijk	in	onze	
gemeenschappelijke	 strijd	 om	 ieder	mens	 een	 leefbare	 toekomst	 te	 garanderen.	 Deze	
immense	opdracht	kunnen	landen	onmogelijk	individueel	aanpakken.	Het	is	essentieel	
dat	de	internationale	samenwerking	wordt	versterkt	en	dat	er	een	collectief	antwoord	
komt	om	deze	problematiek	 aan	 te	 pakken.	Het	 is	 hoogtijd	dat	we	 als	 één	 front	 onze	
gezamenlijke	verantwoordelijkheid	opnemen.		
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Huidige Situatie 
Vooraleer	oplossingen	kunnen	worden	aangeboden	is	het	echter	essentieel	dat	we	een	
goede	 kennis	 hebben	 over	 de	 huidige	 situatie.	 De	 migratie-	 en	
vluchtelingenproblematiek	 is	 een	 complex	 topic	met	 vele	 onderliggende	 oorzaken	 en	
gevolgen,	wat	hieronder	volgt	is	dan	ook	louter	een	algemene	schets.	Verder	onderzoek	
is	 noodzakelijk	 om	 een	 goed	 begrip	 te	 hebben	 over	 de	 situatie	 om	 vervolgens	
doelgerichte	en	efficiënte	antwoorden	te	kunnen	bieden.		
 

A. Terminologie	
Migranten,	 vluchtelingen,	
asielzoekers,	 …	 deze	 termen	
worden	te	pas	en	te	onpas	gebruikt	
zonder	 goede	 afbakening,	 met	 als	
gevolg	 misconcepties	 en	
verwarring.	 Het	 is	 daarom	
belangrijk	 deze	 van	 elkaar	 te	
onderscheiden	 en	 steeds	 duidelijk	
aan	 te	 geven	 over	 welke	 groep	
mensen	het	gaat.		
	
Hoewel	 er	 geen	 formeel	 wettelijke	
definitie	 bestaat	 zijn	 de	 meeste	
experts	 akkoord	 dat	 een	 internationale	migrant	 een	 persoon	 is	 die	 naar	 een	 ander	
land	 verhuist	 met	 een	 onderscheid	 tussen	 korte-termijn-,	 tijdelijke-,	 en	 permanente	
migratie.	Deze	benaming	wordt	vaak	als	een	overkoepelende	 term	gebruikt	die	 zowel	
migranten	als	vluchtelingen	omvat.	Dit	kan	in	publieke	discussies	echter	gemakkelijk	tot	
verwarring	 leiden.	 Migratie	 wordt	 dikwijls	 begrepen	 als	 personen	 die	 vrijwillig	
verhuizen	voor	verscheidene	redenen	zoals	bijvoorbeeld	werkgelegenheid	of	familie3.		
	
Een	 vluchteling	 is	 echter	 wel	 specifiek	 gedefinieerd	 en	 wordt	 beschermd	 door	 het	
internationaal	 recht.	 Volgens	 het	 Verdrag	 betreffende	 de	 status	 van	 vluchtelingen	
van	1951	(The	1951	Refugee	Convention)	en	het	Protocol	betreffende	de	status	van	
vluchtelingen	van	19674	is	een	vluchteling	elk	persoon	die:	

“uit	gegronde	vrees	voor	vervolging	wegens	zijn	ras,	godsdienst,	nationaliteit,	het	
behoren	 tot	 een	bepaalde	 sociale	groep	of	 zijn	politieke	overtuiging,	 zich	bevindt	
buiten	het	 land	waarvan	hij	de	nationaliteit	bezit,	en	die	de	bescherming	van	dat	
land	 niet	 kan	 of,	 uit	 hoofde	 van	 bovenbedoelde	 vrees,	 niet	 wil	 inroepen,	 of	 die,	
indien	hij	geen	nationaliteit	bezit	en	ten	gevolge	van	bovenbedoelde	gebeurtenissen	

                                                
3 http://www.unhcr.org/print/56e95c676.html  
4 Officieel verdrag: http://www.unhcr.org/3b66c2aa10  

Afbeelding 1: Bron 
http://www.europahuis.be/media/8.05_dossier_vluchtelingeni
neuropa.pdf 
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verblijft	buiten	het	land	waar	hij	vroeger	zijn	gewone	verblijfplaats	had,	daarheen	
niet	kan	of,	uit	hoofde	van	bovenbedoelde	vrees,	niet	wil	terugkeren.”	5		

	
De	 gevluchte	 personen	moeten	 kunnen	 aantonen	 dat	 ze	 individueel	 vervolgd	worden	
o.b.v.	 “wie	 ze	 zijn,	 wat	 ze	 doen	 of	 omwille	 van	 de	 bevolkingsgroep	waar	 ze	 deel	 van	
uitmaken”6.	 Deze	 personen	 kunnen	 asiel	 aanvragen	 en	 mogen	 niet	 worden	
teruggestuurd	naar	zijn	of	haar	 land	van	herkomst	en	hebben	het	recht	op	een	gelijke	
behandeling	 als	 een	burger	 van	het	 land	waar	hij	 of	 zij	 asiel	 heeft	 aangevraagd.	Deze	
vluchtelingen	hebben	dus	onder	andere	het	recht	op	medische	zorg,	onderwijs	en	werk.	
Wanneer	een	migrant	een	asielaanvraag	doet,	spreken	we	van	een	asielzoeker.	Het	is	
bovendien	een	mensenrecht	om	asiel	aan	te	vragen,	maar	landen	zijn	niet	noodzakelijk	
verplicht	dit	ook	te	verlenen	en	dit	gebeurt	op	individuele	basis.	
	
Niet	iedereen	die	op	de	vlucht	is	of	vervolgd	wordt	komt	dus	volgens	de	nauwe	definitie	
van	 het	 Vluchtelingenverdrag	 in	 aanmerking	 voor	 de	 status	 “vluchteling”	 en	 de	
bijhorende	rechten.	Een	persoon	op	de	vlucht	afkomstig	uit	een	land	waar	er	een	oorlog	
aan	 de	 gang	 is	 of	 waar	 geweld	 deel	 uitmaakt	 van	 het	 dagelijkse	 leven	 komt	 niet	 per	
definitie	 in	 aanmerking	 voor	 dit	 statuut	 indien	 zij	 niet	 worden	 vervolgd	 vanwege	
bovenstaande	 redenen.	 Aangezien	 alle	 burgers	 van	 het	 land	 in	 gevaar	 zijn,	 niet	
specifieke	 groepen,	 is	 er	 geen	 sprake	 van	 individuele	 vervolging	 en	 spreekt	 men	
doorgaans	 over	 oorlogsvluchtelingen.	 Als	 gevolg	 worden	 zij	 niet	 noodzakelijk	
beschermd	 door	 de	 Conventie	 van	 Genève.	 In	 vele	 regio’s	 wordt	 de	 definitie	 van	
vluchteling	 in	 deze	 context	 wel	 breder	 toegepast.	 Zo	 werd	 bijvoorbeeld	 volgens	 de	
conventie	 van	 de	 “Organisatie	 van	 Afrikaanse	 Eenheid”	 m.b.t.	 de	
vluchtelingenproblemen	in	Afrika	de	term	vluchteling	uitgebreid	tot	“every	person	who,	
owing	 to	 external	 aggression,	 occupation,	 foreign	 domination	 or	 events	 seriously	
disturbing	 public	 order”7	 en	 werd	 ook	 volgens	 de	 Cartagena	 declaratie	 m.b.t.	
vluchtelingen	van	1984	de	definitie	van	vluchteling	uitgebreid	in	verschillende	Latijns-
Amerikaanse	 landen8.	 In	 Europa	 werd	 een	 extra	 status	 als	 staatloze	 ingevoerd	 voor	
diegenen	 die	 niet	 in	 aanmerking	 komen	 voor	 de	 vluchtelingenstatus	maar	 toch	 recht	
krijgen	 op	 “subsidiaire	 bescherming”	 indien	 men	 “een	 reëel	 risico	 zou	 lopen	 op	
ernstige	 schade”	 als	 men	 terugkeert	 naar	 het	 land	 van	 herkomst.	 Ernstige	 schade	
bestaat	uit	“a)	de	doodstraf	of	executie;	of	b)	foltering	of	onmenselijke	of	vernederende	
behandeling	of	bestraffing	van	een	verzoeker	in	zijn	land	van	herkomst;	of	c)	ernstige	en	
individuele	 bedreiging	 van	 het	 leven	 of	 de	 persoon	 van	 een	 burger	 als	 gevolg	 van	
willekeurig	 geweld	 in	 het	 kader	 van	 een	 internationaal	 of	 binnenlands	 gewapend	

                                                
5 Nederlands vertaling van het verdrag: http://wetten.overheid.nl/BWBV0001002/1956-08-
01#Verdrag_2  
6 zie pagina 6, https://www.vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/WatIsEenVluchteling-
achtergrondInformatie.pdf  
7 Zie artikel 1 http://www.achpr.org/files/instruments/refugee-
convention/achpr_instr_conv_refug_eng.pdf  
8 https://www.oas.org/dil/1984_cartagena_declaration_on_refugees.pdf  
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conflict.”9.	 Deze	 personen	 hebben	 recht	 op	 een	 tijdelijke	 verblijfsvergunning,	 geen	
permanente.		
	
Ten	 slotte	 is	 er	 ook	 een	 zeer	 grote	 groep	 vluchtelingen	 die	 de	 landsgrenzen	 niet	
oversteekt	maar	terzelfdertijd	niet	voldoende	beschermd	wordt	door	hun	moederland.	
Deze	personen	noemen	we	ontheemden	(internally	displaced	people)	en	zij	vormen	de	
overgrote	meerderheid	onder	de	vluchtelingen.	
 

B. Trends	in	migratie		
Migratie	is	van	alle	tijden	en	is	een	natuurlijk	gevolg	van	globalisatie.	Mensen	verhuizen	
namelijk	 voor	 verscheidene	 redenen:	 om	 in	 het	 buitenland	 te	 studeren,	
werkgelegenheid,	 familie,	 een	 betere	 toekomst	 voor	 hun	 kinderen,	 …	 Velen	 stellen	
bovendien	dat	migratie	een	zeer	positief	fenomeen	is,	dit	speelt	immers	een	significante	
rol	 in	 de	 economische	 groei	 en	 ontwikkeling	 van	 landen	 m.b.t.	 bijvoorbeeld	 de	
arbeidsmarkt	en	kan	zeer	positief	zijn	voor	zowel	de	ontvangende	landen	als	de	landen	
van	 herkomst10.	 In	 de	 2030	 agenda	 voor	 duurzame	 ontwikkeling	 wordt	
internationale	migratie	dan	ook	gezien	als	een	belangrijke	factor	voor	economische	en	
sociale	ontwikkeling11	waarbij	dit	kan	dienen	als	een	mechanisme	om	de	internationale	
arbeidsmarkt	 te	 balanceren	 om	 zo	 de	 globale	 productiviteit	 op	 te	 krikken.	 Het	 kan	
voorts	 investeringen	 en	 hogere	 levensstandaarden	 promoten	 in	 de	 landen	 van	
herkomst	en	het	kan	de	wereldwijde	verspreiding	van	nieuwe	ideeën	en	technologieën	
versnellen.	Demografisch	 gezien	 is	migratie	 in	 vele	 aspecten	 ook	 essentieel	 gezien	 de	
vergrijzing	in	vele	ontwikkelde	landen.		
	
Volgens	cijfers	van	de	Verenigde	Naties	zijn	meer	dan	1	miljard	mensen	 in	de	wereld	
migranten,	of	1	op	7	mensen	wereldwijd12.	Hiervan	bedroeg	het	aantal	internationale	
migranten	 in	 2015	maar	 liefst	 244	miljoen	 waarbij	 58	 percent	 in	 een	 ontwikkeld	
land	 leven	 en	 42	 percent	 wordt	 opgevangen	 door	 ontwikkelingslanden.	 Van	 de	 140	
miljoen	 internationale	migranten	die	 leven	 in	het	globale	 “Noorden”	 in	2015	komt	61	
percent	of	85	miljoen	van	een	ontwikkelingsland	en	55	miljoen	of	39	percent	van	het	
“Noorden”.	 Van	 de	 103	 miljoen	 internationale	 migranten	 die	 in	 het	 globale	 “Zuiden”	
verblijven	komt	90	miljoen	of	87	percent	van	andere	ontwikkelingslanden	en	slechts	13	
miljoen	 of	 13	 percent	 van	 het	 “Noorden”.	 Tussen	 1990	 en	 2015	 steeg	 het	 aantal	
internationale	migranten	wereldwijd	bovendien	met	maar	 liefst	91	miljoen	of	met	60	

                                                
9 Zie artikel 2 en 15 https://emnbelgium.be/sites/default/files/attachments/kwal._richtlijn.pdf  
10 Zie United Nations Development Programme, Human Development Report 2009: Overcoming 
barriers — human mobility and development (New York, Palgrave Macmillan, 2009), beschikbaar op 
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2009, en het rapport en de uitkomsten van 
de “round table of the annual Global Forum on Migration and Development”, beschikbaar op 
www.gfmd.org. 
11 Zie bijvoorbeeld http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/207&Lang=E en 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A
_RES_68_4.pdf  
12 http://publications.iom.int/system/files/global_migration_trends_2015_factsheet.pdf  
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percent.	 De	 grootste	 stijging	 vond	 plaats	 tussen	 2000	 en	 2010,	 waarbij	 er	 jaarlijks	
ongeveer	 4,9	miljoen	migranten	 bijkwamen	 in	 vergelijken	met	 een	 gemiddelde	 van	 2	
miljoen	tussen	1990	en	2000	en	4,4	miljoen	tussen	2010	en	201513.	Zie	onderstaande	
tabel	voor	een	mooi	overzicht.		
	

	
Bron	
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/Migr
ationReport2015.pdf	

Als	we	hiernaast	naar	de	gemiddelde	jaarlijkse	netto-migratie	kijken	is	het	duidelijk	dat	
Europa,	 Noord-Amerika	 en	 Oceanië	 de	meeste	migranten	 ontvangen	 en	 komen	
deze	 migranten	 vooral	 uit	 Afrika,	 Azië,	 Latijns-Amerika	 en	 de	 Caraïben.	
Onderstaande	grafiek	laat	hiernaast	ook	zien	–	zoals	hierboven	–	dat	de	internationale	
migratie	gestaag	is	gestegen	tot	2010.	In	het	decennium	van	2000	tot	2010	bedroeg	de	
gezamenlijke	netto-instroom	migranten	naar	Europa,	Noord-Amerika	en	Oceanië	maar	
liefst	 3,1	miljoen	 per	 jaar.	 Tussen	 2010	 en	 2015	 zien	we	 echter	 een	 forse	 daling	 van	
migratie	 naar	 Europa	 en	 een	 lagere	 uitstroom	 van	 migranten	 vanuit	 Azië,	 Latijns-
Amerika	 en	 de	 Caraïben14.	 We	 merken	 echter	 wel	 op	 dat	 de	 meeste	 migratie	 nog	
steeds	gebeurt	binnen	de	regio’s	en	landen	zelf15.	
	

                                                
13  
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/Migrati
onReport2015.pdf  
14 https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf  
15 http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/269/hdr_2009_en_complete.pdf  
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Ongeveer	 51	 procent	 van	 de	 internationale	 migranten	 woont	 in	 10	 landen.	 De	
meest	 populaire	 bestemming	 is	 de	 Verenigde	 Staten	 waar	 officieel	 46,6	 miljoen	
buitenlanders	 woonden	 in	 2015,	 gevolgd	 door	 Duitsland	 (12	 miljoen),	 de	 Russische	
Federatie	 (11,9	 miljoen),	 Saoedi-Arabië	 (10,2	 miljoen),	 het	 Verenigd	 Koninkrijk	 (8,5	
miljoen),	 de	 Verenigde	 Arabische	 Emiraten	 (8,1	 miljoen),	 Canada	 en	 Frankrijk	 (7,8	
miljoen	 elk),	 Australië	 (6,7	 miljoen)	 en	 Spanje	 (5,8	 miljoen).	 De	 top	 vijf	 landen	 naar	
grootte	van	hun	diaspora	(aantal	internationale	migranten	die	in	het	buitenland	wonen)	
zijn	India	(15,6	miljoen),	Mexico	(12,4	miljoen),	de	Russische	Federatie	(10,6	miljoen),	
China	 (9,5	miljoen),	 en	Bangladesh	 (7,2	miljoen)	 in	201516.	De	grote	 en	aanhoudende	
economische	 en	 demografische	 asymmetrie	 tussen	 landen	 zijn	 de	 belangrijkste	
factoren	van	internationale	migratie	en	dat	zullen	ze	waarschijnlijk	ook	blijven	voor	de	
nabije	toekomst.	
	
De	meerderheid	van	deze	internationale	migranten	zijn	personen	die	migreren	voor	
hun	 werk.	 Volgens	 schattingen	 zou	 dit	 in	 2013	 gaan	 over	 ongeveer	 150	 miljoen	
personen.	Dit	 is	 72,2	 percent	 van	 de	migrantenpopulatie	 die	 ouder	 is	 dan	 15	 jaar	 (in	
totaal	 206,6	miljoen	migranten).	 De	meerderheid	 hiervan	 zijn	mannen,	 namelijk	 83,7	
miljoen	 en	 er	 66,6	miljoen	 vrouwen	die	migreren	 om	 te	werken17.	Migranten	hebben	
een	 hogere	 graad	 van	 arbeidsparticipatie	 dan	 de	 lokale	 bevolking,	 met	 name	 door	
hogere	participatiecijfers	voor	migrerende	vrouwen	 ten	opzichte	van	niet-migrerende	
vrouwen.	Terwijl	arbeidsmigratie	een	universeel	fenomeen	is,	hebben	sommige	regio's	
veel	 hogere	 proporties	 van	 migrerende	 werknemers	 ten	 opzichte	 van	 hun	 gewone	
arbeidspopulatie:	meer	dan	één	op	de	drie	werknemers	zijn	migrerende	werknemers	in	
Arabische	 staten	 en	 ongeveer	 één	 op	 vijf	 in	 Noord-Amerika	 -	 in	 tegenstelling	 tot	 0,6	

                                                
16 http://publications.iom.int/system/files/global_migration_trends_2015_factsheet.pdf  
17 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf  

Gemiddelde jaarlijkse netto-migratie per regio tussen 1980-2015. Bron 
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf 
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procent	 in	 Oost-Azië	 (inclusief	 China)	 en	 1-1,5	 procent	 in	 Zuid-Azië	 (inclusief	 India),	
Noord-Afrika,	Latijns-Amerika	en	de	Caraïben.	
	
Deze	data	zijn	belangrijk	in	het	licht	van	de	Duurzame	Ontwikkelingsdoelstellingen	
m.b.t.	 de	 bescherming	 van	 alle	 werknemers	 en	 de	 implementatie	 van	 goed	
migratiebeleid.	Het	merendeel	van	deze	data	is	echter	nog	steeds	een	schatting	en	de	
migratiegegevens	 blijven	 onderontwikkeld.	 Het	 is	 namelijk	 veel	 makkelijker	 voor	
beleidsmakers	om	de	internationale	bewegingen	van	schoenen	en	mobiele	telefoons	te	
tellen	 dan	 verpleegkundigen	 en	 bouwvakkers.	 Daarom	 is	 het	 vaak	 problematisch	 om	
aan	te	geven	wat	bijvoorbeeld	de	bijdrage	van	migranten	is	aan	de	economie	of	hoeveel	
onregelmatige	migratiebewegingen	er	 zijn.	Desalniettemin	moet	 er	 gesleuteld	worden	
aan	een	gemeenschappelijk	beleid	om	de	stijgende	migratiebewegingen	 in	kaart	
te	brengen,	op	te	volgen	en	te	reguleren.	Vandaag	is	het	migratiebeleid	in	vele	landen	
ad	hoc	en	gefragmenteerd	en	vele	landen	beschikken	niet	over	de	capaciteiten	om	goed	
migratiebeleid	 te	 voeren.	 Vaak	 richt	 men	 zich	 slechts	 op	 enkele	 aspecten	 zoals	
bijvoorbeeld	 de	 rechten	 van	 hun	 burgers	 in	 het	 buitenland	 of	 het	 terugzenden	 van	
illegale	 migranten	 naar	 hun	 thuisland,	 maar	 een	 uitgebreide	 gemeenschappelijke	
aanpak	 dat	 een	 veilige	 en	 gereguleerde	 migratie	 verzekert	 ontbreekt.	 In	 de	 voorbije	
jaren	 zien	 we	 echter	 wel	 een	 opkomende	 consensus	 dat	 geen	 enkel	 land	 migratie	
effectief	 en	efficiënt	 alleen	aankan	en	dat	 samenwerking	noodzakelijk	 is	op	zowel	het	
regionale	 als	 het	 globale	 beleidslevel.	 Daarom	 zou	 migratie	 dan	 ook	 sterker	 moeten	
worden	geïntegreerd	in	de	humanitaire	werking	van	de	Verenigde	Naties.				
	

C. Trends	in	vluchtelingenstromen	
Volgens	de	cijfers	van	de	VN-vluchtelingenorganisatie	(UNHCR)	waren	er	in	2016	een	
recordaantal	 mensen	 op	 de	 vlucht	 vanwege	 vervolging,	 conflict,	 geweld	 of	
mensenrechtenschendingen.	 Een	 ongezien	 cijfer	 van	 65,5	 miljoen	 wereldwijd	 zou	
gedwongen	 zijn	 om	 hun	 thuis	 te	 verlaten.	 Dit	 is	 een	 stijging	 van	 300,000	mensen	 in	
vergelijking	 met	 2015	 en	 daarmee	 blijft	 het	 aantal	 van	 gedwongen	 migranten	
dramatisch	hoog	en	lijkt	hier	niet	snel	verandering	in	te	komen.		Van	deze	65,5	miljoen	
gedwongen	migranten	zijn	er	bijna	22,5	miljoen	vluchtelingen	(17,2	miljoen	onder	het	
UNHCR-mandaat	en	5,3	miljoen	Palestijnse	vluchtelingen	onder	het	UNRWA-mandaat),	
40,3	miljoen	ontheemden	en	2,8	miljoen	asielzoekers.	 In	2016	kwamen	er	maar	 liefst	
10,3	miljoen	nieuwe	gedwongen	migranten	bij	door	 conflict	 en	vervolging	waaronder	
6,9	miljoen	personen	die	binnen	hun	staatsgrenzen	bleven	en	3,4	miljoen	vluchtelingen	
en	 asielzoekers.	 Dit	 cijfer	 komt	 overeen	 met	 20	 nieuwe	 gedwongen	 migranten	 per	
minuut	in	2016.	Voorts	wordt	er	geschat	dat	er	ook	10	miljoen	staatloze	personen	zijn	
of	personen	die	het	 risico	 lopen	om	staatloos	 te	worden.	Deze	personen	hebben	geen	
nationaliteit	 en	 geen	 recht	 op	 de	 gekoppelde	 basisrechten	 zoals	 onderwijs,	
gezondheidszorg,	 arbeidsrecht	 en	 de	 vrijheid	 om	 zich	 te	 bewegen.	 Van	 al	 deze	
gedwongen	migranten	is	meer	dan	de	helft	jonger	dan	18	jaar	en	werd	84	percent	van	
de	vluchtelingen	onder	het	UNHCR-mandaat	opgevangen	door	ontwikkelingslanden,	dit	
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zijn	 ongeveer	 14,5	 miljoen	 vluchtelingen.	 En	 de	 minst	 ontwikkelde	 landen	 dreigen	
steeds	meer	vluchtelingen	te	moeten	opvangen18.	Zie	onderstaande	afbeelding	voor	een	
schematisch	overzicht.		

	
Bron	http://www.unhcr.org/nl/wie-we-zijn/cijfers/	

Hoewel	 economische	 factoren	doorslaggevend	 zijn	 in	 gewone	 internationale	migratie,	
zijn	 vluchtelingen	 en	 ontheemden	 voornamelijk	 op	 de	 vlucht	 omwille	 van	 conflict,	
geweld,	 vervolging,	 politieke	 repressie	 en	 andere	 ernstige	
mensenrechtenschendingen.	 Slecht	 beleid	 dat	 exclusie,	 marginalisatie	 en	
discriminatie	 bestendigt	 in	 plaats	 van	 tegen	 gaat	 kan	deze	 tendens	 voorts	 structureel	
versterken.	 Rampen	 hebben	 altijd	 geleid	 tot	 grote	 volksverhuizingen	 en	 dit	 zal	 in	 de	
toekomst	 niet	 verbeteren	 gezien	 de	 steeds	 groter	 wordende	 concentratie	 mensen	 in	
steden	 en	 de	 steeds	 groter	 wordende	 dreiging	 van	 bijvoorbeeld	
klimaatsveranderingen.	We	moeten	 ons	dus	 zeker	 en	 vast	 niet	 enkel	 zorgen	maken	
om	 de	 vele	 gewelddadige	 conflicten,	 maar	 evenzeer	 om	 het	 stijgende	 zeeniveau	 en	
extreme	weersomstandigheden.		
	
Wanneer	 mensen	 geconfronteerd	 worden	 met	 deze	 ernstige	 uitdagingen	 wacht	 hen	
vaak	een	 zeer	 gevaarlijke	 tocht	 doordat	 er	 geen	 voldoende	 veilige	 en	 gereguleerde	
manieren	 zijn	 om	naar	 andere	 landen	 te	 vluchten.	Door	 het	 gebrek	 aan	 alternatieven	
zijn	velen	gedwongen	om	levensgevaarlijke	routes	te	nemen	over	land	en	zee	en	moeten	
ze	hun	 leven	 in	de	handen	 leggen	van	criminele	netwerken.	Velen	zijn	hierdoor	reeds	
                                                
18 http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf  
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gestorven.	 Volgens	 schattingen	 zijn	 er	 de	 laatste	 twintig	 jaar	 reeds	 50,000	 personen	
(waaronder	duizenden	kinderen)	gestorven	terwijl	ze	de	doortocht	naar	een	ander	land	
maakten19.	Hoewel	er	vele	operaties	aan	de	gang	zijn	op	zowel	de	zee	als	bijvoorbeeld	in	
de	woestijnen	om	deze	mensen	te	helpen	blijft	deze	hulp	onvoldoende.	De	risico’s	die	
deze	 mensen	 moeten	 nemen	 en	 de	 sterftecijfers	 zijn	 bovendien	 onvoldoende	
gerapporteerd	 door	 de	 illegale	 natuur	 van	 deze	 migratiebewegingen20.	
Mensensmokkel	en	mensenhandel	zijn	dan	ook	topprioriteiten	in	ons	gevecht	tegen	
de	onmenselijke	situatie	waarin	vele	vluchtelingen	zich	momenteel	bevinden.		
	
Naast	 deze	 levensgevaarlijke	 tocht	 wacht	 deze	 mensen	 bovendien	 geen	 groot	
welkomstcomité.	 Zij	 ondervinden	 vaak	 veel	 problemen	 in	 het	 verkrijgen	 van	 hun	
vluchtelingenstatuut	 en	 kunnen	 terechtkomen	 in	 ellelange	 procedures.	 Zij	 bevinden	
zich	dan	ook	vaak	in	zeer	slechte	omstandigheden	waarin	zij	geen	beroep	kunnen	doen	
op	hun	rechten	en	zij	 lopen	het	risico	om	teruggestuurd	te	worden	naar	hun	land	van	
herkomst.	Een	effectieve	screeningprocedure	bij	de	aankomst	van	deze	mensen	is	dan	
ook	essentieel	om	grote	aantallen	vluchtelingen	en	migranten	 te	kunnen	opvangen.	 In	
vele	situaties	zijn	 landen	hierop	echter	niet	voldoende	voorbereid.	Dit	geldt	niet	enkel	
voor	 ontwikkelingslanden,	 maar	 zeker	 ook	 voor	 landen	 die	 reeds	 robuuste	
screeningprocedures	 in	 werking	 hebben.	 Ook	 hun	 systeem	 kan	 namelijk	 tijdelijk	
overdonderd	worden	door	het	immense	aantal	nieuwkomers.	
	
Deze	gastlanden	 staan	vaak	alleen	 in	de	koude	om	deze	opvang	 te	 organiseren	en	er	
was	tot	nu	toe	onvoldoende	internationale	samenwerking	om	deze	landen	in	deze	taak	
te	ondersteunen.	De	verantwoordelijkheid	voor	deze	nieuwe	vluchtelingen	ligt	te	vaak	
enkel	bij	de	eerste	landen	van	aankomst	die	deze	grote	uitdaging	niet	meer	aankunnen.	
Humanitaire	 hulp	 en	 gastlanden	 zouden	 dan	 ook	 beter	 op	 elkaar	 moeten	 worden	
afgestemd	zodat	we	samen	deze	mensen	veilig	kunnen	opvangen.		
	
Daarnaast	 moet	 er	 ook	 meer	 gekeken	 worden	 naar	 de	 middellange	 en	 lange	
termijneffecten	van	deze	migratie	en	vluchtelingenstromen.	Velen	zullen	voor	geruime	
tijd	 in	 een	 gastland	 verblijven	 en	 zowel	 voor	 de	 toekomst	 van	 deze	 personen	 als	 het	
gastland	 in	 kwestie	 moeten	 er	 oplossingen	 worden	 gezocht	 hoe	 beiden	 hier	 sterker	
uitkomen.	 De	 integratie	 van	 deze	 mensen	 in	 de	 samenleving	 vergt	 initieel	 een	
investering	 van	 het	 gastland	 en	 dit	 kan	 extra	 steun	 vereisen	 van	 buitenaf.	 Op	 lange	
termijn	 kunnen	 zulke	 investeringen	 echter	 leiden	 tot	 grotere	 sociale	 cohesie	 en	
verhoogde	economische	groei.		
  

                                                
19 https://missingmigrants.iom.int  
20 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/StudyMigrants/OHCHR_2016_Report-migrants-
transit_EN.pdf  
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Voorbije Internationale Actie 
De	 internationale	 gemeenschap	 ontkent	 deze	 uitdagingen	 geenszins	 en	 werkt	 reeds	
geruime	tijd	aan	gepaste	antwoorden.	Wij	zullen	in	ECOSOC	deze	antwoorden	in	acht	
nemen,	bekijken	 in	hoeverre	 er	 vooruitgang	 is	 geboekt	 en	op	welke	manier	we	
kunnen	bijdragen	om	deze	gemeenschappelijke	uitdagingen	aan	te	pakken.		
	

A. De	“New	York	Declaration	for	Refugees	and	Migrants”21	
	“The	 New	 York	 Declaration	 marks	 a	
political	commitment	of	unprecedented	
force	 and	 resonance.	 It	 fills	 what	 has	
been	 a	 perennial	 gap	 in	 the	
international	 protection	 system	 –	 that	
of	 truly	 sharing	 responsibility	 for	
refugees.”	 –	UN	High	Commissioner	 for	
Refugees	Filippo	Grandi	

	
Op	 19	 september	 2016	 heeft	 de	 Algemene	 Vergadering	 van	 de	 Verenigde	 Naties	 een	
reeks	 toezeggingen	 gedaan	 om	 de	 bescherming	 van	 vluchtelingen	 en	 migranten	 te	
verbeteren.	Deze	verbintenissen	staan	bekend	als	de	Verklaring	van	New	York	voor	
de	vluchtelingen	en	migranten.	De	Verklaring	van	New	York	bevestigt	het	belang	van	
een	internationale	samenwerking	 i.v.m.	vluchtelingen	en	migratie	en	de	 lidstaten	gaan	
de	verbintenis	aan	om	hun	situatie	te	verbeteren	en	hiervoor	gemeenschappelijk	actie	
te	ondernemen.	Deze	verklaring	 effent	de	weg	voor	de	 goedkeuring	van	 twee	nieuwe	
wereldwijde	“compacts”	in	2018:	een	wereldwijde	overeenkomst	over	vluchtelingen	
en	een	wereldwijd	overeenkomst	voor	een	veilige,	ordelijke	en	reguliere	migratie.	
	
In	deze	verklaring	van	New	York	gingen	de	lidstaten	over	het	algemeen	akkoord	met	de	
volgende	elementen.	Er	moet	eerst	en	vooral	grotere	solidariteit	getoond	worden	voor	
diegenen	die	gedwongen	worden	om	te	vluchten.	De	VN-leden	herbevestigde	dan	ook	
hun	plicht	om	de	rechten	van	de	vluchtelingen	en	migranten	te	respecteren.	Men	ging	
akkoord	dat	het	beschermen	van	vluchtelingen	een	internationale	verantwoordelijkheid	
is	 die	 op	 een	 eerlijkere	 manier	 moet	 worden	 gedragen.	 Meer	 steun	 moet	 dan	 ook	
worden	verleend	aan	die	landen	die	getroffen	worden	door	grote	vluchtelingenstromen	
en	 migratiebewegingen.	 Ze	 gingen	 akkoord	 met	 de	 kernelementen	 van	 het	
“Comprehensive	 Refugee	 Response	 Framework”	 en	 wilden	 samenwerken	 aan	 de	
invoering	van	een	“Global	compact	on	refugees”	en	een	“Global	compact	for	safe,	orderly	
and	regular	migration”.		
	
	
	
                                                
21 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1  
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B. The	Comprehensive	Refugee	Response	Framework22	
In	de	Verklaring	van	New	York	worden	de	belangrijkste	elementen	uiteengezet	van	het	
framework	dat	een	antwoord	moet	bieden	op	de	grootschalige	vluchtelingenstromen	en	
langdurige	vluchtelingencrisis.	De	vier	belangrijkste	doelstellingen	van	dit	“framework”	
zijn:		

- de	grote	druk	die	momenteel	ligt	op	gastlanden	verminderen	
- de	zelfredzaamheid	van	de	vluchtelingen	vergroten	
- het	uitbreiden	van	de	oplossingen	uit	derde-landen			
- meer	 ondersteuning	 bieden	 aan	 de	 landen	 van	 herkomst	 zodat	 deze	

vluchtelingen	kunnen	terugkeren	op	een	veilige	en	waardige	manier				
	
De	 UNHCR	 werkt	 momenteel	 samen	 met	 overheden	 en	 andere	 stakeholders	 om	 dit	
“framework”	toe	te	passen	in	een	aantal	landen	waaronder	Djibouti,	Ethiopië,	Honduras,	
Oeganda	en	de	Verenigde	Republiek	Tanzania	en	via	een	regionale	aanpak	in	Somalië23.		
	

C. The	global	compact	on	refugees24	
In	de	Verklaring	 van	New	York	 zijn	de	 staten	 toegewijd	om	 in	2018	een	wereldwijde	
overeenkomst	 aan	 te	 gaan	 m.b.t.	 vluchtelingen.	 De	 lidstaten	 hebben	 de	 Hoge	
Commissaris	voor	Vluchtelingen	(UNHCR)	gevraagd	om	de	tekst	van	het	“compact”	voor	
te	stellen	in	zijn	jaarlijks	rapport	aan	de	Algemene	vergadering	in	2018.	Dit	voorstel	zal	
gebaseerd	 zijn	 op	 de	 praktische	 toepassing	 van	 het	 CRRF	 in	 verschillende	
vluchtelingensituaties,	 de	 resultaten	 van	 een	 reeks	 thematische	 discussies,	 en	 een	
proces	 van	 reflectie	 dat	 in	 2017	 zal	 plaatsvinden.	 In	 2018	 zal	 de	 UNHCR	 formele	
consultaties	houden	met	staten	en	andere	stakeholders	over	een	ontwerptekst	van	de	
“global	 compact	 on	 refugees”.	 Hierbij	 worden	 ook	 andere	 relevante	 VN-organisaties	
betrokken	en	ook	ECOSOC	zal	hier	zijn	advies	geven.		
	
Het	 voorstel	 zal	 bestaan	 uit	 twee	 onderdelen.	 Enerzijds	 het	 “Comprehensive	 Refugee	
Response	 Framework”	 (CRRF)	 zoals	 goedgekeurd	 in	 de	 Verklaring	 van	 New	 York	 en	
anderzijds	 een	 aanvullend	 actieplan	 waarin	 concrete	 acties	 worden	 beschreven	 die	
staten	 en	 andere	 relevante	 stakeholders	 kunnen	 nemen.	 Dit	 laatste	 moet	 het	 CRRF	
operationaliseren25.	 Als	 ECOSOC	 zullen	 wij	 hier	 ook	 aanbevelingen	 voor	 doen	
vanuit	economisch	en	sociaal	perspectief.	
	
	
	
	

                                                
22 Zie annex 1 van de Verklaring van New York 
23 http://www.unhcr.org/comprehensive-refugee-response-framework-crrf.html  
24 http://www.unhcr.org/towards-a-global-compact-on-refugees.html  
25 Voor meer info zie: http://www.unhcr.org/58e625aa7  
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D. The	global	compact	for	safe,	orderly	and	regular	migration26	
De	Verklaring	voorziet	 ten	slotte	ook	nog	onderhandelingen	omtrent	een	wereldwijde	
overeenkomst	 voor	 een	veilige,	 ordelijke	 en	 reguliere	migratie	 en	deze	overeenkomst	
zou	 eveneens	 in	 2018	 moeten	 worden	 aangenomen.	 Hoewel	 deze	 onderhandelingen	
zullen	worden	 gevoerd	 in	 dezelfde	Algemene	Vergadering	werd	 er	 toch	besloten	hier	
twee	afzonderlijke	processen	van	te	maken	die	leiden	tot	twee	aparte	overeenkomsten	
en	die	gescheiden	en	onafhankelijk	zijn.		
	
Deze	overeenkomst	moet	de	coördinatie	versterken	omtrent	internationale	migratie	en	
moet	een	kader	bieden	voor	nauwere	samenwerking	op	het	gebied	van	migratie	en	haar	
desbetreffende	 mobiliteit.	 Dit	 “compact”	 zal	 de	 eerste	 intergouvernementele	
overeenkomst	zijn	die	tracht	alle	dimensies	van	internationale	migratie	aan	te	pakken	
op	een	holistische	wijze	en	de	discussie	hieromtrent	 is	een	belangrijk	moment	waarin	
de	 krijtlijnen	 zullen	 worden	 uitgetekend	 over	 het	 toekomstig	 internationaal	
migratiebeleid.	 Hierin	 moeten	 de	 uitdagingen	 in	 verband	met	 de	 migratie	 aangepakt	
worden	 en	 haar	 positieve	 elementen	 zouden	 de	 duurzame	 ontwikkeling	 moeten	
versterken.	De	UNHCR	is	ook	hier	gevraagd	om	deze	niet-bindende	grondbeginselen	
voor	migranten	 in	 kwetsbare	 situaties	 uit	 te	werken	 en	dit	moet	 ze	 opnieuw	doen	 in	
nauwe	samenwerking	met	andere	stakeholders,	de	 lidstaten	en	relevante	VN-organen.	
Als	 ECOSOC	 zullen	wij	 hier	 ook	 aanbevelingen	 voor	doen	 vanuit	 economisch	 en	
sociaal	perspectief.	Topics	die	hierin	zullen	worden	behandeld	zijn	onder	andere	hoe	
er	moet	gereageerd	worden	op	de	migratiestromen,	hoe	migranten	in	crisislanden	en	in	
andere	kwetsbare	situaties	beschermd	kunnen	worden	en	hoe	we	moeten	reageren	op	
migratie	 met	 als	 oorzaak	 klimaatsverandering	 en	 natuurrampen.	
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Vragen die de resolutie moet beantwoorden 
Als	ECOSOC	willen	we	dat	jullie	een	advies	schrijven	aan	de	Hoge	Commissaris	voor	
Vluchtelingen	 (UNHCR)	 die	 kan	 worden	 geïmplementeerd	 in	 de	 uiteindelijke	
“global	 compact	 on	 refugees”	 en	 “global	 compact	 for	 safe,	 orderly	 and	 regular	
migration”.	 Hou	 hierbij	 het	 mandaat	 van	 ECOSOC	 in	 het	 achterhoofd	 en	 op	 welke	
manier	 zij	 kan	 bijdragen	 tot	 een	 efficiënte	 en	 effectieve	 overeenkomst.	 Als	
toezichthoudend	 en	 coördinerend	 orgaan	 is	 zij	 een	 verbindingskanaal	met	 de	 andere	
gespecialiseerde	organisaties	van	de	VN,	we	willen	dan	ook	dat	deze	coördinerende	rol	
sterk	naar	voor	komt	in	de	resolutie.		
	
Op	de	volgende	vragen	moet	de	resolutie	een	antwoord	bieden:	

- Wat	zijn	de	drijfveren	van	migratie	en	de	oorzaken	van	vluchtelingenstromen?	
- Hoe	 kan	 de	 economische	 en	 sociale	 situatie	 van	 migranten	 en	 vluchtelingen	

verbeterd	worden	op	korte	termijn?	
- Hoe	 kan	 migratie	 bijdragen	 aan	 de	 Duurzame	 Ontwikkelingsdoelen	 op	 lange	

termijn	vanuit	economisch	en	sociaal	perspectief?	
- Hoe	kunnen	we	de	vooropgestelde	doelen	beschreven	in	de	Verklaring	van	New	

York	efficiënt	en	effectief	ten	uitvoer	brengen?	

Suggesties voor verder onderzoek 
Deze	studyguide	is	 louter	een	aanzet	tot	verder	onderzoek.	Om	op	voorgaande	vragen	
een	goed	antwoord	te	bieden	in	de	uiteindelijke	resolutie	zullen	jullie	dit	complexe	topic	
verder	moeten	uitpluizen.		
	
Volgende	sites	kunnen	jullie	hierbij	helpen:	
Site	United	Nations	Department	of	Economic	and	Social	affairs:	
https://www.un.org/development/desa/en/		
Site	UN	Refugee	Agency:	http://www.unhcr.org		
Site	UN	Refugees	and	Migrants:	http://refugeesmigrants.un.org		
Site	International	Organization	for	Migration:	https://www.iom.int		
Site	The	Office	of	the	United	Nations	High	Commissioner	for	Human	Rights:	
http://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx		
Site	Sustainable	development	Goals:	
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300		
Site	World	Bank:	http://www.worldbank.org		
Report	of	the	Secretary-General.	‘In	safety	and	dignity:	addressing	large	movements	of	
refugees	and	migrants’:	
http://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/in_safety_and_dignity_-
_addressing_large_movements_of_refugees_and_migrants.pdf		
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‘New	York	Declaration	for	Refugees	and	Migrants’:	
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1		
‘Modalities	for	the	intergovernmental	negotiations	of	the	global	compact	for	safe,	
orderly	and	regular	migration’:	https://www.un.org/development/desa/en/		


