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Oorlogsverslaggever Arnold Karskens is graag daar waar het conflict is. Omdat je alleen dan pas erachter 

kunt komen wat er echt gaande is. Om die reden bezocht hij in zijn carrière meer dan 30 conflictgebieden en 

voer hij vorig jaar zelf in een bootje met vluchtelingen van Turkije naar de Griekse kust. Het is een thema 

waar ook veel christenen zich bij betrokken voelen: vluchtelingen. CIP.nl sprak met Karskens over het beeld 

dat veel mensen hebben over de vluchtelingenproblematiek. Klopt het beeld dat ze hebben wel? Volgens 

hem niet. "Veel christenen zijn naïef over vluchtelingen." 

 

 
 

Christenen denken vaak dat de bootvluchtelingen die Europa binnenkomen, via onder andere bootjes, 

mensen zijn die voornamelijk vluchten voor oorlogen zoals in Syrië en Irak.  
“De meeste mensen die naar Europa komen zaten al in een veilig land, zoals Turkije of Libanon. Dus dat 

beeld klopt niet. Ik zat vorig jaar zelf in een bootje van Turkije naar Griekenland en veel van die mensen 

kwamen uit Iran, waar geen oorlog is. Ze maakten de oversteek niet omdat ze vluchtten voor de oorlog, 

maar omdat ze de situatie in hun land of het vluchtelingenkamp zat zijn. 

 

Veel van de vluchtelingen hadden ook in hun land kunnen blijven, omdat bepaalde delen veilig zijn. 

Syrische vluchtelingen kunnen voor een deel ook naar veiligere gebieden trekken, waar Assad de controle 

heeft. Christenen bijvoorbeeld hebben onder Assad niks te vrezen.  

"Veel van de vluchtelingen hadden ook in hun land kunnen blijven, omdat delen veilig zijn." 

 

Bovendien zijn veel van de bootvluchtelingen economische vluchtelingen. Zo'n 9 van de 10 vluchtelingen 

die naar Europa vluchten doen dat naar mijn inschatting niet vanwege oorlog, al geven ze dat wel als excuus 

aan. Velen van hen komen uit Afrikaanse landen waar het leven relatief rustig is. Ze komen bijvoorbeeld uit 

West-Afrika. En ja, als je dan Europa wilt bereiken dan moet je via Libië, waar het onveilig is, omdat daar 

de asiel- en smokkelmaffia actief is en je kan helpen oversteken. Onder de vluchtelingen die uit Libië komen 

zie je maar heel weinig mensen uit Libië zelf. 

 

Vluchtelingen zijn vooral jonge mensen met relatief veel geld. Ze weten dat als ze hier binnenkomen ze een 

gratis huis krijgen en hun familie kunnen laten overkomen. Ze kiezen er bewust voor om niet meer te 

investeren in hun eigen land, er is sprake van braindrain, met als gevolg dat de ongelijkheid en armoede in 

hun eigen land toeneemt.  

 

mailto:rik@cip.nl?subject=Reactie:%20Veel%20christenen%20zijn%20na%C3%AFef%20over%20vluchtelingen


Een bootje instappen en de oversteek wagen is dan ook een gok, Russische roulette, maar ook een 

investering.”  

 

Hoe komt het dan toch dat veel mensen, waaronder christenen, het beeld hebben dat alle vluchtelingen 

toch vooral vanwege oorlog vluchten? 
“Omdat dit beeld in stand wordt gehouden door de asiel- en smokkelmaffia met in hun kielzog linkse 

partijen als de PvdA en GroenLinks. Er zijn gewoon veel partijen die er belang bij hebben. Denk ook aan de 

goede doelen, de NGO’s die hierbij betrokken zijn; dat is gewoon een miljardenindustrie. 

 

En begrijp me niet verkeerd, ik neem die mensen niet kwalijk dat ze naar Europa willen komen. Maar doen 

alsof het allemaal oorlogsslachtoffers zijn, die zo wanhopig zijn dat ze met gevaar voor eigen leven in 

bootjes stappen, klopt niet.”  

 

Veel christenen in Nederland vinden dat we vluchtelingen gastvrij moeten ontvangen. 
… 

Ik heb tijdens mijn reizen ook heel veel met christenen in het Midden-Oosten gesproken. Het is een schande 

dat christenen, die al eeuwenlang in Irak wonen, nu het land zijn uitgejaagd door IS. Ze zijn door hen 

verdreven. Weet je wat we hadden moeten doen? In plaats van christenen uit Irak nu Europa binnen te laten 

hadden we hen met een militaire macht moeten beschermen zodat ze daar hadden kunnen blijven. 

 

Handlangers 
Partijen als de ChristenUnie zijn met hun beleid eigenlijk handlangers van IS. Want ze staan open voor 

vluchtelingen uit het Midden-Oosten en geven daarmee IS-strijders hun zin. Die willen namelijk maar al te 

graag christenen verdrijven. Waarom al die naïviteit? Christenen in het Midden-Oosten willen beschermd 

worden! Niet weggejaagd! En nu haal je naast christenen – waarvan de hoge geestelijkheid niet wil dat ze 

vluchten - ook nog eens de vijand binnen. Bovendien: met het geld waarmee wij één vluchteling in Europa 

kunnen helpen, help je er in de regio veertig. Christenen die nu met hun armen wijd open staan te wachten 

op vluchtelingen hebben niet goed nagedacht. Het is naïef, met hoofdletters. 

 

Als je mensen echt wil helpen, investeer dan in opvang in de regio. We moeten hard zijn. Als vluchtelingen 

ontdekken dat ze Europa niet binnenkomen dan blijven ze thuis. En dan is het ook afgelopen met de 

smokkelmaffia die van het Europese beleid nu gretig gebruik maakt. Ik snap best dat veel mensen naar 

Europa willen. Ik neem ze dat niet kwalijk. Echt niet. Maar ze allemaal binnen laten, dat gaat gewoon niet 

en je vergroot de kloof tussen de rijke en de arme landen.” 
 


