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Op dit moment zijn er ongeveer 
6,6 miljoen mensen op de vlucht 

binnen Syrië.  

Meer dan 
5,6 miljoen mensen 

zoeken momenteel een 
veilig onderkomen 

buiten Syrië.

verhouding opgenomen Syrische vluchtelingen:
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1970
Dictatuur
Hafiz al-Assad pleegt een 
staatsgreep en neemt de macht 
over in Syrië. Vanaf dan leven de 
Syriërs in een dictatuur. Je kunt niet 
zomaar zeggen wat je denkt en 
Assad heeft alle touwtjes in handen.

2000

2011
Vreedzame protesten
“Het volk wil de val van het regime”. 
Deze leus roepen de demonstranten 
tijdens de vreedzame protesten. 
Assad probeert de protesten uit alle 
macht in bedwang te houden en 
gebruikt steeds meer geweld.

2012
Vrije Syrische Leger
Steeds meer burgers en militairen 
komen in opstand. Een deel van  
deze oppositie pakt de wapens 
op en verenigt zich in het Vrije 
Syrische leger.

Mensen smokkelaars

Steeds meer landen sluiten hun grenzen 
voor Syriërs. Om illegaal de grenzen 

over te kunnen steken, schakelen Syriërs 
mensensmokkelaars in. Zij vragen veel 
geld voor slechte en onzekere diensten.

Bashar al-Assad
Na de dood van Hafiz wordt 
zijn zoon, Bashar, president. Hij 
regeert met harde hard. De 
regering van Assad wordt ook 
wel het regime genoemd.

2014
Opkomst IS
Islamitische Staat (IS) roept hun kalifaat uit in 
het oosten van Syrië en het westen van Irak. 

Andere landen
Andere landen en groepen mengen  
zich in het conflict. Hierdoor wordt  
de situatie in Syrië steeds complexer.

2016
Turkije-deal
De EU sluit een deal met Turkije. 
Ze spreken af dat Turkije 
vluchtelingen tegenhoudt die 
naar Europa willen reizen.

www.keuzestrijd.nl

http://www.keuzestrijd.nl


Wat vind je het meest indrukwekkend 
dat jouw personage heeft meegemaakt? 
Waarom?
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Beantwoord deze vragen na het spelen 

van de dilemmagame Keuzestrijd.

Welke overeenkomsten heb jij met jouw 
personage?

Welke keuzes moest jouw personage maken?

Wat vind je de moeilijkste keuze die jouw 
personage moest maken? Waarom?
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George Samira Ahmad MaysaaMohammed Lara KhaledHevien Fadi AliNada Amjad Salwa Kasem Mona

Kruis jouw personage aan:

Bespreek jouw antwoorden met degene 
die naast je zit.

Wat vinden jullie samen het meest 
verrassend aan de verhalen die jullie 
hebben gehoord. Waarom?
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6
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SAMEN:ALLEEN:

JOUW NAAM:

www.keuzestrijd.nl
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Wat zijn andere redenen voor mensen om 
te vluchten? Noem er drie.
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Kijk naar de cijfers op de eerste 
pagina. Wat valt je op aan het aantal 
vluchtelingen?

Het aantal vluchtelingen dat Nederland 
opvangt is veel lager dan het aantal 
vluchtelingen dat andere landen (in de 
regio) opvangen. Had je dit verwacht? 
Waarom wel/niet?

We hebben nu gekeken naar Syrië. Vanuit 
welke andere landen vluchten mensen 
voor oorlog en geweld? Zoek eventueel op.

8

9

10
Bespreek jouw antwoorden met degene 
die naast je zit.

Stel dat jullie en jullie families moeten 
vluchten. Wie of wat zouden jullie het 
meeste missen?

11

12

13

Wat zou je willen vragen aan iemand die 
heeft moeten vluchten? Ga naar  

online.verhaalvanmijnvlucht.nl en  
kijk of je vraag ertussen staat.

www.verhaalvanmijnvlucht.nl

www.keuzestrijd.nl

SAMEN:ALLEEN:

http://online.verhaalvanmijnvlucht.nl
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