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Cordaid Stemhulp 

De standpunten van Cordaid op migratie en ontwikkeling 

Voor ons onderzoeksrapport ‘Development and Migration’, met 20 aanbevelingen, klik hier. 

 

Het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamenwerking. 

Cordaid wil dat de Nederlandse regering zich in de volgende kabinetsperiode weer moet gaan 

houden aan (tenminste) de internationaal afgesproken norm van 0,7% van het Bruto Nationaal 

Inkomen voor ontwikkelingssamenwerking. 

De invloed van het klimaat op gedwongen ontheemding. 

Cordaid ziet klimaatverandering als een van de grondoorzaken van gedwongen ontheemding. 

Vanwege klimaatverandering mislukken oogsten en vinden vaker natuurrampen plaats, waardoor 

steeds meer mensen hun woongebied moeten verlaten. 

De grondoorzaken van gedwongen migratie. 

Ontwikkelingssamenwerking helpt bij het bestrijden van de onderliggende oorzaken van gedwongen 

migratie. Zodat migratie een veilige keuze wordt in plaats van een gedwongen risico. Een focus op 

uitsluitend de gevolgen van gedwongen migratie is daarom niet voldoende. 

De opvang van vluchtelingen in eigen regio. 

Zo’n 85% van de vluchtelingen wordt al in de eigen regio opgevangen, veelal arme buurlanden waar 

de lokale bevolking zelf nauwelijks rondkomt. Er is dan ook een tekort aan alles. Nederland en de EU 

dienen hier financieel veel meer aan bij te dragen, maar ook meer kwetsbare vluchtelingen hier te 

hervestigen.  

Ontwikkelingssamenwerking inzetten voor het tegenhouden van migranten. 

Ontwikkelingssamenwerking is bedoeld voor het bestrijden van armoede en ongelijkheid, niet om 

migranten tegen te houden. Cordaid is daarom ook tegen het stellen van migratie voorwaarden aan 

hulp, en tegen hulp bieden enkel aan landen van herkomst en transit. 

Een humaan grens- en asielbeleid. 

Het huidige grens- en asielbeleid is inhumaan. Op basis van hun ligging is de verantwoordelijkheid 

tussen lidstaten oneerlijk verdeeld waar vluchtelingen de dupe van zijn, vooral in Zuid-Europa. 

Daardoor zijn zelfs humanitaire rampen ontstaan, zoals op Griekse eilanden, worden vluchtelingen 

onderschept en teruggestuurd en wordt het redden van duizenden drenkelingen verhinderd. 

Asielzoekers in Nederland moeten op een menswaardige manier worden opgevangen, waarbij zij 

snel en zorgvuldig uitsluitsel krijgen van hun verblijfstatus.  

https://www.cordaid.org/nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/Development-and-Migration-2019.pdf
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De integratie en participatie van migranten in Nederland. 

Nederlandse asielzoekers en statushouders moeten vanaf aankomst worden gesteund om 

volwaardig deel uit te maken van de samenleving, met alle rechten en plichten. Cordaid pleit voor 

bed, bad en brood als minimale voorzieningen voor ongedocumenteerden, en is tegen 

vreemdelingenbewaring voor kinderen. 

De bijdrage van de diaspora aan de ontwikkeling van het thuisland. 

De geldovermakingen van de diaspora dragen bij aan duurzame ontwikkeling in hun thuisland. De 

kosten daarvan moeten worden verlaagd. Daarnaast moet de overheid de samenwerking tussen 

migranten, diaspora, overheden en maatschappelijke organisaties stimuleren. 


