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Voorwoord 

 

Afgelopen week las ik in de krant dat er wereldwijd nooit zoveel mensen op de vlucht zijn 

geweest als nu. Eén op de honderd en tien mensen, om precies te zijn. Een verontrustend hoog 

aantal, wat gezien de onrustige situaties in een aantal landen in het Midden-Oosten en Afrika 

wellicht nog verder zal toenemen. 

Een aantal van deze vluchtelingen heb ik eind februari ontmoet op het Griekse eiland Leros. 

Na twee weken werken in het vluchtelingenkamp op het eiland wist ik dat ik mijn thesis, 

behorende bij de master Zorgethiek en Beleid, over dit onderwerp wilde schrijven.  

Nu, bijna vier maanden later, is deze thesis af en is het moment daar om het resultaat met u te 

delen. 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

Mariska van der Heide 

Utrecht, 23 juni 2016 
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1. Samenvatting 

 

Dit onderzoek is er op gericht om middels het uitvoeren van een fenomenologisch onderzoek 

naar de geleefde ervaringen van locals van Leros met het opvangen van vluchtelingen, een 

zorgethische bijdrage te leveren aan het Europese vluchtelingenbeleid, dat gekenmerkt wordt 

door een aantal neoliberale elementen.  

Hierbij zal specifiek gekeken worden naar het binnen de zorgethiek centraal staande 

relationele mensbeeld en de wijze waarop de waarden autonomie, verantwoordelijkheid en 

vrijheid worden ingevuld.  

De probleemstelling binnen deze thesis is enerzijds het feit dat het neoliberale karakter van 

het Europese vluchtelingenbeleid tot gevolg heeft dat zorgverantwoordelijkheden binnen de 

specifieke praktijk op het Griekse eiland Leros niet gelokaliseerd kunnen worden, anderzijds 

dat er voor het kunnen ontwikkelen van een politieke zorgtheorie meer onderzoek moet 

worden gedaan naar hetgeen zich voordoet binnen specifieke zorgpraktijken. 

In het onderzoek is getracht antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: In hoeverre kan 

een zorgethische reflectie op de geleefde ervaring van het opvangen van vluchtelingen en de 

discussie daaromheen van lokale inwoners van Leros bijdragen aan een evaluatie van het 

dominante discours binnen het Europese vluchtelingenbeleid? 

Uit het onderzoek blijkt dat de bijdrage die de zorgethiek kan leveren aan het Europese 

vluchtelingenbeleid voornamelijk betrekking heeft op de wijze waarop de zorgpraktijk op 

Leros anders en beter georganiseerd kan worden. 

De zorgethische invulling van de waarden autonomie, verantwoordelijkheid en vrijheid spelen 

hierbij een grote rol.  

Door uit te gaan van het idee dat ieder mens kwetsbaar is en onderling afhankelijk, kan er 

erkenning komen voor de behoeften van zowel de vluchtelingen als de locals. Deze erkenning 

kan tevens de basis vormen voor het lokaliseren van zorgverantwoordelijkheden. Een 

zorgethische visie op het lokaliseren van verantwoordelijkheden kan politieke leiders bewust 

maken van het belang om kennis te hebben over de context van de specifieke zorgpraktijk, 

waarbij het tevens van belang is om met de betrokken partijen in contact te staan. Door deze 

betrokkenheid kunnen locals zich erkend voelen in hun behoeften en kan men een beleid 

schrijven dat beter aansluit bij de zorgpraktijk op het eiland.  

Tot slot kan zorgethiek een bijdrage leveren aan de wijze waarop de waarde vrijheid binnen 

het vluchtelingenbeleid wordt begrepen. Middels het connection-based equality model 
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kunnen zorgverantwoordelijkheden worden gelokaliseerd en hoeft vrijheid niet langer bezien 

te worden als de afwezigheid van kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de ander. Wanneer 

locals ervaren dat hun behoeften worden erkend en de zekerheid hebben dat er aan deze 

behoeften tegemoet wordt gekomen, kunnen zij er in vrijheid voor kiezen de vluchtelingen te 

ondersteunen zonder de angst om hier zelf aan onder door te gaan.  
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                                      Duizenden vluchtelingen leven op straat in Leros.  

                                                                                                                                            (Maaike Stutterheim, zomer 2015) 
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2. Probleemstelling 

 

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.1 de aanleiding voor het schrijven van deze thesis 

beschreven. In paragraaf 2.2 zal er middels het beschrijven van een maatschappelijk en 

wetenschappelijk probleem, duidelijk worden gemaakt waarom dit onderzoek relevant is om 

uit te voeren. Naar aanleiding van deze probleemstelling zullen er hoofd- en deelvragen 

worden geïdentificeerd die beschreven staan in paragraaf 2.3. Als laatst volgt paragraaf 2.4 

waarin inzicht wordt gegeven in de doelstelling behorende bij deze thesis. 

 

2.1 Aanleiding 

Eind februari heb ik twee weken vrijwilligerswerk gedaan in een vluchtelingenkamp op het 

Griekse eiland Leros. Tijdens mijn verblijf sprak ik verschillende vluchtelingen. Ik hoorde de 

verhalen over de lange reis die was afgelegd om Europa te bereiken, over bomaanslagen in 

Syrië en families die achtergelaten moesten worden. Ik zag de onzekerheid in de ogen en de 

fysieke littekens die de oorlog had achtergelaten. 

Daarnaast ontmoette ik diverse locals. Zij vertelden over hoe de situatie was toen het kamp er 

nog niet stond: mensen sliepen overal op straat en het was een enorme chaos. Sommige locals 

kookten eten voor hen en nodigden mensen uit om in hun tuin te slapen. Anderen zagen de 

komst vooral als een belasting voor het eiland.  

 

Toen ik weer in Nederland kwam, laaide het vluchtelingendebat in de Europese politiek op en 

de EU-Turkije deal werd een feit (NRC, 18 maart 2016). Voor elke vluchteling die terug 

wordt gestuurd naar Turkije, wordt er één overgevlogen naar Europa. Tevens werden er 

hotspots ingevoerd: vluchtelingenkampen die volgens verschillende media niet te 

onderscheiden zijn van detentiecentra (De Tijd, z.d.; Independent, 18 maart 2016).  

Ik realiseerde me hoe er binnen de politiek over de crisis wordt gesproken en de besluiten die 

op zo’n abstracte wijze worden genomen, in zeer sterk contrast staat met hetgeen ik op Leros 

ervaren heb. De vluchtelingen die ik ontmoet heb, zijn geen objecten die met elkaar 

ingewisseld kunnen worden. Het zijn mensen, ieder met een eigen verhaal.  

 

Naar aanleiding van mijn ervaringen op Leros en hetgeen ik het afgelopen jaar tijdens de 

master Zorgethiek en Beleid heb geleerd, begon ik me het volgende af te vragen: op wat voor 

een wijze verhouden de ervaringen van locals op Leros zich tot het discours in het Europese 
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vluchtelingenbeleid? Wat zou de zorgethiek, met haar relationele ontologie, aan dit politieke 

debat kunnen bijdragen? 

Bovenstaande twee vragen zijn aanleiding geweest voor het uitvoeren van de 

fenomenologische studie die in deze thesis beschreven zal worden. 

 

 

2.2 Probleemstelling 

In deze paragraaf zal inzicht worden gegeven in de maatschappelijke en wetenschappelijke 

relevantie van het uit te voeren onderzoek.  

 

2.2.1 Maatschappelijk relevantie 

Sinds de zomer van 2015 wordt het Griekse eiland Leros overspoelt door een grote 

vluchtelingenstroom (BBC, 17 september 2015). In augustus van dat zelfde jaar waren er 

zesduizend vluchtelingen op het eiland, terwijl de totale bevolking achtduizend personen telt 

(Hufftingtonpost, 16 december 2015). Hulporganisaties waren er niet en de 

verantwoordelijkheid om deze mensen hulp te bieden, lag bij de lokale bevolking.  

Ondertussen is de situatie veranderd. Veel van de vluchtelingen zijn doorgereisd naar het 

vasteland. Voor vijfhonderd van hen is dit echter niet mogelijk. Zij wachten in de hotspot op 

het eiland op het moment dat hun visumaanvraag in behandeling wordt genomen.  

Ondanks dat de vluchtelingenstroom sterk is afgenomen, ondervinden de locals nog steeds de 

gevolgen. Zo is een aantal van hen nog steeds betrokken bij het opvangen van de wachtende 

vluchtelingen.  

Ook de indirecte gevolgen worden nu zichtbaar. Het zomerseizoen komt eraan: de periode 

waarin toeristen naar het eiland komen en de locals het geld verdienen waarvan ze de rest van 

het jaar rond moeten komen.  

Echter, door alle negatieve media-aandacht vrezen sommige locals dat toeristen het eiland 

deze zomer zullen mijden.  

 

Zowel de vluchtelingen als de locals op Leros zijn afhankelijk van de besluiten die worden 

genomen in Brussel.  

Het Europese vluchtelingenbeleid bevat een aantal kenmerken die passen binnen een 

neoliberale beleidsvisie (Lueck, Due, Augoustinos, 2015; Bostonglobe, 1 juni 2015; 

Counterpunch, 22 juni 2015; ISN, 12 april 2016). Neoliberalisme kan worden beschreven als 

een politieke-economische theorie, waarin men veronderstelt dat “menselijk welzijn het beste 
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bevorderd kan worden door ruimte te geven aan individuele ondernemersvrijheden en –

vaardigheden binnen een institutioneel raamwerk dat gekenmerkt wordt door sterke privé-

eigendomsrechten, vrije markten en vrije handel.” (Harvey, 2005, p.2; www.socialisme.nu, 6 

december 2011).  

Binnen het (neo)liberale gedachtengoed staan de waarden vrijheid, tolerantie en autonomie 

centraal, die overeenkomend met het centraal staande mensbeeld, zeer individualistisch 

worden ingevuld. (Robinson, 1997, 2010; Tronto, 2013).  

 

Een alternatief voor het neoliberale denken kan gevonden worden binnen de zorgethiek 

(Robinson, 1997, 2010; Held, 2006). Vrijheid en autonomie zijn tevens binnen de zorgethiek 

belangrijke waarden, maar worden op andere wijze geïnterpreteerd dan binnen het 

neoliberalisme. Dit komt doordat men binnen de zorgethiek niet uitgaat van een 

individualistisch- maar van een relationeel mensbeeld (Held, 2006). 

Diverse zorgethici stellen dat de fundamentele aspecten van het menselijke bestaan, 

waaronder relationaliteit, onderlinge afhankelijkheid en verantwoordelijkheid, binnen het 

neoliberale denken stelselmatig worden genegeerd (Robinson, 2010; Tronto, 2013; Engster, 

2014).  

Het negeren van deze elementen binnen het Europees vluchtelingenbeleid heeft gevolgen voor 

de locals op Leros. Met het opvangen van vluchtelingen en de discussie daaromheen hebben 

zij immers voortdurend te maken met het feit dat men wel degelijk onderling van elkaar 

afhankelijk is. Niet alleen de op het eiland aangekomen vluchtelingen zijn afhankelijk van de 

locals, maar de locals zijn dit eveneens van de overheden, die de verantwoordelijkheid dragen 

te voorzien in benodigde middelen. Het niet erkennen van deze aspecten binnen het Europees 

vluchtelingenbeleid heeft tot gevolg dat de mogelijke problemen die zich voordoen op Leros 

niet kunnen worden gelokaliseerd. 

 

2.2.2 Wetenschappelijke relevantie 

Zorgethiek is een ethisch perspectief dat op zoek is naar hetgeen goede zorg is binnen 

particuliere situaties (Notitie over de Utrechtse zorgethiek, 2015). Zorg wordt hierbij breed 

verstaan en beschreven als een sociale praktijk waarbij men voortdurend afstemt op zichzelf 

en anderen (Idem.).  

Binnen de Utrechtse zorgethiek wordt het goede van zorg theoretisch ingekaderd middels de 

sturende begrippen: relationaliteit, contextualiteit, affectiviteit, practices, kwetsbaarheid, 

lichamelijkheid, macht en positie, en betekenis en zin (Idem.). 
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Zorgethiek staat kritisch tegenover de abstracte wijze waarop er binnen veel ethische tradities 

geredeneerd wordt (Held, 2006; Walker, 2007).  

Geen zorgsituatie is hetzelfde en als men goede zorg wil kunnen bieden, dan is het 

noodzakelijk de realiteit van de ander voor ogen te houden (Noddings, 1984). Door binnen de 

particuliere zorgpraktijk te onderzoeken wat de realiteit van de ander is, kan worden ontdekt 

wat goede zorg binnen die specifieke situatie is. 

 

Diverse zorgethici stellen dat de zorgethiek de potentie heeft zich te ontwikkelen tot een 

universele politieke zorgtheorie (Robinson, 1997, 2010, 2011; Tronto, 2013; Engster, 2001, 

2005, 2004; Hankivsky, 2006). Deze zou de verschillende verantwoordelijkheden in kaart 

kunnen brengen die zich voordoen binnen de zorgpraktijken (Robinson, 2010, p.132). Het 

gaat hier niet enkel om de private zorgpraktijken maar tevens op de publieke, welke zich 

voltrekken op nationaal en internationaal niveau. Met haar relationele ontologie accepteert zij 

het bestaan van kwetsbaarheid, zonder daarmee bepaalde individuen of groepen als 

slachtoffers te bestempelen. Het heeft oog voor klasse-, sekse- en rassenverschillen die 

zichtbaar zijn in het huidige zorgklimaat en poogt deze te veranderen door de bestaande 

opvattingen over het concept ‘afhankelijkheid’ opnieuw te onderzoeken en in te vullen. 

 

Tot op heden is echter nog maar weinig concreet geformuleerd over hoe de zorgethiek als 

politieke theorie zou kunnen fungeren (Engster, 2004).  

Binnen de zorgethiek wordt de particuliere situatie en zijn context beschouwd als de bron van 

waar het morele goede gevonden kan worden (Walker, 2007). Wil men meer kennis vergaren 

over de mogelijkheden van zorgethiek als politieke zorgtheorie, is het daarom van belang om 

op zoek te gaan naar particuliere situaties en hierop zorgethisch te reflecteren. Op deze wijze 

kan inzichtelijk worden gemaakt wat zich daadwerkelijk voordoet binnen zorgpraktijken, hoe 

dit zich verhoudt tot de bestaande politieke denkkaders en in hoeverre de zorgethiek daar 

mogelijk iets aan kan bijdragen.  
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2.3 Vraagstelling 

Op basis van de beschreven aanleiding en probleemstelling zijn de volgende hoofd- en 

deelvragen geïdentificeerd:  

 

Hoofdvraag: 

In hoeverre kan een zorgethische reflectie op de geleefde ervaring van het opvangen van 

vluchtelingen en de discussie daaromheen van lokale inwoners van Leros bijdragen aan een 

evaluatie van het dominante discours binnen het Europese vluchtelingenbeleid? 

 

Deelvragen: 

1. Wat is het dominante discours binnen het Europese vluchtelingenbeleid? 

2. Wat is de geleefde ervaring van het opvangen van vluchtelingen en de discussie 

daaromheen van locals op Leros? 

3. Welke inzichten levert een zorgethische reflectie op de geleefde ervaring van locals op? 

4. Hoe verhoudt de geleefde ervaring van het opvangen van vluchtelingen en de discussie 

daaromheen van locals op Leros zich tot het dominante discours binnen het Europese 

vluchtelingenbeleid? 

 

2.4 Doelstelling 

Het interne doel van deze fenomenologische studie is om inzichtelijk te maken wat de 

geleefde ervaringen van het opvangen van vluchtelingen van hulpverleners en locals op Leros 

zijn, en om middels een zorgethische analyse inzichtelijk te maken hoe deze ervaringen zich 

verhouden tot het discours binnen het Europese vluchtelingendebat. 

Deze thesis kent tevens twee externe doelen. Eén van deze doelen is het leveren van een 

bijdrage aan de bestaande kennis met betrekking tot de mogelijkheden van de zorgethiek als 

politieke zorgtheorie. Met het tweede doel wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de 

maatschappelijke discussie omtrent het opvangen van vluchtelingen in Europa. 
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                             Vluchtelingen wassen zich in de tuin van de havenpolitie.  

                                                                                                        (Maaike Stutterheim, zomer 2015) 
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3. Theoretisch kader 
 

In dit hoofdstuk worden de in deze thesis centraal staande begrippen en concepten nader 

toegelicht. Dit wordt gedaan middels een theoretische verkenning in paragraaf 3.1, waarin de 

begrippen ‘vluchtelingencrisis’ en ‘neoliberalisme’ worden uitgewerkt. In paragraaf 3.2 

worden de concepten beschreven. Dit betreft ‘het opvangen van vluchtelingen’, 

‘verantwoordelijkheid’ en ‘relationaliteit’. 

Naar aanleiding van het theoretische en conceptuele kader zullen er in paragraaf 3.3 een 

aantal sencitizing concepts worden geïdentificeerd en beschreven. 

 

3.1 Theoretische verkenning 

In onderstaande drie paragrafen volgt een uitwerking van de begrippen ‘vluchtelingencrisis’, 

‘neoliberalisme’ en ‘het opvangen van vluchtelingen’.  

3.1.1 Vluchtelingencrisis 

Europa verkeert in een humanitaire crisis (Permanand, Krasnik, Kluge & McKee, 2016). In 

2015 staken meer dan een miljoen vluchtelingen de Middellandse zee over om na aankomst in 

Griekenland of Italië asiel aan te vragen in Europa (Guild, Costello, Garlick &Moreno-Lax, 

2015). 

Het overgrote deel van hen is gevlucht vanwege de burgeroorlog die in 2011 in Syrië uitbrak. 

In dat jaar begon de ‘Arabische Lente’: een periode waarin burgers van verschillende 

Arabische landen opstonden tegenover hun autoritaire leiders (NRC, 10 februari 2016). Zo 

ook in Syrië, waar de in eerste instantie vreedzame protesten op hardhandige wijze werden 

beantwoordt door het regeringsleger van Bashar All-Assad.  

4,8 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht om veiligheid te zoeken in buurlanden als 

Libanon, Jordanië, Irak en Turkije.
1
 

Een aantal van hen reizen via Turkije naar Griekenland, waar de kampen overvol zitten nu de 

grenzen met de buurlanden gesloten zijn (Independent, 18 maart 2016). 

Op dit moment wachten er meer dan vijftigduizend migranten in Griekenland (BBC, 28 april 

2016). De EU heeft toegezegd vierduizend specialisten naar Griekenland te sturen om de 

enorme hoeveelheid asielaanvragen te kunnen verwerken.
2
 Tot op heden zijn er echter nog 

                                                           
1
 Syria Regional Refugee Response. UNHCR http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php Geraadpleegd op 

1 juni 2016. 
2
 Implementing the EU-Turkey Agreement – Questions and Answers. European Commison, 4 april 2016. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1221_en.htm 



16 
 

meer zeer weinig van deze specialisten in Griekenland gearriveerd, met als gevolg dat de 

asielprocedures zeer traag op gang komen. 

 

3.1.2 Neoliberalisme 

In deze thesis wordt onder andere onderzocht hoe de ervaringen van locals op Leros met het 

opvangen van vluchtelingen zich verhouden tot het Europese vluchtelingenbeleid, dat 

gekenmerkt wordt door een aantal neoliberale aspecten. Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden zal er in deze paragraaf kort worden ingegaan op de betekenis van het begrip 

‘neoliberalisme’.   

Neoliberalisme is een economische-politieke stroming dat in de jaren 30 van de vorige eeuw 

opkwam.  

Binnen het neoliberale gedachtengoed staat een individualistisch mensbeeld centraal waarbij 

vrijheid en autonomie als belangrijke waarden worden gezien (Robinson, 2010). Politiek 

filosoof Joan Tronto beschrijft dat het neoliberalisme de afgelopen jaren ontwikkeld is van 

een louter economische stroming naar een allesomvattende ideologie die diverse Europese 

politieke theorieën heeft beïnvloed (Tronto, 2013). Deze ideologie wordt gekenmerkt door 

een onderliggende ethiek die uitgaat van het idee dat ieder mens persoonlijk verantwoordelijk 

is voor zijn leven. 

 

Vrijheid  

De Amerikaanse filosoof Wendy Brown sluit aan op hetgeen Tronto (2013) stelt en schrijft 

over hoe alle sferen binnen de samenleving onder invloed van het neoliberalisme 

geëconomiseerd raken (Brown, 2003).  

Dit komt overeen met de wijze waarop David Harvey (2005) het neoliberalisme definieert, 

namelijk als een “theorie over politieke-economische praktijken, die veronderstelt dat 

menselijk welzijn het beste bevorderd kan worden door ruimte te geven aan individuele 

ondernemersvrijheden en –vaardigheden binnen een institutioneel raamwerk dat gekenmerkt 

wordt door sterke privé-eigendomsrechten, vrije markten en vrije handel.” (Harvey, 2005, p.2; 

www.socialisme.nu, 6 december 2011).  

Zijn definitie geeft zeer duidelijk het door Fiona Robinson (2010) beschreven 

individualistische mensbeeld weer: ieder individu heeft de vrijheid en draagt zelf de 

verantwoordelijkheid om zijn welzijn te bevorderen.  
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Autonomie 

Bovenstaande komt overeen met hetgeen Brown (2006) beschrijft. Zij stelt dat het 

neoliberalisme burgers produceert waarvan de morele autonomie wordt beoordeeld op de 

mate waarin zij in staat zijn zorg te dragen voor zichzelf en te voorzien in de eigen behoeften 

(Brown, 2006, p. 694). Tronto (2013) sluit hier bij aan en stelt dat het neoliberalisme een 

grote uitdaging vormt voor het organiseren van zorg (p.4). De marktmentaliteit gaat uit van de 

idee dat het inkopen en verkopen van producten en diensten op de markt de mogelijkheid in 

zich draagt te voorzien in alle aanwezige behoeften. Met andere woorden: wanneer een 

persoon daadwerkelijk een bepaalde behoefte heeft, is deze zelf in staat om op wat voor een 

manier dan ook deze behoefte te vervullen. Dat dit tot gevolg heeft dat zij die van nature 

minder bedeelt zijn, eindigen met minder goede zorg, is iets wat men maar te accepteren 

heeft. Tronto stelt dat deze manier van denken voor de behoeftigen in de samenleving 

desastreuse gevolgen heeft (Idem., p.5). 

 

In hoofdstuk 5.4 zal er op basis van hetgeen in deze paragraaf is beschreven een evaluatie 

plaatsvinden van het Europese vluchtelingenbeleid en de besluiten die op basis van dit beleid 

in zowel Europa, Griekenland als op Leros worden genomen.  

 

3.2 Conceptuele verkenning 

In de onderstaande drie paragrafen wordt beschreven welke concepten als basis fungeren 

tijdens het uitvoeren van het onderzoek.  

 

3.2.1 Het opvangen van vluchtelingen 

Binnen dit onderzoek staan de ervaringen van de locals van Leros met het opvangen van 

vluchtelingen en de discussie daaromheen centraal. Met het opvangen van vluchtelingen 

worden alle praktijken bedoelt die betrekking hebben op de hulp die locals bieden aan de 

vluchtelingen. Voorbeelden van zulke praktijken zijn het ondersteunen in de hotspot, 

opvangen van vluchtelingen in huis en het uitdelen van voedsel. Specifieke aandacht is er 

voor ervaringen die betrekking hebben tot een tweetal binnen de zorgethiek centraal staande 

concepten: verantwoordelijkheid en relationaliteit. In de volgende twee paragrafen worden 

deze twee concepten nader toegelicht. 
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Onderdeel van de ervaringen van locals met het opvangen van vluchtelingen is de discussie 

daaromheen. Op het eiland heersen diverse opinies over het wel of niet moeten opvangen en 

de wijze waarop dit moet gebeuren. Zo zijn er een aantal locals die geen hulp bieden, maar 

die wel degelijk een bijdrage leveren aan de discussie aangaande dit onderwerp. Gesteld kan 

worden dat ook zij op deze manier een ervaring hebben met de opvang van vluchtelingen en 

dat deze van belang is voor het kunnen geven van een zo´n compleet mogelijk beeld van de 

ervaringen die zich op het eiland voordoen. 

 

3.2.2. Verantwoordelijkheid 

In paragraaf 2.2 werd beschreven hoe er binnen het neoliberalisme een aantal fundamentele 

aspecten van het menselijke leven stelselmatig worden genegeerd (Robinson, 2010). Eén van 

deze aspecten is verantwoordelijkheid. Zorgethiek gaat echter uit van het idee dat 

zorgpraktijken verantwoordelijkheidspraktijken zijn waarin verschillende betrokkenen 

verantwoordelijkheid jegens elkaar en zichzelf dragen in een proces van reageren op 

kwetsbaarheid (Walker, 1998).  

In deze thesis wordt het opvangen van vluchtelingen benaderd als zo’n 

verantwoordelijkheidspraktijk.  

 

Verantwoordelijkheid is als concept door diverse zorgethici beschreven (Tronto, 1993, 2013; 

Kittay, 1999; Sevenhuijsen, 2003; Held, 2006; Walker, 2007) en neemt onder andere een 

centrale rol in binnen de vijf fasen van zorg (Tronto, 1993, 2013). Deze zijn als volgt: 

 

 Fase één: oog hebben voor 

 Fase twee: ervoor zorgen dat 

 Fase drie: zorg geven 

 Fase vier: zorg ontvangen  

 Fase vijf: zorgen met 

 

Binnen de eerste fase is opmerkzaamheid een belangrijk morele waarde. Men neemt een 

zorgbehoefte waar, waarvoor de capaciteit om zich in de ander te kunnen verplaatsen 

noodzakelijk is (Tronto, 2013, p.22). In de tweede fase wordt er tegemoet gekomen aan de in 

de eerste fase geïdentificeerde zorgbehoeften. De morele waarde die hierbij van belang is, is 

het ervaren en nemen van verantwoordelijkheid. De derde fase bestaat uit het daadwerkelijk 
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verlenen van de benodigde zorg, waarbij enkel het nemen of ervaren van 

verantwoordelijkheid niet voldoende is. Men moet beschikken over de competentie dit op 

morele wijze te doen, waarbij wederom het goed kunnen verplaatsen in de ander van belang 

is. In de vierde fase staat responsiviteit centraal. Als de zorg verleent is, zal er een bepaalde 

respons komen. Deze dient door de zorgverlener geobserveerd te worden. Enkel op d manier 

kan worden bepaald of er daadwerkelijk aan de zorgbehoefte tegemoet is gekomen.  

De laatste fase is gebaseerd op het denken van Selma Sevenhuijsen (1998) en draait om het 

zorgen met elkaar. Vertrouwen, respect en solidariteit worden hierbij als belangrijke waarden 

beschouwd (Tronto, 2013, p.23).  

Ondanks dat de waarde verantwoordelijkheid specifiek gekoppeld is aan de tweede fase van 

zorg (Tronto, 2013, p.22), neemt deze tevens een belangrijke rol in binnen de overige fasen. 

Dit wordt onder andere zichtbaar in hetgeen filosoof Margaret Urban Walker (2007) beschrijft 

met haar expressieve-collaboratieve model. Zij stelt dat men gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid draagt om morele kennis te ontdekken. Op basis van deze 

samenwerking kan een normatieve ethiek geconstrueerd worden waarin mensen respect 

hebben voor elkaar en de verschillende posities waarin zij staan en tevens de bij deze posities 

behorende verantwoordelijkheden op zich nemen (Walker, 2007). Deze verantwoordelijkheid 

kan overeenkomend met de eerder beschreven fasen, bestaan uit het opmerken van de 

zorgbehoefte, het ervoor zorgen dat er aan de behoefte tegemoet wordt gekomen, het 

daadwerkelijk uitvoeren van de zorgtaken en het beoordelen of er aan de zorgbehoefte 

voldaan is (Tronto, 2013).  

 

De reden om het opvangen van vluchtelingen als verantwoordelijkheidspraktijk te benaderen, 

is vanwege het feit dat er binnen de situatie zoals deze zich op Leros voordoet, veel 

verschillende partijen betrokken zijn die allen een bepaalde verantwoordelijkheid dragen ten 

aanzien van het opvangen van vluchtelingen. Zo is er de Europese Unie. Zij hebben vanuit 

Brussel opgemerkt dat er een bepaalde zorgbehoefte is en de besluiten met betrekking tot deze 

situatie vastgelegd in het vluchtelingenbeleid. Dan zijn er de lokale bestuurders die de 

verantwoordelijkheid dragen om voor een passende vorm van opvang te zorgen. Van belang 

zijn tevens de burgers die op zeer directe wijze met de situatie geconfronteerd worden en 

natuurlijk de vluchtelingen die afhankelijk zijn van de zorg die hen aangeboden werd.  
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3.2.3 Relationaliteit 

In paragraaf 3.1.2 staat beschreven hoe er binnen het neoliberalisme wordt uitgegaan van een 

individualistisch mensbeeld. Dit individualistische mensbeeld staat tegenover het relationele 

mensbeeld, dat kenmerkend is voor de zorgethiek (Held, 2006). 

Zorgethiek gaat uit van de idee dat de mens een relationeel wezen is (Held, 2006, p. 13; 

Robinson, 1997, p.120). Het zelf beschikt niet over een separate kern, maar kan enkel tot een 

zelf ontwikkelen wanneer het in relatie tot anderen staat (Hekman, 1995, p. 73). Zorgethiek 

stelt daarom dat één van de kenmerken van het menselijke bestaan afhankelijkheid is 

(Robinson, 2011, p.4).  

Ieder mens zal op een bepaald moment van zijn leven kwetsbaar zijn en daarbij afhankelijk 

zijn van de zorg van de ander (Kittay, 1999, p. 29; Held, 2006, p. 10). Die ander zal tevens op 

een bepaald moment kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben waardoor er een onderlinge 

afhankelijkheid ontstaat (Heijst, van, 2011). Deze onderlinge afhankelijkheid brengt tevens 

een morele verantwoordelijk met zich mee (Kittay, 1999, p. 49).  

Ondanks dat zorgethiek uitgaat van de idee dat men onderling van elkaar afhankelijk is, is er 

wel degelijk ruimte voor het begrip autonomie (Held, 2006, p.14). In tegenstelling tot het 

neoliberale gedachtengoed, waarbinnen het begrip wordt begrepen als de mogelijkheid van 

het kunnen bestaan van een abstracte, rationele zelf, wordt deze binnen de zorgethiek 

begrepen als de mogelijkheid om nieuwe relaties op te kunnen bouwen (Idem.). 

 

Relationaliteit en vluchtelingenopvang 

In paragraaf 3.2.2 werd beschreven hoe het opvangen van vluchtelingen op Leros wordt 

benaderd als een verantwoordelijkheidspraktijk. Binnen verantwoordelijkheidspraktijken 

speelt het hierboven beschreven concept relationaliteit een belangrijke rol. Dit is tevens het 

geval binnen de praktijk op Leros. Al zou men kunnen stellen dat bij het opvangen van 

vluchtelingen relationaliteit een lastig thema is. In hoeverre kan men immers spreken over 

relaties als locals op het eiland geen andere keuze hebben dan de op het eiland aangekomen 

vluchtelingen op te vangen. Komt het relationele mensbeeld dat door de zorgethiek wordt 

verondersteld, binnen praktijken als deze ook naar voren?  

 

Deze vraag maakt het interessant om binnen de ervaringen van locals een focus te leggen op 

dit relationele component en te onderzoeken welke ervaringen met betrekking tot 

relationaliteit zich binnen het opvangen van vluchtelingen op Leros voordoen.  
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3.3 Sencitizing concepts 

In de voorgaande paragrafen werd duidelijk dat de concepten ‘verantwoordelijkheid’ en 

‘relationaliteit’ centraal staan bij het uitvoeren van dit onderzoek. Dit zijn eveneens de 

centrale thema’s op grond waarvan de sencitizing concepts gekozen zijn. 

Sencitizing concepts zijn sturende begrippen die aan het begin van een onderzoek worden 

geïdentificeerd. De begrippen zullen richtinggevend zijn bij het bepalen van de vragen die in 

de interviews aan bod zullen komen. Tevens wordt er verwacht dat zij als ervaringen zullen 

emergeren uit hetgeen er aan data wordt verzameld (Patton, 2002; Bowen, 2006). 

    Sencitizing concepts: 
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                                                       Kleding hangt te drogen in het kamp Poseidon op Leros. 

                                                                                                                               (Maaike Stutterheim. Najaar 2015) 
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4. Methode 

 

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welke methodes er gebruikt zijn voor het kunnen 

uitvoeren van het onderzoek dat in deze thesis beschreven wordt.  

 

4.1. Onderzoeksbenadering 

De ervaringen van de locals op Leros worden onderzocht middels de Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA), een fenomenologische onderzoeksmethode. De reden 

waarom er voor deze benadering is gekozen, zal in paragraaf 4.2 worden toegelicht. 

 

4.2 Onderzoeksmethode 

Fenomenologie is zowel een filosofie als een methode om het sociale leven te onderzoeken 

(Johnson & Parry, 2015, p. 48) en kan worden gedefinieerd als: “dat wat zich toont, zoals het 

zich vanuit zichzelf toont, vanuit de zijnde zelf laten zien” (Heidegger, 1927, p. 58).  

Binnen de fenomenologie zijn twee hoofdstromingen te ontdekken: een descriptieve en een 

interpretatieve stroming. Deze laatste vindt zijn wortels in het denken van Heidegger. Hij 

beweert dat elke beschrijving een interpretatie is en dat elke vorm van menselijk bewustzijn 

interpretatief is (Manen, van, 2005). Het interpretatieproces leidt tot het ontdekken van de 

essentie van een ervaring, waardoor betekenisgeving aan het fenomeen mogelijk wordt 

(Johnson & Parry, 2015, p. 105). 

 

Interpretative Phenomenological Analysis 

In deze thesis is gekozen om gebruik te maken van de IPA: een interpretatieve 

fenomenologische onderzoeksmethode welke ontwikkeld is door Jonathan A. Smith (Bron). 

Binnen deze kwalitatieve methode focust de onderzoeker zich op hoe een persoon een bepaald 

fenomeen binnen een context ervaart, interpreteert en begrijpt. Het doel is om een rijke 

beschrijving van de menselijke ervaring te formuleren (Smith & Osborn, 2007; Chan, Fung & 

Chien, 2013; Callary, Rathwell & Young, 2015). Dit sluit aan bij de wijze waarop er binnen 

de zorgethiek onderzoek wordt gedaan: kennis over het goede kan worden gevonden in de 

praktijk, waarbij de context van groot belang is (Notitie Utrechtse Zorgethiek, 2015).  

Ook de doelstelling binnen deze thesis komt overeen met het doel en de wijze waarop er 

wordt gewerkt binnen de IPA. Wil men inzicht krijgen in de geleefde ervaringen van het 

opvangen van vluchtelingen en tevens onderzoeken wat de zorgethiek zou kunnen bijdragen 
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aan het huidige Europese vluchtelingenbeleid, dan is een interpretatie van deze ervaringen 

immers noodzakelijk.  

 

Insiders perspectief 

Binnen de IPA wordt uitgegaan van het idee dat het onderzoeksproces dynamisch is en dat de 

onderzoeker zelf een actieve rol in dit proces heeft (Smith & Osborn, 2007). Middels een 

‘insiders perspectief’ tracht deze zo dicht mogelijk bij de wereld van de participant te komen 

(Clarke, 2009, p. 39). De persoonlijke wereld van de onderzoeker en zijn eigen ideeën zijn 

echter altijd aanwezig. Daarom is het bijhouden van een reflectief logboek een belangrijk 

aspect binnen de IPA (Finlay, 2008). De onderzoeker wordt zich bewust van zijn eigen 

ervaringen met betrekking tot het onderzochte fenomeen, waardoor hij beter in staat is het 

onderscheid te zien tussen zijn eigen ervaring en die van de participant (Idem.). Daar de IPA 

behoort tot de interpretatieve fenomenologische stroming is deze outsiders positie wel 

degelijk van belang binnen het uitvoeren van het onderzoek (Clarke, 2009, p.39). Dit raakt het 

door Giddens (1984) geïntroduceerde van de dubbele hermeneutiek. De onderzoeker probeert 

middels zijn eigen interpretaties en theoretische kennis aangaande het te onderzoeken 

onderwerp, betekenis te geven aan de verkregen data (Begemann, 1996; Idem.). 

 

4.3. Casusdefinitie en onderzoekseenheid 

De casusdefinitie binnen dit onderzoek bestaat uit een achttal lokale inwoners van Leros, die 

zeer recent ervaringen hebben met de vluchtelingencrisis. Met lokale inwoners worden zowel 

de op het eiland geboren mensen bedoelt als inwoners die op latere leeftijd op het eiland zijn 

komen wonen.  

 

4.3.1 Purposive sampling 

Voor het selecteren van participanten is er gebruik gemaakt van purposive sampling. 

Purposive sampling is het op basis van een aantal variabelen doelgericht samenstellen van de 

onderzoeksgroep (Tongco, 2007). De reden om hier voor te kiezen was dat er vooraf aan het 

onderzoek al duidelijk was dat er verschillende opinies onder de locals heersten met 

betrekking tot het opvangen van vluchtelingen. Voor een zo’n representatief mogelijk beeld 

van de ervaringen van locals moest inzicht worden verkregen in zoveel mogelijk van deze 

verschillende opinies.  
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De variabelen binnen dit onderzoek zijn de mate waarin men zich actief inzet bij het 

opvangen van vluchtelingen en de mate van politieke betrokkenheid. 

Hieronder wordt van elke participant een korte beschrijving gegeven. 

 

 

 

 

4.4. Dataverzameling 

Binnen de IPA wordt de data verzameld middels observaties, focus groups, 

semigestructureerde- en diepteinterviews (Biggerstaff & Thompson, 2008).  

In dit onderzoek is er gekozen om enkel gebruik te maken van interviews. Dit omdat de 

verhouding tussen de Griekse autoriteiten en de actieve hulporganisaties niet stabiel was. Het 

ene moment kreeg men toestemming om binnen de hotspot hulp te bieden, het andere moment 

werd hen om onbekende redenen de toegang geweigerd. Voor eventuele observaties zou er 

toestemming moeten worden gevraagd aan de kampautoriteiten, waarbij het risico bestond dat 

dit invloed zou hebben op de onderlinge verhoudingen. 

 

De interviews hebben plaatsgevonden op Leros. Deze waren semigestructureerd, waarbij 

vooraf een template was gemaakt met een aantal thema’s die de onderzoeker van belang 

achtte. Daar de ervaringen en het verhaal van de geïnterviewde binnen de IPA centraal staan 

en deze niet moet worden gelimiteerd door een bepaald interviewkader (Biggerstaff & 

Thompson, 2008), was dit template enkel richtinggevend. De interviews zijn met 

toestemming van de participanten opgenomen en ad verbatim getranscribeerd. 
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Daar in deze thesis tevens een zorgethische analyse en een beschrijving van het neoliberale 

discours binnen het vluchtelingenbeleid wordt gegeven, heeft er naast het doen van een 

fenomenologisch onderzoek ook een literatuurstudie plaatsgevonden. Daarnaast is er een 

contextueel hoofdstuk opgenomen, waarin de situatie met betrekking tot de 

vluchtelingencrisis en het beleid wat hier uit voortkomt, wordt beschreven. In het deel-

hoofdstuk over Leros (5.3) wordt tevens gebruik gemaakt van de informatie die uit de 

interviews naar voren is gekomen. Dit omdat een aantal participanten informatie deelden die 

niet meteen betrekking had op het opvangen van vluchtelingen, maar wel degelijk relevant 

was voor het kunnen interpreteren van die ervaringen. 

 

4.5. Data-analyse 

De data-analyse binnen de IPA bestaat uit zes stappen, welke allen zijn gevolgd en hieronder 

worden beschreven. De analyse wordt als een iteratief proces gezien, en daarom wordt er net 

zo lang tussen de verschillende fases bewogen totdat er een punt van verzadiging is bereikt 

(Montgomery, Panagopoulou, Peeters & Schaufeli, 2008; Smith & Osborn, 2007).  

 

 

 

Deze patronen worden in een bepaalde volgorde gezet om een overzichtelijk en goed lopend 

geheel te creëren, waarna er een lopende tekst wordt geschreven die overeenkomt met en 

tevens fragmenten toont van de beschreven ervaringen van de participanten. Deze tekst, welke 
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weergegeven wordt in hoofdstuk 6 van deze thesis, wordt gevolgd door een zorgethische 

reflectie. 

 

In de bijlages behorende bij deze thesis zal inzichtelijk worden gemaakt hoe de 

bovenbeschreven stappen zijn doorlopen en op basis van welke codes de thema´s 

geïdentificeerd zijn.  

 

4.7 Ethische overwegingen 

Voorafgaand en gedurende het uitvoeren van het onderzoek was de onderzoeker zich bewust 

van de noodzaak rekening te houden met een aantal ethische elementen.  

Om deze reden is er alvorens de interviews afgenomen werden, een informed consent door de 

participanten ondertekend. Hierin staat onder andere vermeld dat er op vertrouwelijke wijze 

met de verkregen data wordt omgegaan, dat alle data wordt geanonimiseerd en dat men op elk 

moment de mogelijkheid heeft om de deelname aan het onderzoek te beëindigen.  

 

Ook het besluit om geen gebruik te maken van observaties kan worden aangemerkt als een 

ethische overweging. Het beïnvloeden van een situatie tijdens het uitvoeren van een 

onderzoek moet zoveel mogelijk tegen worden gegaan. Daarnaast zou een verzoek van derden 

nadelige consequenties kunnen hebben voor de reeds verslechterde relatie tussen de 

autoriteiten en actieve locals.  
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                                                                             Bovenaanzicht Hotspot op Leros. 

                                                                                                                                  (Filippo Luini, mei 2016) 
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5. Contextuele verkenning 

 

In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de contexten van de vluchtelingencrisis zoals 

deze zich voordoet in Europa, Griekenland en op Leros. Dit is zowel noodzakelijk voor het 

kunnen evalueren van het Europees vluchtelingenbeleid als voor het kunnen interpreteren van 

de ervaringen van locals op Leros.  

 

 

5.1 Europa 

In deze paragraaf wordt er een beeld geschetst van de vluchtelingencrisis in Europa en het 

vluchtelingenbeleid wat hier uit voortkomt.  

 

5.1.1 Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem 

De Europese Unie werkt sinds 1999 aan de totstandkoming van een Gemeenschappelijk 

Europees Asiel Systeem (GEAS).  

In 2003 werd een basis gelegd met de Dublinverordening. De derde versie van deze 

verordening beschrijft hoe het land waar de vluchteling het Schengengebied binnenkomt, de 

verantwoordelijkheid draagt voor de behandeling van de asielaanvraag. 
3
 Vanwege het grote 

aantal vluchtelingen dat in 2015 via Italië en Griekenland Europa binnenkwam, was deze 

verordening niet langer houdbaar.
4
 Daarom ging de Europese commissie eind mei 2015 

akkoord met een aantal nieuwe maatregelen, waaronder de noodprocedure die op basis van 

quota de vluchtelingen over Europa zou herverdelen. Ondanks kritiek van diverse Europese 

leiders zouden de eerste 120.000 vluchtelingen op 22 september 2015 onder de diverse landen 

verdeeld worden (Idem.). Maart 2016 bleek echter dat nog maar zeshonderdzestig 

vluchtelingen daadwerkelijk een plek toegewezen hadden gekregen (The Guardian, 4 maart 

2016). 

 

5.1.2 Hotspots 

Het aantal vluchtelingen dat Europa binnenkwam, bleef stijgen en men had grote problemen 

de hoeveelheid asielaanvragen te verwerken. Dit is één van de redenen waarom er in februari 

                                                           
3
 Verordening (EU) Nr. 604/2013  van het Europees Parlement en de Raad, 16 juni 2013.  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:nl:PDF 
4
 European Commission Statement following the decision at the Extraordinary Justice and Home Affairs Council 

to relocate 120,000 refugees.  22 september 2015. http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-
5697_en.htm 
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2016 in Italië en in Griekenland hotspots zijn geopend. Bij aankomst in de hotspot wordt men 

geregistreerd waarna het vijfentwintig dagen duurt totdat men de papieren ontvangt die 

noodzakelijk zijn voor het kunnen voortzetten van de reis. Gedurende deze tijd zijn de 

vluchtelingen niet gerechtigd de hotspot te verlaten (UNHCR, 2016; Politico, 23 maart 2016). 

Het doel van deze hotspots is enerzijds om landen als Griekenland te ondersteunen en 

anderzijds om de vluchtelingen van de zogenoemde ‘gelukzoekers’ te onderscheiden.
5
 

 

5.1.3 EU-Turkije deal 

Naast het in werking stellen van de hotspots is er in maart 2016 een deal tussen de EU en 

Turkije gesloten.
6
 Deze deal bestaat uit de afspraak dat iedereen die na 20 maart 2016 illegaal 

aankomt in Griekenland, terug zal worden gestuurd naar Turkije. Voor iedere teruggestuurde 

vluchteling, vangt Europa één vluchteling vanuit Turkije op. De EU hoopt op deze manier de 

grote vluchtelingenstroom een halt toe te roepen (Idem.)  

 

5.2 Griekenland 

In deze paragraaf wordt er specifiek gekeken naar de vluchtelingencrisis in Griekenland en 

naar de gevolgen die het land ondervindt van de door de EU genomen besluiten.  

 

5.2.1 Vluchtelingencrisis 

Griekenland heeft de afgelopen twee decennia vrijwel altijd te maken gehad met 

vluchtelingen. (www.nu.nl, 16 december, 2012). Het grote aantal dat in 2015 het land 

binnenkwam, was echter volstrekt nieuw (UNHCR, 2016).  

Ondanks dat dit gezien de financiële crisis een zware belasting was (Financieel Dagblad, 6 

maart 2016), waren de grenzen binnen Europa open en konden de vluchtelingen door reizen 

naar andere landen binnen de Europese Unie.  

De EU vond echter dat Griekenland niet voldoende deed om de buitengrens van Europa te 

bewaken en dreigde het land uit de Schengenzone te zetten (NOS, 2 december, 2015). 

Griekenland schakelde de hulp van Frontex in (Volkskrant, 4 december, 2015). Nadat echter 

was gebleken dat één van de aanslagplegers in Parijs via het Griekse eiland Leros was gereisd 

                                                           
5
 Communication from the commission to the European Parliament, the council of the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions. A European agenda on migration. 13 mei 2015. 
Gevonden op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0240 
6
 EU turkey statement. 18 maart 2016  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-

eu-turkey-statement/  
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(BBC, 27 april 2016), kreeg het land wederom een ultimatum met de opdracht de 

grenscontroles te verbeteren.  

Om deze reden werden in februari 2016 met spoed hotspots geopend. Deze bieden ruimte 

voor ongeveer duizend personen, een aantal dat al snel gehaald werd. Gevolg was dat 

vluchtelingen die in de hotspots waren geregistreerd, na drie dagen de papieren kregen om 

door te reizen. 

Maart 2016 werden de grenzen met Macedonië gesloten, wat er toe leidde dat er zo’n 13.000 

vluchtelingen bij het dorpje Idomeni strandden (BBC, 9 maart, 2016). Er ontstond een groot 

kamp waar duizenden mensen wachtten op het moment dat de grenzen zouden opengaan. 

24 mei 2016 besloot de Griekse overheid het kamp te ontruimen en de achtduizend 

aanwezigen naar nieuwe ingerichte kampen te verplaatsen (NOS, 24 mei 2016). Een paar 

dagen later bleek echter dat deze evacuatie volledig mislukt was (Volkskrant, 27 mei 2016). 

Van de achtduizend mensen zijn er zeker vierduizend verdwenen. Men vermoedt dat dit te 

maken heeft met de slechte verhalen die ten ronde gingen over de nieuwe kampen; deze 

bleken namelijk niet zo ingericht als de Griekse overheid in eerste instantie voorhield. Tenten 

waren neergezet op de betonnen vloeren van verlaten pakhuizen, zonder stromend water en 

voedsel (Idem.).  

 

5.2.2 Economische situatie 

De vluchtelingencrisis zoals hierboven beschreven, is een zware belasting voor Griekenland 

dat al jaren met een enorme staatsschuld en een extreme begrotingstekort kampt.
7
 Zo bleek uit 

boekingscijfers uit maart dat de Griekse eilanden waar veel vluchtelingen vanuit Turkije 

aankomen, gemeden worden door toeristen (Financieel Dagblad, 6 maart 2016). Dit is 

problematisch te noemen, daar de afhankelijkheid van Griekenland van het toerisme groot is. 

Het aandeel in het Griekse BBP schommelt al jaren rond de 17%, en is daarmee een essentiële 

inkomstenbron wil Griekenland de door de Eurolanden en het International Monetair Fonds 

(IMF) verstrekte leningen terug kunnen betalen (Idem.). 

                                                           
7
 Financiele steun Griekenland. Rijksoverheid. z.d. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europa-

financieel-gezond/inhoud/financiele-steun-aan-noodlijdende-landen/financiele-steun-griekenland 
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5.3 Leros 

Eén van Griekse eilanden dat vanaf 2015 te maken kreeg met de grote stroom vluchtelingen 

die via de Middellandse zee Europa probeerden te bereiken, is Leros (Financial Times, 14 

februari 2016).  

Voor het goed kunnen interpreteren van de ervaringen van de locals op het eiland met het 

opvangen van de vluchtelingen, is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de situatie waarin 

zij verkeren. Daarom wordt er nu eerst kort de geschiedenis van het eiland beschreven. 

 

5.3.1 Geschiedenis 

Leros is een eiland in de Egeïsche zee. Het heeft een oppervlakte van 53 vierkante kilometer 

en telt circa achtduizend inwoners. Tot aan 1911 was Leros een rijk eiland, dat een sterke 

overzeese handelseconomie kende (www.lerosinfo.com). Dit duurde tot aan 1912 toen het 

eiland werd veroverd door de Italianen. Gedurende de Tweede Wereld Oorlog kreeg het 

eiland afwisselend te maken met Duitse en Britse bezetters. Maart 1947 voegde het eiland 

zich weer officieel bij Griekenland (www.lerosinfo.com; Participant 7).  

Na de Tweede Wereldoorlog gebruikte de Griekse overheid de grote Italiaanse gebouwen op 

het eiland voor diverse doelen. Er kwamen verschillende weeshuizen en de Griekse overheid 

besloot in 1951 een grote psychiatrische inrichting op het eiland te openen (Participant 7). 

Patiënten werden vanuit het hele land naar Leros gestuurd, waar ze onder erbarmelijke 

omstandigheden door de lokale bevolking werden verzorgd (NRC, 14 juni 1990; Financial 

Times, 14 februari 2016).  

 

Naast de weeshuizen en de psychiatrische inrichtingen, werden de Italiaanse gebouwen op het 

eiland tevens gebruikt als gevangenis voor politieke gevangen (Participant 7).  

Al deze gebeurtenissen hebben tot gevolg gehad dat Leros door vele Grieken wordt gezien als 

het afvoerputje van het land (Participant 8).  

Sommige locals beschrijven hoe de geschiedenis van het eiland nog altijd invloed heeft op de 

wijze waarop inwoners van Leros in het leven staan. Daar zij gedurende een aantal decennia 

werk uitvoerden ten dienste van de overheid, zou men een bepaalde afhankelijkheid ten 

opzichte van de staat hebben verworven (Idem.). 
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5.3.2 Vluchtelingen 

De afgelopen twintig jaar heeft Leros vrijwel altijd te maken gehad met bootvluchtelingen 

(Participant 6). Dit waren echter zeer kleine aantallen.  

Net zoals op de overige eilanden die dichtbij Turkije liggen, werd ook Leros in 2015 

onverwachts overvallen door een enorme vluchtelingenstroom (Financial Times, 14 februari 

2016). Op een gegeven moment waren er zesduizend vluchtelingen op het eiland, wat grote 

gevolgen had voor de achtduizend inwoners (Idem.; Participant 2, 3, 4, 6, 7, 8). De 

vluchtelingen sliepen overal in de straten; kartonnen dozen werden als matras gebruikt en er 

was één toilet beschikbaar gesteld waar al deze mensen gebruik van moesten maken 

(Participant 2, 3, 4, 6, 8). Leros Solidarity Network (LSN), een lokale hulporganisatie, trachtte 

in samenwerking met lokale restaurantjes de mensen van eten te voorzien (Participant 6).  

 

Eind 2015 besloot de burgemeester van Leros dat er vlak bij de haven van Lakki een officieel 

kamp ingericht mocht worden (Participant 6). Deze werd in samenwerking met het UNHCR 

opgebouwd, waardoor vluchtelingen niet langer op de straat hoefden te slapen.  

De situatie duurde tot eind februari 2016, toen er ook op Leros een hotspot werd geopend.  

Deze kwam in de tuin van een voormalige psychiatrische instelling (Financial Times, 14 

februari 2016).  

Het terrein is omringd door hoge hekken en pas na vijfentwintig dagen, wanneer men de 

officiële papieren ontvangen heeft, is men vrij het terrein te verlaten (UNHCR, 2016). Echter, 

het dichtstbijzijnde dorp ligt op zeven kilometer afstand (Participant 6) wat problematisch is 

voor de mensen die slecht ter been zijn.  

 

De oprichters van LSN hebben al deze tijd niet stil gezeten en zijn ten tijde van de grote 

vluchtelingstroom op zoek gegaan naar een locatie waarin zij kwetsbare vluchtelingen konden 

opvangen (Participant 6). Men vond een leegstaand gebouw, Pikpa, wat voorheen dienstdeed 

als psychiatrische ziekenhuis. Met behulp van een aantal geldschieters werd het pand 

verbouwd en konden na een paar maanden de eerste vluchtelingen in Pikpa slapen. Deze is 

nog steeds in gebruik en biedt op dit moment onderdak aan honderdtien vluchtelingen (Idem.) 
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5.4 Neoliberale elementen Europees vluchtelingenbeleid 

In deze paragraaf wordt een verband gelegd tussen het beschreven Europese 

vluchtelingenbeleid en de besluiten die op basis van dit beleid in Europa, Griekenland en op 

Leros worden genomen en de in hoofdstuk 3.2 geïdentificeerde neoliberale elementen.  

 

5.4.1 Europa 

Individualistisch mensbeeld 

In het Europese vluchtelingenbeleid en de besluiten die op basis van dit beleid zijn genomen, 

zijn een aantal neoliberale elementen zichtbaar. De EU-Turkije deal is hier een voorbeeld van.  

Het EU beleidsstuk aangaande deze deal vermeldt het volgende: “For every Syrian being 

returned to Turkey from Greek islands, another Syrian will be resettled from Turkey to the 

EU.”.
8
 

De deal lijkt op een wisselsysteem. De context waarin deze mensen leven en het feit dat zij in 

relatie tot anderen staan, lijkt te worden vergeten. Dit komt overeen met het beschreven 

individualistische mensbeeld.  

Het neoliberale ieder-voor-zich discours werd tevens zichtbaar tijdens een bezoek van Rutte 

aan een vluchtelingenkamp in Libanon. Rutte pleit al jaren voor het opvangen van 

vluchtelingen in de regio (Volkskrant, 3 mei 2016). Volgens hem is dit een ´essentieel 

onderdeel in de aanpak van migratieproblemen´ (Idem.) Aan het eind van zijn bezoek zegt hij 

dan ook het volgende: 'Ik vind het voor de hand liggend om als er oorlog is en mensen moeten 

vluchten, die op te vangen in de landen daaromheen. Het ziet er ongeveer uit zoals ik had 

verwacht’.  

 

Autonomie 

Rutte schuift met bovenstaande manier van denken de verantwoordelijkheid van zorgen af op 

de buurlanden en lijkt daarbij uit te gaan van de neoliberale uitleg van het begrip autonomie: 

men is in staat zorg te dragen voor het eigen welzijn (Held, 2006).  

Hij lijkt dit echter niet enkel toe te passen op de vluchtelingen, die doordat ze een beroep doen 

op hun buurlanden aantonen dat deze manier van denken niet houdbaar is, maar tevens op de 

                                                           
8
 EU turkey statement. 18 maart 2016  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-

eu-turkey-statement/ 
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situatie waarin landen als Libanon zich bevinden. Eén op de vier inwoners van dat land is op 

dit moment Syrische vluchteling, wat een zeer zware belasting is.
9
 

Ruttes manier van redeneren komt overeen met de wijze waarop men binnen het 

neoliberalisme kwetsbaarheid ontkent. Immers, men gaat uit van de idee dat wanneer er een 

bepaalde behoefte is, men zelf in staat is deze te vervullen (Tronto, 2013, p.4). Zijn uitspraak 

‘het ziet er ongeveer uit zoals ik had verwacht’ (Volkskrant, 3 mei 2016), geeft aan wat 

Tronto als het gevaar van deze ontkenning beschouwd. Namelijk, de mensen die in 

minderbedeelde posities staan, eindigen met minder goede zorg en men heeft dit maar te 

accepteren (Tronto, 2013, p.4).  

 

5.4.3 Griekenland 

Ook één van de besluiten die onlangs door de Griekse autoriteiten werd genomen, toont een 

aantal neoliberale kenmerken die voornamelijk betrekking hebben op de wijze waarop de 

waarde vrijheid ingevuld wordt.  

In hoofdstuk 5.2 werd beschreven hoe de kampen rondom Idomeni ontruimd werden, waarna 

achtduizend vluchtelingen naar zeer slecht georganiseerde kampen werden gebracht 

(Independent, 24 mei 2016). Een woordvoerster van het UNHCR vertelde de reden achter 

deze spoedoperatie: de belangrijke spoorlijn die door de ontstane kampen werd geblokkeerd, 

zou diezelfde week weer toegankelijk moeten zijn voor de goederentreinen die tussen de 

Balkanlanden en Griekenland rijden (Volkskrant, 27 mei 2016; Independent, 24 mei 2016). 

Deze redenering toont elementen van de eerder weergegeven definitie van het neoliberalisme, 

namelijk dat menselijk welzijn het beste bevorderd kan worden door ruimte te geven aan 

ondernemersvrijheden binnen een kader dat gekenmerkt wordt door vrije handel (Harvey, 

2005, p.2). Dit raakt tevens hetgeen Paul Teule (2016) als negatieve vrijheid omschrijft. Hij 

stelt dat men binnen het neoliberalisme uitgaat van het idee dat een mens pas vrij is als hij 

zich niet gedwongen voelt, als hij niet afhankelijk is en als er geen obstakels en grenzen zijn 

(p. 8). Volgens hem is het grootste probleem van deze negatieve vrijheid dat het samenleven 

moeilijker maakt. De vrijheid van de één vereist immers de afwezigheid van de ander, 

waardoor de vrijheid van de één onmiddellijk ophoudt waar die van de ander begint (Idem.).  

 

Hetgeen Teule als negatieve vrijheid omschrijft en de moeilijkheden die dit oplevert voor het 

kunnen samenleven, wordt zichtbaar wanneer een groep kwetsbare mensen een veilige plek 

                                                           
9
 Figures at a Glance. UNHCR. z.d. http://www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-glance.html 
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pogen te vinden. De voor handelsdoelen opengestelde grenzen worden op dat moment 

namelijk als muren opgetrokken. Open grenzen lijken binnen het neoliberalisme dan ook 

enkel begrepen te worden als zijnde virtueel: zolang de onzichtbare geldstroom maar kan 

stromen tussen de diverse landen en zijn rijke ondernemers. 

Dit komt overeen met hetgeen Brown (2006, p. 699) stelt, namelijk dat het neoliberalisme een 

toekomstbeeld kent van weggevaagde culturele en nationale grenzen waarin al het handelen is 

onderworpen aan een monetaire nexus.  

Dat dit toekomstbeeld ten koste gaat van het welzijn van achtduizend mensen (Volkskrant, 27 

mei 2016), toont niet enkel aan dat de neoliberale rationaliteit gericht is op het verspreiden 

van marktwaarden naar al het institutionele en sociale handelen (Brown, 2003), maar tevens 

dat dit gedachtengoed desastreuse gevolgen heeft voor de kwetsbaren in de samenleving 

(Tronto, 2013, p.4).  

 

5.4.3 Leros 

Naast de neoliberale kenmerken die zichtbaar worden in de uitvoering van het Europees 

vluchtelingenbeleid in Europa en Griekenland, toont ook het beleid aangaande de 

vluchtelingencrisis op Leros een aantal neoliberale elementen. Dit wordt onder andere 

zichtbaar in de regelgeving omtrent de hotspots op het eiland. 

 

Na de vijfentwintig dagen dat de vluchtelingen verplicht in de hotspot moeten verblijven, zijn 

zij vrij het terrein te verlaten en kan men op het eiland gaan waar men wil (Participant 6). 

Echter, daar de burgemeester van Leros heeft besloten dat de hotspot op zeven kilometer van 

de bewoonde wereld geplaatst moest worden, is het verlaten van het terrein voor een groot 

aantal vluchtelingen onmogelijk. 

Deze manier van beleidsvoering raakt het door Tronto (2013, p.4) beschreven neoliberale idee 

omtrent autonomie: iedereen is in staat om zijn eigen behoeften te vervullen. 

De lokale bestuurders lijken deze specifieke invulling van het begrip te onderschrijven. 

Ondanks dat zij in de positie staan om het één en ander te organiseren voor de mensen die niet 

in staat zijn de vijf kilometer naar het dorp te lopen, doen zij dit niet. Gevolg is dat deze 

mensen gedurende de periode voordat hun asielaanvraag in behandeling word genomen de 

hotspot niet kunnen verlaten. Dit raakt wederom hetgeen Tronto beschrijft als het gevaar van 

de wijze waarop autonomie binnen het neoliberalisme wordt ingevuld: mensen die in 



37 
 

minderbedeelde posities staan, eindigen met minder goede zorg en men heeft dit maar te 

accepteren (Tronto, 2013, p. 4). 
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                          ‘Pikpa’: het door LSN opengestelde opvanghuis voor kwetsbare vluchtelingen. 

                                                                                                                                          (Filippo Luini, mei 2016) 
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6. Resultaten 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van de interviews die gehouden zijn met 

de locals op het eiland Leros. Centraal in deze interviews stond de geleefde ervaring van 

locals met het opvangen van vluchtelingen en de discussie daaromheen. Na grondig 

analyseren zijn er vier thema’s geïdentificeerd. Het gaat hier om de thema’s: de situatie als 

zwaar ervaren (6.1), relationaliteit (6.2), verantwoordelijkheid (6.3) en voordeel van de 

situatie ervaren (6.4). Deze hoofdthema’s zijn ontstaan op basis van een aantal sub-thema’s en 

zullen hieronder middels citaten van participanten worden toegelicht. 

 

6.1 De situatie als zwaar ervaren 

Het thema ‘de situatie als zwaar ervaren’ bestaat uit een tweetal sub-thema’s welke zijn: angst 

en machteloosheid.  

 

6.1.1 Angst 

Angst is een thema dat op verschillende manieren terugkomt bij de locals van Leros. Zo zijn 

een aantal van hen voornamelijk bang voor de gevolgen die de komst van de vele 

vluchtelingen hebben voor de toeristische industrie: 

 

Een andere participant beschreef hoe de geschiedenis van het eiland er voor heeft gezorgd dat 

het eiland al jaren een bepaald stigma draagt. De nieuwe hotspot zou dit stigma enkel maar 

versterken, wat tevens gevolgen zou hebben voor het toerisme:  
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Een andere participant sluit hier op aan met de volgende uitspraak: 

      

Een aantal andere participanten beschrijft bang te zijn voor onrust op het eiland: 

           

 

Anderen zijn niet enkel bang voor onrust onder de vluchtelingen maar tevens voor onrust 

onder de lokale bevolking: 

           

  

Naast deze angst voor verlies van inkomsten en angst voor onrust, beschreef één participant 

tevens hoe de culturele verschillen die hij opmerkte tijdens het helpen van de vluchtelingen 

hem zorgen baarde: 

          

Tevens vond hij het verdacht dat deze mensen, in plaats van naar landen in hun eigen 

omgeving, naar Europa trokken: 
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6.1.2 Machteloosheid 

Het tweede sub-thema dat naar voren komt bij het thema ‘de situatie als zwaar ervaren’ is 

machteloosheid. 

Machteloosheid omdat men niets te zeggen heeft over de komst van zoveel vluchtelingen naar 

het eiland en dat er keer op keer zoveel dingen veranderen: 

            

En: 

          

Deze zelfde participant, die in het lokale bestuur van het eiland zit, beschrijft dat het gevoel 

geen invloed te hebben op de situatie, veroorzaakt wordt door het feit dat de regels worden 

opgelegd door politieke actoren die ver van het eiland verwijderd zijn: 

  

          

Volgens hem is het politiek spel, waar de locals volledig buiten staan: 

            

Naast het ervaren van machteloosheid met betrekking tot het geen invloed hebben op de 

situatie zoals deze is, zijn er ook een aantal participanten die in de omgang met de 

vluchtelingen een vorm van machteloosheid ervaren. Dit wordt zichtbaar in de volgende 

citaten: 
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Maar ook het gebrek aan voldoende professionele hulp voor de vluchtelingen zorgt er voor 

dat sommige locals zich machteloos voelen: 

          

6.2 Verantwoordelijkheid 

Een ander thema dat na het zorgvuldig analyseren van de interviews naar voren kwam en dat 

één van de centraal staande concepten binnen deze thesis is, is verantwoordelijkheid. Dit 

thema is onderverdeeld in drie sub-thema’s, namelijk: de behoefte voelen om te helpen, de 

plicht voelen om te helpen en de behoefte hebben aan hulp.  

 

6.2.1 Behoefte voelen om te helpen 

Van de acht geïnterviewde participanten waren er vijf die actief hulp boden bij het opvangen 

van vluchtelingen. De reden hiervoor was vaak moeilijk door hen onder woorden te brengen. 

Eén participant vertelt het volgende: 

          

Een andere participant vertelt dat deze behoefte om te helpen onderdeel van de Griekse 

identiteit is:  

 

Participant 3 beschrijft dat het feit dat de persoon die hulp nodig heeft niets verkeerd heeft 

gedaan, genoeg reden is om hulp te bieden: 
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Een andere reden om hulp te bieden werd beschreven door participant 1, die het voornamelijk 

uit dankbaarheid deed voor hetgeen zij tot nu toe in haar leven heeft mogen ontvangen: 

            

 

6.2.2 Plichtsbesef 

Waar men in de voorgaande paragraaf sprak over het gevoel te willen helpen, wordt in de 

volgende citaten duidelijk dat er tevens locals zijn die het gevoel hebben te moeten helpen. 

Dit geeft blijk van een plichtsbesef.  

           

De reden voor dit plichtsgevoel lag voor sommigen in het feit dat deze vluchtelingen, net 

zoals zijzelf, mens zijn: 

          

En:           
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Participant 2 vertelt tevens dat dit plichtsbesef voornamelijk veroorzaakt wordt door het feit 

dat de meeste vluchtelingen uit oorlogsgebieden kwamen:  

 

           

Ook de confrontatie met de uitgeputte gezichten van de vluchtelingen en de wetenschap waar 

ze vandaan kwamen, gaf sommigen het gevoel te moeten helpen: 

          

Tevens gaf het idee dat de rollen op een bepaald moment omgedraaid zouden kunnen zijn, 

participant 2 het gevoel te moeten helpen: 

          

6.3.3 Behoefte hebben aan hulp 

Een ander sub-thema dat onder het thema ‘verantwoordelijkheid’ valt, is ‘behoefte hebben aan 

hulp’.  

Waar in de twee vorige paragrafen zichtbaar werd dat de locals hun verantwoordelijkheid 

nemen om te helpen, zal in deze paragraaf duidelijk worden dat er andere partijen zijn die dit 

niet doen. Dit leidt tot een hulpbehoefte onder de locals. 

 

De volgende citaten tonen dit aan:  
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Een participant die een brief naar het Rode Kruis had gestuurd, maar nooit een reactie had 

ontvangen, zei daar het volgende over:  

           

 

6.3 Relationaliteit  

Het derde thema, relationaliteit, tevens een centraal staand concept binnen deze thesis, wordt 

gevormd door twee sub-thema’s. Dit zijn ‘verbondenheid’ en ‘verbondenheid als zwaar 

ervaren’.  

 

6.3.1 Verbondenheid 

Het ervaren van verbondenheid komt bij diverse participanten op verschillende wijze terug. 

Twee participanten beschrijven hoe de geschiedenis van Griekenland en het feit dat hun 

voorouders ook hebben moeten vluchten, tot gevolg heeft dat men zich kan inleven in de 

situatie van de vluchtelingen en men zich verbonden voelt:  
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Anderen beschrijven hoe het werken met de vluchtelingen er voor zorgt dat men deze 

verbondenheid gaat ervaren: 

           

Niet enkel de hulpverleners ervaren dit, maar ook de vluchtelingenkinderen: 

            

De reden voor het ontstaan van deze verbondenheid is volgens een participant als volgt: 

            

En: 
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Deze verbondenheid lijkt in sommige gevallen langdurig te zijn, ook wanneer de 

vluchtelingen het eiland al verlaten hebben: 

           

En: 

          

Bovenstaande citaten laten zien dat de ervaren verbondenheid voornamelijk ontstaat wanneer 

men de verantwoordelijkheid neemt de ander op actieve wijze te helpen en hem als medemens 

te beschouwen. 

 

6.3.2 Verbondenheid als zwaar ervaren 

Voortkomend uit het thema verbondenheid is het volgende sub-thema ‘de verbondenheid als 

zwaar ervaren’. De participanten die bewust kozen om hulp te bieden aan de vluchtelingen, 

beschrijven vrijwel allemaal hoe de verbondenheid die dit tot gevolg heeft, tevens moeilijk 

kan zijn.  

Op de vraag of er ook een band met de vluchtelingen werd ervaren, antwoorde één van de 

participanten als volgt:  

            

Een andere participant beschrijft hoe deze verbondenheid er voor zorgt dat je het gevoel krijgt 

niet meer te kunnen stoppen met hulp bieden, hoe zwaar het ook is: 
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Volgens een andere participant is deze verbondenheid een probleem voor hulpverleners waar 

men zich voor moet beschermen: 

          

Zij beschrijft tevens dat deze verbondenheid tot gevolg heeft dat de vluchtelingen afhankelijk 

van de hulpverleners kunnen worden: 

           

Ondanks dat het volgens haar menselijk is om je aan mensen te verbinden, moet men hier 

voor waken wil men voor langere tijd hulp kunnen bieden: 

            

6.4 Voordeel van de situatie ervaren.  

Het vierde en laatste thema dat geïdentificeerd werd op Leros is het ervaren van voordeel van 

de situatie omtrent het opvangen van vluchtelingen. Daar dit onderwerp enkel binnen één 

interview naar voren kwam, bevat dit themageen sub-thema’s.  

Echter, tijdens het uitvoeren van het onderzoek en het verblijf op het eiland, is er tijdens 

gesprekken met locals diverse malen naar voren gekomen hoe de vluchtelingencrisis de 

afgelopen winter een aantal restaurants heeft behoed voor faillissementen. Daar dit wel 

degelijk onderdeel uitmaakt van de ervaring van de locals, wordt het van belang geacht dit 

ondanks de kleine hoeveelheid bijpassende citaten, toch op te nemen in het resultaten 

hoofdstuk. 
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In het gesprek met een participant die tevens restauranteigenaar is, kwam het volgende naar 

voren: 

 

           

 

En: 

           

 

Het laatst beschreven citaat laat niet enkel zien dat een aantal locals financiële voordeel van 

de situatie ondervindt maar dat ook de grote diversiteit aan hulporganisaties en NGO’s die op 

het eiland actief zijn de locals in staat stellen nieuwe mensen te ontmoeten. 

 

 

6.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de vier thema´s beschreven die na een grondige analyse van de 

interviews met locals op Leros naar voren zijn gekomen. De thema´s tonen aan dat het 

opvangen van vluchtelingen en de discussie daaromheen zeer uiteenlopende ervaringen met 

zich meebrengt. Zo wordt de situatie soms als zwaar ervaren (6.1) waarbij gevoelens van 

angst en machteloosheid naar boven komen.  

In het daaropvolgende thema ‘verantwoordelijkheid’ (6.2) wordt zichtbaar waarom sommige 

locals besluiten hulp te bieden aan vluchtelingen. Een aantal van hen voelt nadrukkelijk de 

behoefte om te helpen, anderen handelen meer op basis van een plichtsbesef. Tevens wordt in 

het bijbehorende sub-thema ‘behoefte aan hulp ervaren’ (6.2.3) duidelijk dat niet alle 

betrokken partijen de verantwoordelijkheid nemen om hulp te bieden. Dit wordt door een 

aantal locals als zwaar ervaren en hangt daarmee samen met het eerst beschreven thema (6.1). 
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Het sub-thema ‘de behoefte voelen om te helpen’ (6.2.1) en het daar aan gehoor geven, heeft 

tot gevolg dat er gevoelens van verbondenheid tussen de locals en de vluchtelingen ontstaat 

(6.3.1). Dit wordt in sommige gevallen als prettig ervaren maar kan tevens tot moeilijke 

situaties leiden (6.3.2).  

Het laatste thema is voordeel van de situatie ervaren (6.4). Dit thema kwam zeer nadrukkelijk 

naar voren in één van de interviews, maar werd tevens gehoord in gesprekken met andere 

locals op het eiland. Waar Leros gedurende de wintertijd doorgaans uitgestorven is, was het er 

afgelopen winter drukker dan tijdens een gemiddelde zomer. De vele NGO’s en vrijwilligers, 

maar ook de vluchtelingen met geld, hebben tijdens deze maanden een zeer positieve invloed 

gehad op de omzet van de lokale markt, waardoor een aantal faillissement zijn voorkomen. 
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                                                   Slaapplekken in de straten van Lakki (Leros). 

                                                                                                                                 (Maaike Stutterheim, zomer 2015) 
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7. Zorgethische reflectie 

 

In dit hoofdstuk zal er een zorgethische reflectie worden gegeven op de in hoofdstuk 6 

beschreven ervaringen van locals op Leros met het opvangen van vluchtelingen en de 

discussie daaromheen. In hoofdstuk 3 zijn er al twee in de zorgethiek centraal staande 

concepten uitgewerkt. Na het analyseren van de data bleken er echter nog een viertal van de in 

de probleemstelling beschreven critical insights waardevol te zijn voor het kunnen reflecteren 

op hetgeen zich voordoet binnen de vluchtelingensituatie op Leros. Deze critical insights zijn: 

contextualiteit, affectiviteit, kwetsbaarheid en macht en positie. 

Daar in hoofdstuk 3 werd beschreven dat het opvangen van vluchtelingen als een 

verantwoordelijkheidspraktijk wordt benaderd, is er voor gekozen dit concept niet gelijk als 

de anderen uit te werken maar als een rode draad door de reflectie heen aan bod te laten 

komen.  

 

7.1 Relationaliteit 

Het concept relationaliteit komt op diverse manieren terug in de bevindingen van het 

onderzoek en vormt daarmee eveneens een thema. 

De geïnterviewde locals op het eiland hebben allen een bepaalde ervaring met het opvangen 

van vluchtelingen en de discussie daaromheen, wat het relationeel veronderstelde mensbeeld 

van zorgethiek beaamt (Held, 2006, p. 13). De komst van zoveel vluchtelingen naar het eiland 

heeft invloed op het dagelijkse leven van de lokale bevolking en toont daarmee aan dat de 

vluchtelingen en de locals op een zekere manier met elkaar in relatie staan. Dit sluit aan bij 

hetgeen Sevenhuijsen (1998) stelt, namelijk dat alle fases van een zorgproces een vorm van 

relationaliteit in zich dragen. Ook wanneer iemand de behoefte van de ander probeert te 

begrijpen en tracht te bepalen hoe hij hier op moet reageren, is er een vorm van betrokkenheid 

en empathie noodzakelijk (Sevenhuijsen, 1998, p. 83; Held, 2006, p. 34) 

Held (2006) beschrijft dat de relationele ontologie veronderstelt dat men onderling van elkaar 

afhankelijk is. Dit heeft tot gevolg dat men verantwoordelijk is voor elkaar en dat men op 

elkaars behoefte moet reageren (Tronto,1993; Held, 2006). Dit wordt zichtbaar in het thema 

‘verantwoordelijkheid’. Verschillende locals beschrijven dat het zien van het leed van de 

ander een bepaald beroep op hen doet: men voelt de verantwoordelijkheid de ander te helpen, 

wat aansluit bij zowel de eerste als tweede fase van zorg (Tronto, 1993). 
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Ook het feit dat de locals spreken over het ervaren van verbondenheid tussen henzelf en de 

vluchtelingen, wijst op het relationele mensbeeld. Deze verbondenheid is wederkerig, zo 

blijkt uit het citaat waarin een participant beschrijft dat sommige kinderen de hulpverleners 

‘mama’ noemen. Deze wederkerige relatie sluit tevens aan bij de derde en vierde fase van 

zorg (Tronto, 1993). Er wordt een bepaalde vorm van zorg verleent en de ontvanger krijgt hier 

een respons op.  

 

7.2 Contextualiteit 

Binnen de zorgethiek wordt de context van de zorgpraktijk als zeer belangrijk gezien (Held, 

2006). Enkel door gezamenlijk te kijken naar particuliere praktijken en de contexten 

waarbinnen deze praktijken zich voordoen, kan het moreel goede ontdekt worden (Walker, 

2007). Dit door Walker (2007) genoemde expressieve-collaboratieve model staat tegenover 

het theoretische-juridische model, dat ze omschrijft als een abstracte manier van het 

achterhalen van het goede waarbij algemene morele principes leidend zijn.  

De theoretische-juridische manier van redeneren wordt zichtbaar in de wijze waarop het 

beleid omtrent de vluchtelingencrisis op Leros tot stand komt. De personen die de besluiten 

nemen met betrekking tot de vluchtelingencrisis die zich op het eiland voordoet, zijn niet 

fysiek op het eiland aanwezig, waardoor zij minder specifieke kennis hebben over hetgeen 

zich binnen de particuliere zorgpraktijk afspeelt. Dit wordt duidelijk binnen het thema ‘de 

situatie als zwaar ervaren’ (6.1). Locals beschrijven hier hoe machteloos zij zich voelen 

vanwege het feit dat de besluiten aangaande hun situatie in Brussel worden gemaakt.  

De ondersteuning die zij van Europa en de overheid ontvangen, sluit hierdoor niet aan bij 

hetgeen waaraan zij behoefte hebben, wat zichtbaar wordt in het sub-thema ‘behoefte hebben 

aan hulp’. Men heeft het gevoel er alleen voor te staan. 

De kloof tussen de eerste en de overige vier fases van zorg (Tronto, 1993) is hier groot. 

Ondanks dat de personen die de zorgtaken uitvoeren binnen de eerste fase erkennen dat er 

sprake is van een zorgbehoefte, staan zij te weinig in contact met de specifieke zorgpraktijk 

en zijn context om dit beleid daadwerkelijk te laten aansluiten op die praktijk. Dit sluit aan bij 

hetgeen Tronto (2013) in haar latere werk stelt. Om zorg op politiek niveau goed te kunnen 

organiseren, moeten zij die verantwoordelijk zijn voor het lokaliseren van 

zorgverantwoordelijkheden, opmerkzaam genoeg zijn om te kunnen ontdekken en te 

beoordelen of zorgprocessen goed functioneren. De beste manieren om dit te bewerkstelligen 

is participatie van zorgverleners en ontvangers. Zij zijn immers onderdeel van de context 
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waarbinnen de specifieke situatie zich voordoet en daarmee in staat daadwerkelijk respons 

geven op de vraag of zorgdoelen worden behaald en waar het nog aan ontbreekt. 

 

7.3 Affectiviteit 

Een ander critical insight welke een centrale rol speelt binnen de zorgethiek is affectiviteit. 

Wil men goede zorg kunnen bieden dan is het van belang dat men zich kan verplaatsen in de 

ander (Noddings, 1984). Zorgen is niet handelen volgens opgelegde regels maar handelen 

vanuit affectie (Idem. p.13). Om goede zorg te kunnen bieden is het essentieel dat men 

betrokken is bij de ander en dat men poogt de realiteit van de ander als mogelijke realiteit 

voor zichzelf te beschouwen (p. 14). Deze vorm van betrokkenheid komt tevens terug binnen 

het thema ‘relationaliteit’. Eén van de citaten geeft weer dat een participant zich in kan leven 

in de situatie van de vluchtelingen omdat haar voorouders jaren geleden in een soortgelijke 

situatie hebben gezeten. Ondanks dat ze stelt dat de vluchtelingensituatie op Leros tevens veel 

negatieve gevolgen heeft, tracht zij toch op basis van die gedeelde geschiedenis de door 

Noddings (1984) beschreven realiteit van de ander te begrijpen. Ze toont betrokkenheid en 

helpt waar mogelijk. 

Een ander citaat toont aan wat het aannemen van het insidersperspectief (Noddings, 1984) kan 

betekenen voor de bereidwilligheid om zorg te bieden. De participant die in het interview 

meerdere malen vertelt dat hij bang is dat de grote hoeveelheid vluchtelingen op het eiland 

negatieve gevolgen heeft voor de toeristische industrie, zegt tevens wel te moeten helpen. De 

kans bestaat immers dat zij ooit in eenzelfde soort situatie belanden en ook hulp nodig 

hebben. Ondanks dat het niet duidelijk is of deze man daadwerkelijk affectie ervaart voor de 

vluchtelingen, toont deze uitspraak wel degelijk aan dat hij geprobeerd heeft die realiteit van 

de ander te begrijpen. Hij voelt zich betrokken bij de situatie waarin zij verkeren en ervaart de 

verantwoordelijkheid hulp te moeten bieden.  

 

7.4 Kwetsbaarheid 

Kwetsbaarheid is een centraal aspect binnen de zorgethiek (Robinson, 2011, p.8). Het feit dat 

ieder persoon op een bepaald moment in zijn leven afhankelijk is van de zorg van de ander 

maakt hem tegelijkertijd kwetsbaar (Kittay, 1999). Kijkende naar de situatie op Leros zal men 

in eerste instantie vooral de vluchtelingen als kwetsbaar aanmerken. Echter, Kittay (1999) 

beschrijft dat ook de zorgverleners in een kwetsbare positie staan. Deze kunnen zich 

genoodzaakt voelen de eigen behoeften te negeren, wat in sommige gevallen kan leiden tot 
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uitbuiting (Kittay, 1999; Heijst, van, 2012). Dit negeren van de eigen behoeften en het 

zorgethische idee dat tevens de zorgverlener kwetsbaar is, wordt zichtbaar binnen het thema 

‘de situatie als zwaar ervaren’. Diverse locals beschrijven hun angst met betrekking tot de 

toekomst van het eiland. Men wil de vluchtelingen wel helpen, maar tegelijkertijd ervaren zij 

de angst voor het instorten van de toeristische industrie. Hoe kan men voorzien in de eigen 

levensbehoeften als er een seizoenlang geen inkomsten binnenkomen? Andere locals 

beschrijven gevoelens van machteloosheid en de behoefte aan hulp. Ze zijn moe, uitgeput en 

ervaren niet de mogelijkheid om het rustiger aan te doen of te stoppen.  

Kittay (1999) beschrijft hoe belangrijk het is dat er erkenning komt voor de kwetsbare positie 

waarin hulpverleners verkeren. Dit doet ze middels het ‘connection-based equality’ model. Zij 

schrijft: 

“A connection-based equality calls upon those within the nested set of social relations to 

support the dependency worker sufficiently, so that she is not made unduly vulnerable as she 

answers to the vulnerability of another” (Kittay, 1999, p. 70). 

Dit citaat maakt duidelijk dat het netwerk waarin de hulpverlener zich bevindt, tevens een 

actieve taak heeft. Het is aan hen om de verantwoordelijkheid te nemen de zorgdrager op zo’n 

wijze te ondersteunen dat deze de mogelijkheid heeft om tegemoet te komen aan de 

kwetsbaarheid van de anderen zonder zelf in een onhoudbare, kwetsbare positie te komen 

staan (Kittay, 1999, p. 43). Voor de locals op Leros zou er wat dit betreft een 

verantwoordelijke taak kunnen liggen bij de verschillende overheden. Door de angsten van 

deze locals serieus te nemen en bereidwilligheid te tonen om tegemoet te komen aan de 

hulpbehoefte die zij uiten, kan de door Kittay (1999) beschreven bovenmatige kwetsbaarheid 

wellicht terug worden gedrongen tot een niveau waarin men weer in staat is om zorg te dragen 

voor de ander, zonder er zelf aan onderdoor te gaan. 

 

7.5 Macht en Positie 

Macht en positie is wederom een sturend begrip binnen de zorgethiek en werd in paragraaf 

6.1 al even kort benoemd met het beschrijven van de kloof tussen de eerste en overige vier 

fases van zorg. Tronto (1993) schrijft dat wanneer men de verschillende zorgpraktijken 

binnen de gemeenschap onderzoekt, er diverse machtspatronen zichtbaar worden (p. 122).  

Zorg als praktijk lijkt tot het terrein van de minst machthebbende en belangrijke personen in 

de gemeenschap te horen. Managers bepalen wat er binnen de zorgpraktijken gebeurt, zonder 

daadwerkelijk te weten wat er zich binnen de praktijk voordoet, en besteden het werk uit aan 
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zorgverleners die hetgeen hen wordt opgelegd, uitvoeren. Hetzelfde ziet men gebeuren binnen 

de zorgpraktijk op Leros. De besluiten die in België worden genomen, hebben invloed op de 

locals die zeer direct met de zorgpraktijk in verbinding staan. Een aantal van hen voelt zich 

niet gesteund (5.2) en heeft het idee te moeten dealen met hetgeen hen wordt opgelegd. 

Een aantal participanten beschrijft echter nog een andere moeilijkheid die zij ervaren met 

betrekking tot de positie waarin zij staan. Door een relatie aan te gaan ontstaat er tevens een 

gevoel van verbondenheid. Dit wordt niet altijd als prettig ervaren. Eén van de participanten 

beschrijft hoe zij het gevoel heeft dat de vluchtelingen letterlijk in alles afhankelijk van haar 

zijn. Ook andere participanten beschrijven hoe zij bewust kiezen voor het aannemen van een 

andere positie en zich emotioneel trachten te blokkeren uit angst om teveel verbonden te 

raken. Dat deze verbondenheid een reëel risico is, blijkt uit het gegeven dat één van de 

participanten door de kinderen ‘mama’ wordt genoemd.  
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                         Twee Pakistaanse vluchtelingen helpen bij het schilderen van een restaurant in Lakki (Leros). 

                                                                                                                                    (Filippo Luini, mei 2016) 
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8. Discussie 

 

In dit hoofdstuk zal er in paragraaf 8.1 een verbinding worden gelegd tussen het Europese 

vluchtelingenbeleid en de zorgethische reflectie op de ervaringen van de locals. Tevens zal 

concreet worden beschreven wat de zorgethiek kan bijdragen aan het Europese 

vluchtelingenbeleid. Hierop volgt paragraaf 8.2 waarin het belang voor het inzichtelijk maken 

van de overige betrokken binnen de situatie beschreven wordt. Op basis van hetgeen 

beschreven staat in paragraaf 8.1 en 8.2 zullen er een aantal aanbevelingen worden gedaan die 

in paragraaf 8.3 staan geschreven. Tot slot volgt er in paragraaf 8.4 een conclusie waarin 

antwoord zal worden gegeven op de in hoofdstuk 2 weergegeven hoofdvraag.  

 

8.1 Koppeling zorgethische reflectie en neoliberaal vluchtelingenbeleid 

In de volgende vijf sub-paragrafen zal er een verbinding worden gelegd tussen het Europese 

vluchtelingenbeleid en de zorgethische reflectie op de ervaringen van de locals. Deze 

verbinding zal de laatste stap zijn voor het kunnen beantwoorden van de hoofdvraag en zal 

worden gezet aan de hand van vier elementen die binnen deze thesis al diverse keren naar 

voren zijn gekomen. Dit zijn: het relationele mensbeeld, autonomie, verantwoordelijkheid en 

vrijheid.  

 

8.1.1 Relationeel mensbeeld  

In de zorgethische reflectie werd aangetoond dat het binnen de zorgethiek veronderstelde 

relationele mensbeeld terug te vinden is binnen de ervaringen van locals bij het opvangen van 

vluchtelingen. Locals spraken over de behoefte om hulp te bieden en het gevoel verbonden- 

en betrokkenheid te ervaren met betrekking tot de vluchtelingen. 

Daarnaast beschreef een aantal participanten hoe het opvangen van vluchtelingen gevoelens 

opriepen die binnen de zorgethiek als kwetsbaarheid worden begrepen.  

Bovengenoemde ervaringen van locals met betrekking tot relationaliteit en kwetsbaarheid 

laten een ander perspectief op de mens zien dan het Europese vluchtelingenbeleid schetst. Het 

individualistische mensbeeld is niet langer houdbaar wanneer blijkt dat locals verbondenheid, 

betrokkenheid en affectie tot de vluchtelingen ervaren.  

Het feit dat ze het gevoel hebben zich te moeten inzetten, toont aan dat men binnen deze 

specifieke zorgpraktijk ervaart dat niet iedereen voor zichzelf kan zorgen en dat aan 

kwetsbare mensen hulp moet worden geboden. 
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8.1.2 Autonomie 

Het relationele mensbeeld toont tevens het verschil tussen de wijze waarop autonomie binnen 

het vluchtelingenbeleid en binnen de zorgethiek wordt begrepen.  

Binnen het vluchtelingenbeleid wordt autonomie verstaan als het idee dat ieder mens in staat 

is te voorzien in de eigen behoeften. De locals van Leros hebben augustus 2015, toen 

zesduizend vluchtelingen op kartonnen dozen op het eiland sliepen, echter gezien dat deze 

neoliberale invulling onhoudbaar is. Tevens zagen zij welke “desastreuse gevolgen” (Tronto, 

2013, p.4) deze specifieke invulling voor kwetsbare personen heeft. 

Duidelijk werd dat de kwetsbare personen niet enkel de vluchtelingen maar tevens de locals 

zelf zijn. Een aantal participanten beschrijven hoe ze zich soms genoodzaakt voelen de eigen 

behoeften opzij te zetten. Tevens werd duidelijk dat men voor het kunnen opvangen van de 

vluchtelingen ondersteuning nodig heeft vanuit de EU. Deze ondersteuning werd tot op heden 

als niet voldoende ervaren.  

Bovenstaande wetende kan er gesteld worden dat de neoliberale invulling van het begrip 

autonomie binnen het Europese vluchtelingenbeleid, tot gevolg heeft dat de EU niet enkel 

onvoldoende zorgzaam is naar de vluchtelingen maar ook te weinig ondersteuning biedt aan 

de eigen burgers.  

 

8.1.3 Verantwoordelijkheid 

In het hoofdstuk bevindingen beschreef een participant hoe hij het gevoel heeft dat zij die 

verantwoordelijk zijn voor het vluchtelingenbeleid, ver van de specifieke zorgpraktijk 

verwijderd zijn. De zorgethische reflectie toonde aan dat kwetsbare mensen binnen deze 

situatie niet bij machte zijn om invloed uit te oefenen op dit beleid. Tronto (2013) echter stelt 

dat voor het kunnen lokaliseren van zorgverantwoordelijkheden en voor het beoordelen of 

zorgprocessen goed functioneren, participatie van zorgverleners en zorgontvangers vereist is. 

Gericht op de praktijk op Leros kan er gesteld worden dat de neoliberale neiging tot 

ontkenning van kwetsbaarheid, het gevolg heeft dat beleidsmakers minder kennis over de 

context en de inhoud van situatie hebben, waardoor de op het eiland te ontdekken 

zorgverantwoordelijkheden minder goed gelokaliseerd worden.  
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8.1.4 Vrijheid 

In hoofdstuk 5.4 werd beschreven hoe vrijheid binnen het Europese vluchtelingenbeleid als 

een vorm van ‘negatieve vrijheid’ wordt ingevuld. Vrijheid verreist hier de afwezigheid van 

de ander (Teule, 2016), wat in strijd is met de idee van onderlinge afhankelijkheid van Kittay 

(2009). In haar connection-based equality model wordt zichtbaar dat de vrijheid van de één 

juist de aanwezigheid van de ander verreist. Een zorgverlener die in vrijheid kiest om hulp te 

bieden, kan dit enkel doen wanneer er een ander is die hem op zo’n wijze ondersteunt dat hij 

in staat is hulp te bieden zonder hier zelf aan onderdoor te gaan. Vrijheid wordt op deze 

manier niet de afwezigheid maar de aanwezigheid van afhankelijkheid. 

Wil deze invulling van de waarde vrijheid voet aan de grond kunnen krijgen binnen het 

Europese vluchtelingenbeleid, dan is het van belang dat er wederom meer aandacht voor het 

lokaliseren en nemen van verantwoordelijkheden komt. Eerder werd zichtbaar dat er wel 

degelijk locals zijn die in vrijheid kiezen om de verantwoordelijkheid te nemen om hulp te 

bieden maar dat men hier tevens de ondersteuning van anderen voor nodig heeft die op hun 

beurt ook de verantwoordelijkheid op zich nemen. Het zorgethische connection-based 

equality model (Kittay, 1999) zou dan ook binnen het Europees vluchtelingenbeleid een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de wijze waarop vrijheid wordt ingevuld. Hierdoor 

kunnen zorgverantwoordelijkheden worden gelokaliseerd en hebben de locals van Leros zelf 

de mogelijkheid in vrijheid te kiezen om de vluchtelingen te ondersteunen zonder er zelf aan 

onderdoor te gaan.  

 

8.1.5 Zorgethische bijdrage aan het Europese vluchtelingenbeleid 

Op basis van wat in de voorgaande paragrafen staat geschreven over de specifieke manier 

waarop de zorgethiek met haar relationele mensbeeld de begrippen autonomie, vrijheid en 

verantwoordelijkheid invult, kan gesteld worden dat zorgethiek wel degelijk een bijdrage kan 

leveren aan het neoliberale discours binnen het Europese vluchtelingenbeleid. Ondanks dat 

het uitgevoerde onderzoek geen antwoord geeft op de vraag wat de EU moet doen met de vele 

vluchtelingen die Europa binnenkomen, kan men wel degelijk een uitspraak doen over hoe 

goede zorg er binnen deze situatie uit kan zien en hoe de overheid hieraan vorm kan geven. 

Dat is niet alleen een kwestie van het beschikbaar stellen van ‘meer geld’ maar heeft 

voornamelijk betrekking op de wijze waarop zorgpraktijken anders en beter georganiseerd 

kunnen worden.  
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Zorgethiek kan met haar relationele invulling van het begrip autonomie politieke leiders 

bewust maken van de onderlinge afhankelijkheid en de kwetsbaarheid van de op Leros 

betrokken partijen. Hierdoor kan er ruimte ontstaan voor het erkennen van de zorgbehoeften 

van zowel de vluchtelingen als de locals. Dit kan tevens de basis vormen voor het kunnen 

lokaliseren van de zorgverantwoordelijkheden binnen deze specifieke zorgpraktijk.  

Een zorgethische visie op het lokaliseren van verantwoordelijkheden (Tronto, 2013), kan 

politieke leiders bewust maken van het belang om kennis te hebben over de context 

waarbinnen de situatie op Leros zich voordoet. Tevens toont deze visie de noodzaak om 

daadwerkelijk met de betrokken partijen in contact te staan. Door deze betrokkenheid kunnen 

locals zich erkend voelen in hun angsten en behoeften en kunnen de politieke leiders een 

beleid schrijven dat beter aansluit bij de zorgpraktijk op het eiland.  

Ook de wijze waarop het begrip vrijheid binnen de zorgethiek wordt ingevuld, kan een 

bijdrage leveren aan het Europese vluchtelingenbeleid. Dit kan aan de hand van het 

connection-based equality model van Kittay (1999). Wanneer politieke leiders oog hebben 

voor de kwetsbaarheid en de afhankelijkheid van de locals, kunnen zij middels het tonen van 

een betrokken houding onderzoeken op wat voor een wijze de EU passende ondersteuning aan 

kan bieden. Wanneer de locals de zekerheid hebben dat hen de benodigde ondersteuning zal 

worden gegeven, kunnen zij in vrijheid besluiten om de vluchtelingen hulp te bieden, zonder 

het gevaar en de angst om hier zelf aan onderdoor te gaan.  

 

8.2 Oog voor alle betrokken partijen 

In de probleemstelling van deze thesis is beschreven hoe diverse zorgethici stellen  

dat de zorgethiek de potentie heeft zich te ontwikkelen tot een universele politieke zorgtheorie 

(Robinson, 1997, 2010, 2011; Tronto, 2013; Engster, 2001, 2005, 2004; Hankivsky, 2006). 

Gesteld werd dat wil men meer inzicht krijgen in de wijze waarop dit kan, men binnen 

specifieke zorgpraktijken moet onderzoeken welke kennis met betrekking tot het goede 

daaruit emergeert. Dat is in deze thesis gedaan door het leggen van een verbinding tussen de 

zorgethische reflectie op de ervaringen van locals van Leros met het opvangen van 

vluchtelingen en de evaluatie van het Europese vluchtelingenbeleid.  

Toch loopt men in de praktijk echter tegen een punt aan dat in dit onderzoek onderbelicht is 

gebleven. Dit zijn de overtuigingen en ervaringen van de overige betrokkenen binnen de 

situatie zoals deze zich op Leros voordoet. Dat zijn zowel de vluchtelingen die op het eiland 

aankomen en verblijven als de politieke leiders die de verantwoordelijkheid dragen over het 
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schrijven van het vluchtelingenbeleid. Naar het idee van Kittay (1999) staan zij immers, allen 

gelijk aan de locals, ook in een kwetsbare positie.  

Zo zou het zeer relevant en tevens van groot belang zijn om te onderzoeken wat de ervaringen 

van politieke leiders zijn met de komst van meer dan een miljoen vluchtelingen naar Europa. 

Ondanks dat zij de eindverantwoordelijkheid dragen voor het voeren van het 

vluchtelingenbeleid, zijn zij wel degelijk afhankelijk van de middelen die hiervoor 

beschikbaar zijn en de ondersteuning die het volk hen biedt. Maar ook inzicht in de 

ervaringen van de vluchtelingen is van groot belang. Zij zijn immers de personen die naar het 

idee van Tronto (2013) antwoord kunnen geven op de vraag of de zorg die de EU en de locals 

bieden, daadwerkelijk passend is.  

Tronto (2013) stelde al hoezeer de participatie van alle betrokkenen binnen het zorgproces 

noodzakelijk is, wil men de zorgverantwoordelijkheden kunnen lokaliseren. Maar ook 

hetgeen Walker (2008) beschrijft met het expressieve-collaboratieve, toont deze noodzaak. 

Immers, alleen door alle betrokkenen de mogelijkheid te geven uitdrukking te geven aan hun 

ervaringen en gedachten over het goede, kan gezamenlijk ontdekt worden wat het 

overstijgende goede is binnen de specifieke zorgpraktijk op Leros.  

 

8.3 Aanbevelingen 

Gezien het tijdsbestek waarin deze thesis geschreven is er echter niet de mogelijkheid geweest 

om de ervaringen van de politieke leiders en de vluchtelingen te onderzoeken. Ondanks dat de 

hoofdvraag binnen deze thesis beantwoord is en het duidelijk is geworden hoe de zorgethiek 

een bijdrage kan leveren aan het Europese vluchtelingenbeleid, wordt het belang ingezien van 

het kunnen weergeven van een breder perspectief van de ervaringen die zich binnen de 

specifieke zorgpraktijk voor doen. Onderzoek naar de overige aanwezige ervaringen wordt 

dan ook aanbevolen. Dit is niet alleen van belang omdat participatie van alle betrokkenen 

vereist is voor het daadwerkelijk lokaliseren van zorgverantwoordelijkheden maar tevens voor 

het verkrijgen van meer kennis over hoe zorgethiek als politieke theorie kan fungeren. Dit 

leidt tevens tot een andere aanbeveling.  

Gezien de grootte van de onderzoeksvraag en wederom het korte tijdsbestek, is er niet de 

mogelijkheid geweest om de bevindingen te toetsen aan gelijksoortige empirische 

onderzoeken die eveneens als doel hadden kennis te vergaren over de mogelijkheden van 

zorgethiek als politieke theorie. Interessant zou zijn om te onderzoeken hoe de bevindingen 

van dit onderzoek zich verhouden tot andere onderzoeken en te ontdekken waar de 
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overeenkomsten en verschillen zitten. Al deze uitkomsten bij elkaar kunnen leiden tot een 

meer algemene uitspraak over de mogelijkheden van zorgethiek als politieke theorie. 

 

8.4 Conclusie  

In de inleiding van deze thesis werd beschreven hoe een persoonlijke ervaring met het bieden 

van hulp aan vluchtelingen de aanleiding vormde voor het uitvoeren van het onderzoek dat in 

dit verslag is beschreven. De hoofdstukken binnen deze thesis zijn een weerspiegeling van het 

proces dat doorlopen is om een antwoord te kunnen geven op de centraal staande hoofdvraag: 

“In hoeverre kan een zorgethische reflectie op de geleefde ervaring van het opvangen van 

vluchtelingen en de discussie daaromheen van lokale inwoners van Leros bijdragen aan een 

evaluatie van het dominante discours binnen het Europese vluchtelingenbeleid?” 

Nu het einde van het proces in zicht is, is het tijd om in deze concluderende paragraaf 

antwoord te geven op de hoofd- en deelvragen. 

De evaluatie van het Europese vluchtelingenbeleid en de besluiten die op basis van dit beleid 

worden genomen, maakt duidelijk dat het beleid wordt gekenmerkt door een aantal 

neoliberale elementen. Zo werd met de EU-Turkije deal duidelijk hoezeer men uitgaat van 

een individualistisch mensbeeld. Tevens toonde de wijze waarop EU-leiders de opvang van 

vluchtelingen in de eigen regio aanmoedigen en het feit dat de lokale overheid op Leros niets 

organiseert om de kwetsbare vluchtelingen de mogelijkheid te geven de hotspot te verlaten, 

een neoliberale invulling van autonomie.  

Ook het neoliberale idee dat menselijk welzijn het best bevorderd kan worden middels vrije 

handel en open grenzen (Harvey, 2005) werd zichtbaar met de evacuatie van een groot 

vluchtelingenkamp bij Idomeni. Duizenden vluchtelingen werden naar mensonwaardige 

kampen overgebracht omdat de belangrijke handelslijn tussen de Balkanlanden en 

Griekenland weer opengesteld moest worden.  

Onderzoek naar de ervaringen van locals op Leros toont aan dat het opvangen van 

vluchtelingen zeer uiteenlopende ervaringen met zich mee brengt. Een aantal locals ervaren 

het opvangen van vluchtelingen als zwaar, waarbij gevoelens van angst en machteloosheid 

naar boven komen. Daarnaast beschrijven aan aantal locals hoe zij de verantwoordelijkheid 

ervaren die hun er toe aanzet hulp te bieden. Sommigen doen dit vanuit de behoefte om te 

helpen, anderen meer vanuit een plichtsbesef. Tevens werd duidelijk dat niet alle betrokken 

partijen de verantwoordelijkheid nemen om te helpen. Het bieden van hulp leidde bij een 
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aantal locals tot gevoelens van verbondenheid. Deze verbondenheid kan tevens tot moeilijke 

situaties leiden. Naast bovenstaande ervaringen beschreven sommige locals hoe zij voordeel 

van de situatie ervoeren. Zo heeft het grote aantal vluchtelingen en de vele hulporganisaties 

die naar Leros kwamen, een aantal restauranteigenaren behoedt voor een dreigende 

faillissement.  

In de zorgethische reflectie wordt duidelijk dat dat locals de behoefte voelen om 

vluchtelingen te helpen en gevoelens van verbondenheid ervaren. Dit geeft blijk van het 

binnen de zorgethiek centraal staande relationele mensbeeld (Held, 2006). Doordat sommige 

locals zich kunnen inleven in de realiteit van de ander, ervaren zij gevoelens van affectie voor 

de vluchtelingen. Een aantal participanten speekt over de ervaring zich niet voldoende 

gesteund te voelen door de EU, waarmee het idee van Kittay (2009), dat niet enkel de 

zorgontvangers maar ook de zorgverleners kwetsbaar zijn, wordt bevestigd. Deze ervaring 

maakt tevens duidelijk dat niet alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen en dat 

voor het kunnen lokaliseren van zorgverantwoordelijkheden (Tronto, 2013), kennis over de 

context van de specifieke zorgpraktijk noodzakelijk is (Walker, 2008). 

De bijdrage die de zorgethiek kan leveren aan het Europese vluchtelingenbeleid heeft 

voornamelijk betrekking op de wijze waarop de specifieke zorgpraktijk op Leros anders en 

beter georganiseerd kan worden. 

Zo kan zorgethiek met haar relationele mensbeeld en haar invulling van het begrip autonomie 

een bijdrage leveren aan de wijze waarop autonomie in het vluchtelingenbeleid wordt 

begrepen. Door uit te gaan van het idee dat ieder mens kwetsbaar is en daardoor onderling van 

elkaar afhankelijk (Kittay, 1999), kan er erkenning komen voor de behoeften van zowel de 

vluchtelingen als de locals.  

Deze erkenning kan tevens de basis vormen voor het lokaliseren van 

zorgverantwoordelijkheden op Leros. Een zorgethische visie op het lokaliseren van 

verantwoordelijkheden (Tronto, 2013) kan politieke leiders bewust maken van het belang om 

kennis te hebben over de context van de specifieke praktijk die zich op het eiland voordoet. 

Tevens toont deze visie de noodzaak om daadwerkelijk met de betrokken partijen in contact te 

staan. Door deze betrokkenheid kunnen locals zich erkend voelen in hun behoeften en kunnen 

de politieke leiders een beleid schrijven dat beter aansluit bij de zorgpraktijk op het eiland.  

Tot slot kan zorgethiek een bijdrage leveren aan de wijze waarop de waarde ´vrijheid´ binnen 

het vluchtelingenbeleid wordt begrepen. Dit kan aan de hand van het connection-based 

equality model van Kittay (1999). Middels dit model kunnen zorgverantwoordelijkheden 
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worden gelokaliseerd en hoeft vrijheid niet langer bezien te worden als de afwezigheid van 

kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de ander. Wanneer locals ervaren dat de EU hun 

behoeften erkent en ze de zekerheid hebben dat er aan deze behoeften tegemoet wordt 

gekomen, kunnen zij er in vrijheid voor kiezen de vluchtelingen te ondersteunen zonder hier 

zelf aan onderdoor te gaan.  
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                                          Locals en vluchtelingen op de trappen van ‘Pikpa’. 

                                                                                                                        (Sity de Boer, voorjaar 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

9. Kwaliteit 

 

In dit laatste hoofdstuk wordt er teruggekeken op de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek. 

Dit zal worden gedaan middels de door Ken Evans en Linda Finlay beschreven vier R’s: 

rigor, relevance, resonance en reflexity, welke gebruikt kunnen worden voor het evalueren 

van een fenomenologisch onderzoek (Finlay, 2011). 

 

9.1 Rigor 

Het opvangen van vluchtelingen is een fenomeen waaronder men diverse praktijken kan 

verstaan. Daarom is er in het theoretische kader kort beschreven wat er binnen deze thesis met 

dit fenomeen wordt bedoeld. Vanwege de veronderstelling dat het fenomeen gepaard gaat met 

een diversiteit aan ervaringen, is er vooraf besloten niet te richten op een specifieke emotie 

binnen die ervaring.  

Gedurende de data-analyse fase is er overleg geweest met een medestudent. Gecodeerde 

interviews zijn aan haar voorgelegd zodat bekeken kon worden in hoeverre de beide 

interpretaties van elkaar verschillen. Getracht werd om op deze manier de interne validiteit en 

betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten. Finlay (2011) beschrijft tevens dat het testen 

en valideren van de bevindingen en kennisclaims belangrijke onderdelen zijn binnen het 

aspect rigor. Gezien het tijdbestek waarin dit onderzoek is uitgevoerd is er niet de 

mogelijkheid geweest om de gedane claims terug te koppelen naar de participanten. Hierdoor 

kan er niet worden gecontroleerd in hoeverre de interpretatie van de onderzoeker afwijkt van 

de daadwerkelijke ervaringen van de participanten. Om de interne betrouwbaarheid toch zo 

veel mogelijk te kunnen waarborgen, is er daarom wederom voor gekozen om de bevindingen 

voor te leggen aan zowel de medestudent als de thesisbegeleider die het geheel hebben 

voorzien van commentaar.  

 

9.2 Relevance 

In de probleemstelling van deze thesis is er onderscheid gemaakt tussen de wetenschappelijke 

en maatschappelijke relevantie. Zo werd er enerzijds getracht om meer inzicht te krijgen in de 

situatie van locals op Leros, zodat mogelijke problemen aangaande het opvangen van 

vluchtelingen gelokaliseerd kunnen worden. Anderzijds werd er gesteld meer inzicht te willen 

vergaren over de wijze waarop de zorgethiek als politieke zorgtheorie kan fungeren.  
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Wat betreft de maatschappelijke relevantie werd gedurende het onderzoek steeds meer 

duidelijk wat de verkregen kennis over de praktijk op Leros voor belang had voor de locals. 

Deze kennis, welke beschreven is in hoofdstuk 8, is bruikbaar en relevant voor politieke 

leiders en beleidsmakers die op deze manier wellicht een beter op de context en de situatie 

toegepast beleid kunnen schrijven. 

In hoofdstuk 8 werd tevens kort de wetenschappelijke toepasbaarheid van het onderzoek 

besproken. Gesteld werd dat er waardevolle informatie is verkregen over de wijze waarop de 

zorgethiek een bijdrage kan leveren aan politieke beleidstukken maar dat er vanwege het korte 

tijdsbestek waarin het onderzoek uitgevoerd moest worden niet de mogelijkheid is geweest 

om te onderzoeken hoe de verkregen kennis zich verhoudt tot gelijksoortig ander onderzoek. 

Om de wetenschappelijke bruikbaarheid van dit onderzoek te vergroten is daarom een extra 

stap nodig. Deze bestaat uit het opzetten en uitvoeren van een onderzoek waarin naast dit 

onderzoek, andere gelijksoortige empirische onderzoeken worden geëvalueerd en vergeleken 

zodat er een meer gefundeerde uitspraak over de wijze waarop de zorgethiek als politieke 

zorgtheorie kan fungeren, kan worden gegeven. 

 

9.3 Resonance 

Met resonance wordt er gedoeld op de mate waarop lezers geraakt worden door de 

bevindingen. Het is van belang om een krachtige en levendige beschrijving te geven waardoor 

de lezers als het ware in de weergegeven ervaringen worden meegesleurd. Ondanks dat enkel 

de lezer zelf kan beoordelen of het onderzoek daadwerkelijk resoneert, heeft de onderzoeker 

wel degelijk nagedacht over mogelijke manieren om aan deze kwaliteitseis te voldoen. Dit is 

de reden dat de inleiding begint met een persoonlijke ervaring van de onderzoeker met de 

vluchtelingencrisis op Leros. Het doel hiervan is om de lezer vanaf het eerste moment 

deelgenoot te maken van de ervaringen die zich op het eiland voordoen met betrekking tot de 

vluchtelingencrisis. Daarnaast is er gekozen voor een grote diversiteit aan citaten in hoofdstuk 

6, om de lezer de verscheidenheid aan ervaringen te laten zien. Tevens staan er op een aantal 

plaatsen in het onderzoeksverslag foto’s van de specifieke zorgpraktijk, waarmee getracht is 

de lezer ook op visuele wijze deelgenoot te maken van de zorgpraktijk. 

 

9.4 Reflexity 

Reflexity heeft te maken met het zelfbewustzijn en de openheid van de onderzoeker gedurende 

het onderzoeksproces. In het hoofdstuk ´methode´ werd al beschreven hoe de onderzoeker 
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gedurende de dataverzameling en –analyse een reflectief dagboek bij zal houden, met als doel 

zich gedurende de interviews en het analyseren bewust te blijven van de eigen ervaringen met 

betrekking tot het onderzochte fenomeen. De onderzoeker was zich voor de interviews 

nadrukkelijk bewust van het feit dat zij wel degelijk een mening had over de situatie. Tevens 

had zij, daar zij eerder op het eiland was geweest en met locals had gesproken, al een 

bepaalde voorkennis over de situatie. 

Ook werden er in een aantal off-record gesprekken bepaalde uitspraken gedaan over lokale 

leiders, die niet altijd even positief waren. Een aantal van deze leiders zijn daarna ook 

geïnterviewd. Tijdens deze interviews en gedurende het analyseren, was de onderzoeker zich 

zeer bewust van het beeld dat ze over deze personen had en heeft ze getracht om toch zo open 

mogelijk het interview in te gaan en niet te veel te sturen op bepaalde zaken die ze al wist. Dit 

zou immers de inhoud van het interview en de daarin beschreven ervaringen kunnen kleuren.  
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Nawoord 

Nu het onderzoek afgerond en de thesis geschreven is, wil ik graag nog een aantal mensen 

bedanken.  

Zo spreek ik graag mijn dank uit naar alle docenten van de master Zorgethiek en Beleid aan 

de Universiteit voor Humanistiek. De kennis die zij de afgelopen twee jaar op zo’n 

enthousiaste wijze hebben overgebracht, is een verrijking voor mijn leven. Specifieke dank 

voor dr. Pieter Dronkers. Zonder zijn kritische blik en feedback tijdens het uitvoeren van het 

onderzoek, was mijn thesis niet geworden wat het nu is. Ook bedank ik graag de tweede lezer, 

dr. Hanneke van der Meide, voor haar inzet. 

Tevens wil ik graag mijn dank uiten naar de acht participanten, die allen bereid zijn geweest 

inzicht te geven in hun ervaringen met betrekking tot het opvangen van vluchtelingen. Deze 

acht participanten had ik nooit gevonden zonder Sity de Boer van Loket Leros, die tevens een 

grote bijdrage heeft geleverd aan de foto’s welke in deze thesis te zien zijn. Daarvoor hartelijk 

dank! Ook dank aan fotograaf Filippo Luini, die bereid was een aantal foto’s beschikbaar te 

stellen. 

Mijn moeder en mijn vriendin Nathalie wil ik graag bedanken voor de tijd die ze genomen 

hebben om deze thesis op taalniveau door te lezen. Zonder jullie stond deze wellicht nog vol 

met zelfbedachte uitdrukkingen.  

En dan als laatste…Linda, mijn dierbare medestudent! De afgelopen twee thesis-maanden 

waren een stuk langzamer voorbij gegaan als onze dagelijkse motivatie/klaag-gesprekken niet 

tot de vaste routine hadden behoord! 

 

 

Mariska van der Heide 

Utrecht, 22-6-2016 
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