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Aankondiging lancering scriptieprijs 
‘Respect for Refugee Rights’
 
VluchtelingenWerk Nederland zal in 2016, in samenwerking met het International Insititute of 
Social Studies te Den haag, een scriptieprijs in het leven roepen: ‘Respect for Refugee Rights’. 

Deze scriptieprijs is bedoeld om wetenschappelijk bachelors en 
masters onderzoek te stimuleren naar de bescherming van 
vluchtelingen in de regio van herkomst en landen van doorreis, en 
is gericht op (ex) studenten aan een Nederlandse of Belgische 
universiteit of Hogeschool, ongeacht welke discipline (zie 
voorwaarden).

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van 
asielzoekers en vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van 
een bestaan in Nederland. Bescherming van vluchtelingen kent 
echter geen grenzen. En de meeste vluchtelingen wereldwijd 
worden opgevangen buiten Nederland, buiten de Europese Unie. 

Vanuit internationale solidariteit, die ook volgt uit het 
Vluchtelingenverdrag, willen we daarom ook graag aandacht 
besteden aan de noodzaak van het versterken van de 
beschermingscapaciteit in de landen waar de meeste vluchtelingen 
verblijven. VluchtelingenWerk Nederland heeft ook een 
Internationaal Programma, gericht op het verbeteren van de 
rechtsbescherming van asielzoekers en vluchtelingen in landen aan 
de randen van Europa, en op het versterken van de capaciteit van 
zusterorganisaties aldaar.

De scriptieprijs komt voort uit de voormalig stichting 3R (Respect 
for Refugee Rights 2003-2013). Deze stichting werkte samen en/of 
ondersteunde jarenlang het werk van diverse organisaties op het 
gebied van rechtsbijstand en (rechts) positie van vluchtelingen, 
zoals:

•  Lawyers for Human Rights (Zuid Afrika)
•  Refugee Rights Turkey (voormalig Helsinki Citizens Assembly)
•  BADIL Resource Centre (Palestina)
•  Forum for the Protection of Peoples’ Rights (Nepal)
•  African and Middle East Refugee Assistance (Egypte)
•  Refugee Law Project (Oeganda)

Op Wereldvluchtelingendag , 20 juni 2016, zal de inzendtermijn van 
start gaan. De scripties worden beoordeeld door een 
selectiecommissie van minimaaldrie leden, met veel ervaring en 
expertise in dit studiegebied.

De uitreiking zal plaatsvinden in najaar 2016 tijdens een symposium 
dat speciaal hiervoor zal worden georganiseerd.

Voorwaarden:
•  Het onderwerp van de scriptie heeft betrekking op (enige 

aspecten van) vluchtelingenbescherming buiten Nederland en 
de EU.

•  De prijs ziet op scripties geschreven vanuit alle mogelijke. 
disciplines (bijv. rechtsgeleerdheid, economie, antropologie, 
politicologie, sociologie, geografie, ontwikkelingsstudies).

•  De scriptie moet geschreven zijn tussen juni 2015 en september 
2016.

•  Ingestuurde scripties moeten een minimaal eindcijfer van 8,0 
hebben.

•  Elke inzending moet vergezeld worden van een 
aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider van de inzender.

Meer informatie over de inzendingsprocedure zal volgen rond 20 
juni 2016.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met  
 Myrthe Wijnkoop (VluchtelingenWerk Nederland) via  
mwijnkoop@vluchtelingenwerk.nl


