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Jonge mannen domineren de
migrantenstroom en waarom dat gevaarlijk
kan zijn
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"It's raining men", luidt de bekende songtekst maar in Europa is het
momenteel bittere ernst. De massale toestroom van jonge, mannelijke
en meestal ongetrouwde asielzoekers dreigt de samenleving in
verschillende Europese landen te ontwrichten, zo waarschuwen
analisten.

Vele regeringen zijn nog volop in
debat over het aantal vluchtelingen
dat ze willen opnemen binnen hun
land maar de beleidsmakers zouden
beter ook rekening houden met het
geslacht van de asielzoekers zodat
de man-vrouwverhouding in onze
samenleving niet te sterk in het
gedrang komt.

Dat klinkt op het eerste gezicht
misschien discriminerend maar dat
is het zeker niet, schrijft Politico op
basis van relevante studies die
jarenlang hebben gelopen.

Minder stabiel
Samenlevingen die door mannen
worden gedomineerd zijn nu
eenmaal minder stabiel omdat ze
onderheviger zijn aan geweld,
oproer en mishandeling van
vrouwen. In Keulen zijn naar
schatting meer dan honderd
vrouwen het slachtoffer geworden
van aanrandingen door mannen met
een Arabisch uiterlijk. Volgens de
Duitse politie zaten er Syrische
vluchtelingen tussen de daders.

Risico's
Het moet de beleidsmakers alvast
aan het denken zetten welke risico's
er verbonden zijn aan een
migrantenstroom die sterk door
mannen wordt gedomineerd.
Waarom zouden Europese
samenlevingen die vrede, stabiliteit
en gendergelijkheid hoog in het
vaandel dragen dat allemaal zomaar
op het spel zetten, vraagt Politico
zich af. Zo heeft Canada
bijvoorbeeld onlangs beslist om
voornamelijk gezinnen met kinderen
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op te nemen.

Begrip
Het is begrijpelijk dat jonge mannen
uit Afghanistan, Irak en Syrië hun
land ontvluchten. Ze lopen immers
het risico om door extremistische
groeperingen ingelijfd of gedood te
worden. Het resultaat is dat 66, 26
procent van de volwassen
asielzoekers die Europa via Italië en
Griekenland zijn binnengekomen
van het mannelijke geslacht zijn.

90 procent
Dat onevenwicht lijkt misschien niet
extreem. Het klopt immers dat vele
vluchtelingen hopen om hun vrouw
en kinderen naar hier te halen eens
dat ze erkend zijn en zo wordt de
balans alvast wat hersteld. Maar
belangrijk om te vermelden is dat
meer dan twintig procent van de
migranten minderjarigen zijn
waarvan de helft helemaal alleen
naar Europa komt. Van die
niet-begeleide minderjarigen is 90
procent (!) van het mannelijke
geslacht.

Bezorgdheid
Wat deze cijfers betekenen voor
bepaalde landen in Europa, vormt
een reden tot bezorgdheid. Neem nu
Zweden dat zeer transparant is op
het vlak van migratiestatistieken en
een meer algemene trend aangeeft
voor wat we mogen verwachten.

Man-vrouwverhouding
Volgens recente gegevens van de
Zweedse autoriteiten kwamen 71
procent van de asielaanvragen in
hun land van mannen. Meer dan 21
procent van de aanvragen werden
gecatalogeerd als niet-begeleide
minderjarigen. Voor deze groep is de
man-vrouwverhouding 11,3 jongens
tegenover 1 meisje. Gemiddeld
kwamen er 90 niet-begeleide
minderjarige jongens Zweden per
dag binnen tegenover slechts 8
niet-begeleide minderjarige meisjes.

Uit balans
18.615 niet-begeleide minderjarige
jongens tussen 16 en 17 jaar
vroegen vorig jaar asiel aan in
Zweden. Ter vergelijking: in dezelfde
periode kwamen slechts 2.555
asielaanvragen van niet-begeleide
minderjarige meisjes. Wanneer je
deze cijfers meepakt in het totaal
aantal Zweedse jongeren uit
dezelfde leeftijdscategorie, dan
wordt het grote onevenwicht maar al
te duidelijk. Dan kom je op een
totaal van respectievelijk 121.914
jongens en 99.079 meisjes van
dezelfde leeftijd. Voor elke 123 jongens zijn er dus slechts 100 meisjes. Met
andere woorden men mag terecht spreken van een groot mannenoverschot
dat zich verder zal doorzetten.

Kloof
China gold lang als het land met het meest stuitende onevenwicht tussen
mannen en vrouwen door het eenkindbeleid. In de leeftijdscategorie van 16
en 17-jarigen zijn er 117 jongens voor elke 100 meisjes. In Zweden is die
kloof dus nu al significant groter dan ze in China ooit is geweest.
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Meer over Vluchtelingen , Vluchtelingendrama Middellandse Zee , Zweden , Duitsland

Jonge mannen domineren de migrantenstroom en waarom dat gevaarlij... http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2578...

4 van 4 8/01/2016 20:57


