
195 NOVEMBER 2015

WiE gaat WiNNEN?

WaaROM dOEN aNdERE 
laNdEN Niks?

káN dE REst VaN dE WEREld EigENlijk WEl Wat dOEN?

•  Syrië heeft 22 MiljOEN  
 iNWONERs
•  Dik 3 MiljOEN SyriërS zijn   naar het buitenlanD gevlucht•  6,5 MiljOEN SyriërS 
 kunnen niet meer in hun   eigen huiS wonen. 

bron: vluchtelingorganiSatie unhcr

Wat er ook gaat gebeuren, de oorlog in Syrië kent alleen maar verliezers. Niemand 
weet meer precies hoeveel doden er inmiddels gevallen zijn, maar bijna elke 
Syrische familie heeft wel te maken gehad met het oorlogsgeweld. Ook president 
Assad kun je eigenlijk geen winnaar noemen. Hij is nog wel steeds aan de macht, 
maar hij is een groot deel van het land kwijtgeraakt aan andere vechtende groepen. 

Ze zijn het niet eens over 
wát ze moeten doen. De 
Veiligheidsraad moet dat 
beslissen. Deze club van grote 
landen zoekt  oplossingen voor 
wereldproblemen. Maar elk 
van de vijf vaste leden (de VS, 
Frankrijk, Groot-Brittannië, 
China en Rusland) mag in z’n 
eentje een plan tegenhouden. 
Tot nu toe staken China en 
Rusland steeds een stokje 
voor plannen om met z’n allen 
in te grijpen in Syrië.

Stel dat alle landen het eens zijn (wat dus niet zo is), dan kunnen ze 
besluiten om Assad met geweld weg te jagen. Maar wie moet daarna het 
land leiden? Er is niet maar één tegenstander van Assad, het hele land 
is hopeloos verdeeld. De leiders van zeventien belangrijke landen hielden 
vorige week in Wenen een vergadering over Syrië. Ze werden het niet 
eens over wat er moet gebeuren. Volgende week praten ze verder.

?

Ik spreek namens China en ik vind dat  
andere landen zich zo min mogelijk met 
elkaars binnenlandse problemen moeten 

bemoeien! Jullie hebben ook niks te maken 
met wat wij in Tibet uitspoken! Rusland is 

dat trouwens met ons eens.

  
De europeSe lanDen maakten wél afSpraken over 

De vluchtelingen: 

• 100.000 extra opvangplekken langS De 

 vluchtrouteS naar weSt-europa met tenten,  

 kleDing, eten, Drinken, wc’S en DokterS

• meer reDDingSboten op zee

• veel Strenger zijn voor menSenSmokkelaarS

• vluchtelingen goeD vertellen welke regelS  

 er zijn voor aSiel aanvragen en wat hun  

 rechten en plichten zijn
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