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INLEIDING 

Pleegouders zijn een van de belangrijkste mensen in het leven van alleenstaande  
migrantenkinderen – kinderen die hun huis hebben moeten verlaten, een gevaarlijke reis 
hebben gemaakt en die geen volwassene hebben om de verantwoordelijkheid voor hen 
op zich te nemen. 

Als uw kind is opgegroeid in Afghanistan of een groot deel van zijn/haar leven in dat land 
heeft doorgebracht, dan helpt deze factsheet als voorbereiding om hen te verwelkomen 
en voor hen te zorgen. Deze factsheet is opgesteld om u basisinformatie over Afghanistan 
te geven met het idee dat u uw kennis zelf verder uitbreidt via onderzoek en interacties 
met het kind waarvoor u zorgt.

WAAROM VERLATEN KINDEREN 
AFGHANISTAN? 

Alleenstaande migrantenkinderen en -jongeren uit Afghanistan verlaten hun land om 
verschillende complexe redenen die waarschijnlijk uniek zijn voor elk kind. Het is belangrijk 
om geen veronderstellingen te maken over waarom een kind vertrokken is, maar in plaats 
daarvan een dialoog aan te gaan (indien gepast en niet verontrustend voor het kind) om 
het perspectief van het kind te begrijpen. 

Houd er rekening mee dat het kind zijn/haar verhaal misschien al aan verschillende 
mensen vóór u heeft moeten vertellen en dit nu niet nog een keer wil doen. 

Al vele decennia heeft Afghanistan geleden onder conflicten, burgeroorlog en politieke 
instabiliteit. Tijdens de jaren van de Taliban-heerschappij werden strikte religieuze wetten 
opgelegd, met harde straffen voor wie deze niet volgde. Sinds het Taliban-bewind in 
2001 werd omvergeworpen, heeft het land te maken met een hoge mate van corruptie, 
terrorisme, armoede en ondervoeding van kinderen. Jongens en jonge mannen lopen 
het risico gerekruteerd te worden door krijgsheren of mensenhandelaars. 

Honderdduizenden mensen die op de vlucht zijn voor geweld en conflicten leven nog 
steeds in kampen in het land zelf. Vele anderen verblijven in kampen in buurlanden, 
voornamelijk Pakistan en Iran. 

Kinderen uit Afghanistan die in Europa aankomen, zijn meestal (maar niet altijd) jongens 
wiens families de moeilijke beslissing hebben genomen om hen weg te sturen voor hun 
veiligheid. Ze komen niet allemaal rechtstreeks vanuit hun thuis in Afghanistan. Sommigen 
hebben in Pakistan of Iran geleefd of zijn er geboren. 

OVER AFGHANISTAN  

Afghanistan is een land in Centraal-Azië. In het westen grenst het 
land aan Iran, in het zuiden en oosten aan Pakistan en in het noorden 
aan Turkmenistan, Oezbekistan en Tadzjikistan. De hoofdstad  
en ook grootste stad is Kabul. De bevolking wordt geschat op  
meer dan 32 miljoen, waarvan ongeveer 3 miljoen als vluchteling 
in Pakistan en Iran leven. 

Afghanistan heeft een rijke geschiedenis, want door zijn ligging op het kruispunt van vele 
beschavingen is het door de eeuwen heen de thuisbasis geweest van talloze volkeren. Er 
zijn aanwijzingen dat Afghanistan al minstens 50.000 jaar door mensen wordt bewoond 
en dat ‘s werelds eerste bekende schilderingen zijn gemaakt in de grotten van Bamyan.

Afghanistan is een land dat bestaat uit veel verschillende etnische groepen en verschil-
lende regio’s hebben hun eigen cultuur. Het landschap van Afghanistan is ongelooflijk 
gevarieerd en herbergt vele prachtige natuurparken en historische locaties (waarvan 
sommige helaas tijdens conflicten zijn beschadigd). 

Afghanistan heeft hete, droge zomers en koude winters – sommige gebieden kennen 
zelfs zware sneeuwval. Maar grote delen van het land zijn droog en in de afgelopen jaren 
is er veel droogte geweest. Lichte aardbevingen komen vrij vaak voor.
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TAAL  

Afghanistan is een meertalig land met twee officiële talen, Dari en Pasjtoe. Dari (voorheen 
bekend als Farsi) wordt gesproken door 77% en Pasjtoe door 48% van de bevolking. 
Andere gesproken talen zijn Arabisch, Nuristaans en Oezbeeks.

Naar schatting heeft Afghanistan meer dan 40 minder verbreide talen met ongeveer 200 
verschillende dialecten. Door de populariteit van Bollywood-films en -liedjes kan een 
aanzienlijk deel van de bevolking ook een beetje Hindi-Urdu verstaan en spreken. 

 

GELOOF EN GODSDIENST   

Islam is de officiële staatsgodsdienst van Afghanistan. Het wordt door 99% van de inwoners 
beoefend en maar liefst 90% van de bevolking is soenniet, de rest is sjiiet. (Het soennisme 
en sjiisme zijn de twee grootste islamitische overtuigingen in de wereld. Historisch gezien 
is er een conflict tussen hen geweest.) 

Voor de meeste mensen in Afghanistan is moslim zijn een manier van leven, niet alleen 
een religieuze overtuiging. Maar zelfs mensen die tot dezelfde religieuze groep behoren, 
beleven dit op verschillende manieren, afhankelijk van de orthodoxie van hun familie, hun 
persoonlijke overtuigingen en vele andere factoren, zoals hun opleidingsniveau, sociale 
status en de opvattingen van religieuze leiders die ze volgen. 

Het is essentieel om de tijd te nemen om erachter te komen wat belangrijk is voor het 
kind waarvoor u zorgt, in plaats van aan te nemen dat het bepaalde praktijken naleeft 
of bepaalde waarden en overtuigingen heeft.

Andere minderheidsreligies in Afghanistan zijn het christendom, het jodendom, het  
zoroastrisme en het hindoeïsme. 

GEZINSLEVEN   

Over het algemeen zijn Afghaanse huishoudens groot en multigenerationeel. Bij het 
huwelijk is het gebruikelijk dat de bruid bij het gezin van haar echtgenoot intrekt. Tot ze 
trouwen wonen jongeren meestal bij hun ouders. 

Ouders hebben veel autoriteit. De meeste jongeren respecteren hun ouders en oudere 
familieleden, houden zich aan hun wensen en zien het als hun plicht om voor hen te 
zorgen wanneer ze ouder worden.   

Het sociale leven draait meestal rond bezoeken van familieleden en jongeren worden 
altijd door hen omringd. In heel Afghanistan worden familieaangelegenheden vaak privé 
gehouden, omdat kennis door de gemeenschap van gezinsproblemen schande over de 
familie kan brengen.

Hoewel er vrouwen in het parlement zetelen, er sommige vrouwelijke ondernemers zijn 
en vrouwen naast mannen op het veld werken, hebben Afghaanse vrouwen doorgaans 
veel minder vrijheid dan mannen. Dit hangt echter af van hoe conservatief en/of religieus 
het gezin is, alsook van andere factoren zoals de sociaal-economische status.

Volgens de Afghaanse wet is de wettelijke leeftijd voor het huwelijk 16 voor meisjes en 18  
voor jongens, maar kindhuwelijken zijn wijdverbreid, zowel in landelijke als in stedelijke 
gebieden. Gedwongen huwelijken vinden nog steeds plaats in sommige delen van Afghanistan, 
net als ‘eerwraak’, waarbij meisjes en vrouwen worden vermoord door familieleden 
omdat ze ‘schande’ over de familie hebben gebracht door hun relatie of gedrag. Deze 
eerwraak is geen kenmerk van de islam, maar eerder van patriarchale samenlevingen.

De wet in Afghanistan over relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht is onduidelijk, 
maar bijna alle lhbt’ers in het land houden hun gevoelens en relaties geheim uit angst 
voor onaangename gevolgen.  

Onthoud in het algemeen dat elk gezin anders is: veronderstel niets over de opvattingen 
of gedragingen van het kind in verband met familie- of maatschappelijke waarden, maar 
stel vragen (indien gepast). 
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CULTUUR EN TRADITIES  

Afghanistan heeft een lange geschiedenis van kunst, met name miniatuurschilderkunst 
en poëzie. Poëzie is populair in Afghanistan en heeft oude wortels die teruggaan tot de 
islamitische verovering in de 7e eeuw.  

Het Afghaanse muzikale erfgoed bestaat uit een mix van Perzische en Indiase melodieën 
en unieke geluiden van de diverse etnische groepen in Afghanistan. De Attan wordt 
beschouwd als de nationale dans van Afghanistan. Volksliederen en ballades worden nog 
steeds veel gezongen op het platteland en er wordt naar meer ‘populaire’ muziek – zoals 
Bollywood-muziek – geluisterd, vooral in stedelijke gebieden. 

Voetbal is een van de populairste sporten in Afghanistan, samen met cricket. Een tradi-
tionele sport is vliegeren – jongens en jonge mannen proberen elkaar met grote vliegers 
te slim af te zijn en de draad van de vlieger van hun tegenstander te breken.

VOEDING 

De meeste hoofdmaaltijden bestaan uit rijst en vlees, meestal lamsvlees, in een curry- 
achtige saus. Populaire kruiden en specerijen zijn koriander, saffraan, zwarte peper en 
kardemom.

Gewoonlijk bevat een vlees- en groentestoofpot aardappelen, wortelen, rapen, bonen 
en kikkererwten. Een populair gerecht is gebakken aubergines geserveerd in tomatensaus 
met yoghurt erbovenop. Kebabs (vleesspiesjes) zijn ook erg populair in Afghanistan.

Afghaans brood of naan is basisvo-
edsel, samen met andere soorten 
lokaal brood. Het ontbijt is over 
het algemeen hartig. Meestal wordt 
zwarte of groene thee gedronk-
en. Het dessert bestaat vaak uit 
eenvoudig fruit. 

De meeste moslims eten alleen 
halalvlees, wat betekent dat het 
dier is geslacht op een manier die 
door de islam aanvaard is. De islam 
verbiedt de consumptie van vark-
ensvlees en alcohol.
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Door de juiste maaltijden te bereiden, kan een kind zich welkom voelen in uw huis. Het 
is het beste om niets te veronderstellen, maar in plaats daarvan te ontdekken wat het 
kind graag eet. Eén ding is waarschijnlijk – de meeste kinderen uit het Midden-Oosten 
zullen een koud middagmaal vreemd vinden.

AANPASSING AAN EEN NIEUWE OMGEVING 

Aankomen in een nieuw land kan een aanzienlijke cultuurschok met zich meebrengen 
en veel aanpassing vergen. Het kind waarvoor u zorgt, heeft uw steun nodig bij het verw-
erken van zijn nieuwe omgeving, moeilijke ervaringen, verlies en een onzekere toekomst.

Voor Afghaanse kinderen die in Europa aankomen, kunnen de verschillen overweldigend 
zijn. Hoewel ze zich nu op een plek van relatieve vrede en veiligheid bevinden, kunnen 
de levensstijl en waarden van uw land verontrustend en verwarrend zijn. Afghaanse 
jongeren kunnen bijvoorbeeld voor het eerst media en advertenties ervaren met naaktheid, 
romantiek en seks.

Jonge mensen kunnen tegenstrijdige emoties ervaren. Sommigen omarmen hun nieuwe 
cultuur en verwerpen de tradities van hun ouderen. Anderen kunnen zich sterk identificeren 
met hun bestaande culturele/religieuze waarden als een manier om zich verbonden te 
blijven voelen met hun land en gemeenschap. Geen van beide benaderingen is goed of 
fout en beide moeten worden gerespecteerd. 

Het is belangrijk om open te blijven communiceren met uw kind om zijn/haar behoeften 
te begrijpen, alsook u ervan bewust te zijn hoe uw eigen cultuur ten grondslag ligt aan 
uw gedrag. Het is van vitaal belang om een dialoog met uw kinderen aan te gaan (indien 
gepast en niet verontrustend voor het kind) om hen te helpen zich thuis te voelen in uw huis.

Deze brochure werd met toestemming aangepast vanuit de originele tekst geschreven door Elaine Fursland 
en gepubliceerd door BAAF (nu CoramBAAF) in 2008. De aanpassing van de tekst werd uitgevoerd door 
Henrietta Bond en IOM in 2019 onder de voorwaarden van het Fostering Across Borders (FAB) project.

De meningen die in het rapport worden geuit, zijn die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijk 
de standpunten van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De gebruikte benamingen en de 
presentatie van materiaal in het hele verslag houden geen enkele meningsuiting in van de IOM met betrekking 
tot de juridische status van enig land, grondgebied, stad of streek of van de autoriteiten daarvan, of met 
betrekking tot hun grenzen of begrenzingen.

De inhoud van dit rapport geeft alleen de mening van de auteur weer en valt onder zijn/haar eigen verant-
woordelijkheid. De Europese Commissie weigert elke aansprakelijkheid voor het gebruik dat kan worden 
gemaakt van de informatie die het bevat.

Deze publicatie is niet formeel bewerkt door de IOM publicatie-unit.
_____________________________________________
© 2019 Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
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