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Turkije-deal
Europa sluit een deal met Turkije, de zogenoemde 
‘Turkije-deal’. Hierin is afgesproken dat Turkije 
vluchtelingen tegenhoudt die naar Europa willen 
reizen en ze opvangt in Turkije. 
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Dictatuur
Hafiz al-Assad pleegt een staatsgreep en 
neemt de macht over in Syrië. Vanaf deze 
tijd leven de Syriërs in een dictatuur. Je kunt 
niet zomaar zeggen wat je denkt en Assad 
heeft alle touwtjes in handen. 

Opkomst IS
Islamitische Staat (IS) roept hun kalifaat uit in 
het oosten van Syrië en het westen van Irak. 

Andere landen
Andere landen en groepen mengen zich in 
het conflict. Hierdoor wordt de situatie in Syrië 
steeds complexer.

Vreedzame protesten
“Het volk wil de val van het regime”.
Deze leus roepen de demonstranten 
tijdens de vreedzame protesten tegen het 
regime. Assad’s autoriteiten proberen de 
protesten uit alle macht in bedwang te 
houden. Hiervoor gebruiken ze steeds meer 
geweld, zoals fragmentatiebommen en 
vatenbommen (barrel bomb in het Engels).
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Vrije Syrische Leger
Steeds meer groepen burgers en militairen 
komen in opstand tegen het regime van 
Assad. Een deel van deze oppositie pakt 
de wapens op en verenigt zich in het Vrije 
Syrische leger. 

aantal opgenomen Syrische 
vluchtelingen in 2016:

Bashar al-Assad
Na de dood van Hafiz wordt zijn zoon, 
Bashar al-Assad, uitgeroepen tot nieuwe 
president van Syrië. Ook hij regeert met de 
harde hard. De regering van Assad wordt 
ook wel het regime genoemd.
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verhouding opgenomen Syrische vluchtelingen:

Mensen
smokkelaars

BARREL 
BOMB

Op dit moment 
zijn er ongeveer 

6,5 miljoen 
mensen op de 
vlucht binnen 

Syrië.  
Meer dan 5 miljoen 

mensen zoeken momenteel 
een veilig onderkomen 

buiten Syrië.

Veel Syriërs willen de moeilijke omstandigheden 
in hun land verlaten. Maar steeds meer landen 

sluiten hun grenzen. Om illegaal grenzen 
over te kunnen steken, schakelen Syriërs 

mensensmokkelaars in. Deze mensen vragen een 
hoge vergoeding voor hun diensten.



naam klas

Wat vond je verrassend om te horen over de situatie in Syrië? Waarom?   Wat wil je vragen over zijn/haar leven in Syrië?

Wat vond je de moeilijkste keuze die je personage moest maken? Waarom? Wat wil je vragen over de Syrische opstand die begon in 2011?

Wat vond je het meest indrukwekkend dat je personage meemaakte? Waarom? Wat wil je vragen over het conflict in Syrië? 

Wat wil je vragen over hoe het is om te vluchten? 

Heb je nog andere vragen voor de Syrische spreker?

Beantwoord deze vragen na het spelen van  
de Serious Game:

Bedenk een aantal vragen die je in de volgende 
les aan de Syrische spreker kan stellen:

PAX, de grootste vredesorganisatie 
van Nederland, brengt mensen 
bij elkaar die de moed hebben 
om voor vrede te gaan. Wij slaan 
bruggen tussen groepen door hen 
met elkaar in contact te brengen. 
In al haar werk zoekt PAX naar 
verbinding en dialoog. PAX geeft 
een stem aan burgers die zich 
uitspreken tegen vijanddenken 
en geld. In oorlogsgebieden en in 
Nederland. 

Critical Mass maakt interactieve 
tentoonstellingen, films en games 
die mensen laten nadenken over 
hoe we met elkaar samenleven en 
omgaan in conflicten. Critical Mass 
heeft zich bewezen met succesvolle 
projecten over moeilijke thema’s die 
iedereen in de samenleving raken, 
zoals vooroordelen, racisme en 
sociale uitsluiting. Zelf beleven en 
ervaren zijn voor Critical Mass de 
uitgangspunten voor een open 
gesprek. 

Hoe kan  
jij helpen? 
In dit project ontmoet je iemand die wel uit Syrië móest vluchten. Maar er zijn nog 
heel veel mensen in Syrië die niet weg kunnen. Veel van hen proberen aan vrede 
te werken. Ondanks het geweld waar ze dagelijks mee te maken hebben. Tegen 
de stroom in geloven zij in de idealen van vrijheid, vrede en waardigheid. Om dat 
te kunnen blijven doen, hebben zij jouw hulp nodig! Help mee en geef je op voor 
de Action Alert van PAX. We sturen je een mail wanneer de mensen in Syrië onze 
hulp hard nodig hebben. Je kunt je opgeven via het inschrijfformulier dat rondgaat 
tijdens het verhaal van de Syrische spreker of via www.paxvoorvrede.nl/action-alert

ACTION 
ALERT!!
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Serious game 
in de klas 

Een vluchteling 
in de klas 

Nagesprek  
in de klas 


