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In 2014 zijn er volgens de schattingen van de 
UNHCR ruim 13,9 miljoen nieuwe vluchtelin-
gen bijgekomen, ruim vier keer zoveel als een 
jaar eerder. Dit als gevolg van het toegenomen 
aantal oorlogen, conflicten en vervolgingen in 
de wereld. De afgelopen vijf jaar zijn er in totaal 
vijftien nieuwe brandhaarden ontstaan of op-
nieuw opgelaaid, waarvan acht in Afrika (onder 
andere in Libië, Nigeria en Zuid-Soedan), drie 
in het Midden-Oosten (Irak, Jemen en Syrië), 
drie in de rest van Azië (Kirgizië, Myanmar en 
Pakistan) en één in Europa (Oekraïne).

De UNHCR onderscheidt ruwweg drie groe-
pen vluchtelingen: buitenlandse vluchtelin-
gen, binnenlandse vluchtelingen (ook wel 
ontheemden) en asielzoekers. Verreweg de 
meeste vluchtelingen – zo’n 38,2 miljoen, ruim 
64 procent – bevinden zich in hun eigen land. 
Van de resterende 19,5 miljoen buitenlandse 
vluchtelingen en 1,8 miljoen asielzoekers be-
vindt het overgrote deel zich in de regio, vaak in 
de buurlanden. Vooral de oorlog in Syrië heeft 
geleid tot grote stromen aan vluchtelingen. Bin-
nen Syrië waren eind 2014 circa 7,6 miljoen 
mensen ontheemd en nog eens 3,9 miljoen Sy-
riërs waren op dat moment gevlucht naar het 
buitenland op een totale bevolking van 18 mil-
joen. Verreweg de meesten van hen bevonden 

zich in de buurlanden: 1,6 miljoen in Turkije 
(40%), 1,1 miljoen in Libanon (30%), ruim 600 
duizend in Jordanië (16%) en ruim 200 duizend 
in Irak (6%). Turkije is daarmee wereldwijd ge-
zien ook het land dat de meeste buitenlandse 
vluchtelingen opvangt, gevolgd door Pakistan 
met ruim 1,5 miljoen Afghaanse vluchtelingen. 
Na Syrië herbergt Colombia door de langdurige 
onrustige binnenlandse situatie de meeste bin-
nenlandse vluchtelingen (ruim 6 miljoen).

Van alle vluchtelingen wereldwijd verbleef eind 
2014 ruim 97 procent in de eigen regio en de 
meesten daarvan in eigen land. Ook van de 1,6 
miljoen vluchtelingen in Europa bevindt het 
grootste deel zich in eigen land: 823 duizend in 
de Oekraïne, 263 duizend in Georgië en ruim 
300 duizend in de Balkan (Bosnië-Herzegovina 
en Servië en Kosovo). De 28 landen van de Eu-
ropese Unie vingen eind 2014 samen ongeveer 
860 duizend vluchtelingen op, waarvan 710 
duizend van buiten Europa.

Peter Ekamper, NIDI, e-mail: ekamper@nidi.nl

BRON: 

•	 UNHCR (2015), World at war. UNHCR global 
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Nations High Commissioner for Refugees.

Wereldwijd is het aantal vluchtelingen het afgelopen jaar sterker 
gegroeid dan ooit. De UNHCR – de vluchtelingenorganisatie van de 
Verenigde Naties – schatte eind 2013 het totale aantal vluchtelingen op 
ruim 51 miljoen. Eind 2014 is het aantal vluchtelingen, waarvan de helft 
kinderen, gegroeid tot bijna 60 miljoen.

Meer vluchtelingen dan ooit

Buitenlandse en binnenlandse vluchtelingen naar de twintig belangrijkste opvanglanden en landen van herkomst, 2014

Bron: UNHCR (2015).
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