De Dag Vandaag Dossier

Vluchtelingen in Europa

QUIZ - vragen
Wat is een burgeroorlog?
A.
Een oorlog waarin partijen uit hetzelfde land met elkaar vechten.
B.
Een oorlog waarin niet alleen soldaten, maar ook gewone burgers
meevechten.
C.
Een oorlog tussen verschillende landen.
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Wat is de Islamitische Staat (IS)?
A.
IS is een islamitische organisatie die het geloof misbruikt om met veel
geweld gezag over moslims te verkrijgen.
B.
IS is een islamitische organisatie die opkomt voor kinderen en vrouwen.
C.
IS is een islamitische organisatie die vecht tegen de regering van Syrië, om
te zorgen dat er eerlijke verkiezingen in het land komen.
Wat is een economische vluchteling?
A.
Iemand die minstens een jaar in het buitenland gaat werken.
B.
Iemand die vlucht uit een arm land, om in een rijker land een betere
toekomst te hebben.
C.
Iemand wiens leven gevaar loopt en die vlucht uit angst om gedood te
worden.
Wat is asiel aanvragen?
A.
Vragen om eten, drinken en kleding, omdat je niets hebt.
B.
Vragen of je hond of kat opgevangen kan worden.
C.
Vragen om bescherming, door in een ander land te kunnen wonen dan
waar je vandaan komt.
Wanneer maken vluchtelingen kans op asiel?
A.
Als ze in hun eigen land niet veilig zijn.
B.
Als ze in hun eigen land heel arm zijn.
C.
Als ze een goede opleiding hebben en kans maken op een goede baan.
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Wie maakt er kans om asiel te krijgen? Omcirkel de juiste antwoorden.
A.
Iemand uit een land waar veel mensen zomaar gedood worden.
B.
Iemand die in een ander land een fijner leven wil hebben.
C.
Iemand die homoseksueel is, terwijl daar zware straffen op staan in het
eigen land.
D.
Iemand die vanwege zijn geloof vermoord kan worden.
E.
Iemand die een gezinslid heeft die al asiel heeft gekregen (een kind, een
man of een vrouw, bijvoorbeeld).
F.
Iemand die verliefd is op een jongen of meisje uit een ander land.
G.
Iemand die een beroep heeft waar veel vraag naar is.

