Dossier
Vluchtelingen in Europa

Europa kampt met de grootste vluchtelingencrisis sinds WOII. Zowel de lidstaten als de EU zelf proberen
deze crisis het hoofd te bieden. Hoe groot is het aantal vluchtelingen in Europa echt? Welke maatregelen
schuiven de EU en de aparte lidstaten naar voor? En wat is het gevolg van dit beleid? Dit dossier zet alles op
een rijtje.

Boten met migranten komen aan op het Griekse eiland Lesbos, oktober 2015, bron FreedomHouse
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1. Nog nooit zoveel mensen op de vlucht
1. Hogere toestroom in de EU

Het groeiend aantal conflicten wereldwijd dwong een
groeiend aantal mensen op de vlucht, waarvan een deel
ook naar Europa vluchtte. Dit zie je duidelijk in de grafiek
hiernaast die het aantal asielaanvragen in de EU
weergeeft (bron Eurostat). Het ging van 200.000
aanvragen in 2006 naar een piek van 1,3 miljoen
aanvragen in 2015. In 2017 was het aantal asielaanvragen alweer bijna gedaald tot voor de piek van
2015, onder invloed van de maatregelen genomen door
de EU en maatregelen door de aparte lidstaten (zie verder). De Europese asielcrisis blijft voorlopig wel hoog op
de politieke agenda.
www.europahuis.be
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Wie komt naar de EU?
Syriërs (46%), Afghanen (20%) en Irakezen (9%) vormden volgens cijfers van de UNHCR (vluchtelingenorganisatie van de VN)
in 2015-2016 de grootste groepen onder de asielzoekers in Europa. Zij ontvluchtten het oorlogsgeweld in hun land. Ook
migranten uit Zuid-Soedan, Somalië en Eritrea ontvluchtten zwaar geweld. Andere groepen zijn migranten van de westelijke
Balkan-landen (Kosovo, Albanië, Servië) en delen van West-Afrika (Gambia, Nigeria) en Zuid-Azië (Bangladesh, Pakistan). Zij zijn
meestal economische migranten, die de armoede en werkloosheid in eigen land proberen te ontvluchten. Zij kunnen geen
beroep doen op de geldende regels over asiel (zie verder). Het overgrote deel van de asielzoekers is moslim.
Van alle migranten die in 2015 overzees naar de EU kwamen, waren volgens cijfers van de UNHCR 58% volwassen mannen,
17% volwassen vrouwen en 25% minderjarigen. Hoewel het aantal minderjarigen hallucinant hoog is, valt het overwicht
mannen op: Mannen zoeken eerst naar een veilige plaats om te wonen en werken vooraleer ze proberen hun gezin te laten
volgen. Bovendien lopen mannen ook meer gevaar in oorlogsgebied: ze lopen grotere risico’s om gedood te worden of worden
gedwongen om mee te vechten.

2. Niet enkel in Europa
Wereldwijd zijn op dit moment een nooit eerder geziene 65,6 miljoen mensen op de vlucht. Daarvan zijn 22,5 miljoen
mensen over de grens naar een ander land gevlucht. De redenen waarom mensen hun thuis ontvluchten zijn: oorlog, terreur,
angst voor vervolging op basis van ras, religie, politieke voorkeur of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep. Mensen slaan
ook op de vlucht voor armoede en werkloosheid, de uitzichtloze situatie in hun thuisland, hongersnood en de gevolgen van de
klimaatopwarming (slechte oogsten door vb. te weinig of teveel regen, … leiden tot voedseltekorten, hongersnood, conflict).

Bron: UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, 2017. Voor de meest recente cijfers, ga naar: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

Van waar en waar naartoe?
Slechts 17% van die 22,5 miljoen vluchtelingen bevindt zich in Europa. Alles samen
vangen de rijke, geïndustrialiseerde landen in de wereld een minderheid - zo’n 33% van alle vluchtelingen op. Zoals de grafiek links hieronder toont, bevindt 30% zich in
Afrika en 26% in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De grafiek rechtsonder toont dat
van alle landen in de wereld, Turkije met 2,9 miljoen het grootst aantal vluchtelingen op
zijn grondgebied opvangt, gevolgd door Pakistan en Libanon. Het overgrote deel van die
mensen ontvlucht Syrië (5,5 miljoen), Afghanistan (2,5 miljoen) en Zuid-Soedan (1,4
miljoen). (zie grafiek in het midden.) Dit zijn ook in de EU de grootste groepen (zie
boven).

Bron: UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, 2017. Voor de meest recente cijfers, ga naar: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

www.europahuis.be
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3. Geen nieuw fenomeen

De Tweede Wereldoorlog (1940-45) bracht een toen ongeziene mensenstroom op gang: 15 miljoen mensen vluchtten weg uit
Europa, op zoek naar een veiligere plaats. Sindsdien veroorzaakten grote conflicten in Afrika, het Midden-Oosten en de Balkan
ook vluchtelingenstromen, maar de huidige 21 miljoen is een trieste piek.
Vluchtelingen toen en nu:
De foto’s boven en onder elkaar vertonen
grote parallellen:
De foto’s boven dateren van WOII en
tonen Europeanen op de vlucht, weg van
hun thuisland.
De foto’s onder zijn van de huidige
vluchtelingencrisis, waarbij mensen net
naar Europa vluchten.

4. Internationale bescherming van vluchtelingen

De 15 miljoen vluchtende Europeanen in WOII leidden tot de eerste internationale afspraken over de opvang van vluchtelingen.
In 1951 kwam een groep diplomaten samen in Genève om zich te buigen over het lot van toekomstige vluchtelingen. Zij riepen
het recht op asiel uit tot een mensenrecht. Oorspronkelijk gold dit enkel voor Europeanen, maar later (1967) werd dit uitgebreid
naar vluchtelingen wereldwijd. De Conventies van Genève ofwel het ‘vluchtelingenverdrag’ was geboren.

De Conventies van Genève





www.europahuis.be

Ook wel ‘het vluchtelingenverdrag’ genoemd
Dateert van 1951
Bescherming van wie niet in eigen land beschermd wordt (zie definities
verder). Op basis van dit verdrag kan iemand erkend worden als
vluchteling of oorlogsvluchteling (zie definities verder).
Ondertekend door 150 landen (dat zijn bijna alle landen ter wereld),
waaronder België en alle landen van de Europese Unie. MAAR:

Libanon en Jordanië, waar nu erg veel vluchtelingen zijn,
ondertekenden het vluchtelingenverdrag niet.

Turkije ondertekende wel, maar aanvaardde nooit de uitbreiding
van 1967 naar vluchtelingen van overal ter wereld. Daar gelden de
Conventies van Genève dus nog altijd enkel voor vluchtelingen uit
Europa.
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What’s in a name? Enkele definities
Een migrant = Iemand die naar een
ander land verhuist, tijdelijk of
permanent. Dit is met andere woorden
een overkoepelende term, waar al de
rest onder valt (zie schema).
Voorbeeld: Een Europeaan die naar de
VS verhuist om er te gaan werken, is een
migrant.
Een vluchteling = iemand die vervolging
te vrezen heeft vanwege zijn ras,
godsdienst of politieke overtuiging, of
omdat hij/zij tot een bepaalde sociale
groep behoort of een bepaalde
nationaliteit heeft. (= definitie volgens
het vluchtelingenverdrag, zie hiervoor).
—> Iemand die erkend wordt als
vluchteling in een derde land, krijgt er
een permanente verblijfsvergunning.
Een oorslogsvluchteling = iemand die op
de vlucht is voor oorlog, terreur,
foltering, doodstraf of executie. De lijn tussen ‘oorlogsvluchtelingen’ en ‘vluchtelingen’ is vaak dun: In oorlogslanden zoals Irak
en Afghanistan bijvoorbeeld lopen vervolging (definitie vluchteling) en oorlogsgeweld (definitie oorlogsvluchteling) vaak door
elkaar: veel mensen worden aangevallen omdat ze tot een bepaalde etnische of politieke groep behoren.
—> Iemand die in Europa erkend wordt als oorlogsvluchteling, heeft recht op ‘subsidiaire bescherming’. Dit is een tijdelijke
verblijfsvergunning, geen permanente.
Een asielzoeker = een migrant die een aanvraag tot asiel indiende, de
procedure loopt nog.
Het resultaat van een asielaanvraag kan zijn:
 Erkenning als vluchteling: permanent verblijf.
 Erkenning als oorlogsvluchteling: tijdelijk verblijf.
 Afwijzing van de asielaanvraag: de persoon wordt uitgewezen.

Honger is niet genoeg
Volgens deze internationale afspraken en
definities heeft iemand die zijn land ontvlucht
omwille van hongersnood, geen recht op asiel.
Dit wil zeggen dat ook de nieuwe aankomende
groep ’klimaatvluchtelingen’ geen aanspraak kan
maken op asiel op basis van voedseltekort.

2. Hoe komen ze naar Europa?
Je kan pas een asielaanvraag doen in een van de EU-lidstaten wanneer je op het grondgebied van dat EU-land bent. Het is dus
niet mogelijk om vanuit het land waaruit je wil wegvluchten een asielprocedure op te starten. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen
voor de manier waarop mensen naar Europa komen, want een legale manier is quasi onmogelijk.

1. Legaal?
EU Blue Card
Halfweg de jaren ‘70 kondigden de Europese landen een migratiestop af.
Enkel hoogopgeleiden - zoals onderzoekers, ingenieurs en IT’ers - hebben
nog de mogelijkheid om met behulp van een EU Blue Card in de EU te
komen werken of studeren.
Gevolg: economische migranten (= migranten die omwille van economische
redenen migreren, vb. werkgelegenheid.) kunnen de EU niet meer binnen.
Sommigen onder hen proberen aan een verblijfsvergunning te geraken via
de asielprocedure .
www.europahuis.be
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Met het vliegtuig?
De gemakkelijkste, goedkoopste en veiligste manier om naar Europa te komen is met het vliegtuig. Maar om toegelaten te
worden op een vlucht heb je een visum nodig. Vaak zijn in conflictlanden de ambassades dicht en kunnen mensen dus geen
visum aanvragen.

Kan je in nood zonder visum vliegen?
‘Kunnen mensen in nood niet zonder visum vliegen?’ In theorie wel: Er is
een EU-richtlijn die stelt dat een ‘drager’, in dit geval dus de
luchtvaartmaatschappij, mensen die recht hebben op asiel zonder visum
mag meenemen. Maar: als de persoon in kwestie niet als dusdanig wordt
erkend in Europa, is het diezelfde ’drager’ die op zijn kosten die persoon
moet terugbrengen. Deze regel betekent dat de EU het eigenlijk aan de
luchtvaartmaatschappijen overlaat om te beslissen of iemand recht zal
hebben op asiel. Het is dan ook economisch logisch dat deze het zekere
voor het onzekere nemen en enkel mensen mét visum meenemen.

2. Illegaal

Doordat legale routes naar Europa zo goed als afgesloten zijn en je enkel asiel kan aanvragen als je je al op het grondgebied van
dat land bevindt, kunnen vluchtelingen niet anders dan illegaal naar Europa proberen te komen. Hierbij moeten ze vaak een
beroep doen op mensenhandelaars die hen - meestal tegen grof geld - op verschillende manieren naar EU-grondgebied
brengen.

Migratieroutes
Tot voor de migratiecrisis in 2015, was de route naar Italië de populairste. In 2015-2016 kwamen de meeste migranten via
Turkije Griekenland binnen. Sinds begin 2017 is de stroom naar Italië opnieuw groter. De belangrijkste migratieroutes zijn:
Westelijke Middellandse Zee route
Deze loopt via West-Afrikaanse landen naar de Canarische eilanden en
het Spaans grondgebied. Veel migranten die deze route kiezen, komen
uit Noord- en Centraal-Afrikaanse landen geteisterd door oorlog en
armoede.
Centrale Middellandse Zee route
Deze loopt via Noord-Afrika (Egypte, Libië) naar Italië en Malta via de
Middellandse Zee. Al jarenlang is dit een erg belangrijke route
waarlangs migranten Europa proberen te bereiken. Enkel in 2015-2016
overtrof de route Turkije-Griekenland (Oostelijke Middellandse Zee
route) de aantallen die via deze route komen. Het gaat vooral om
Eritreeërs, Nigerianen en ook Syriërs. Dit is de dodelijkste route op de
Middellandse Zee (zie verder). In februari 2017 namen de Europese
leiders een tienpuntenplan aan om migratie vanuit het politiek zeer
onstabiele Libië terug te dringen, met de focus op het versterken van
de Libische kustwacht.
Bron: Europol, februari 2016

Oostelijke Middellandse Zee route
Migranten die deze route nemen, komen vanuit Turkije de EU binnen via Griekenland, Bulgarije of Cyprus. Het gaat vooral om
mensen uit Syrië, Afghanistan en Irak. De Turkse voorzieningen en opvangkampen worden als slecht beschouwd en daarom
reisden veel migranten verder de EU in langs de Westelijke Balkan route. In 2015-2016 was dit de belangrijkste route.
Oostelijke Europese route
Deze route loopt over het vasteland en gaat over de 6000 kilometer lange EU-grenzen met Moldavië, Oekraïne, Rusland en
Wit-Rusland. Deze grenzen lopen vaak door beboste gebieden, waarvan mensensmokkelaars handig gebruik maken. Vooral
Afghanen en Vietnamezen proberen deze route.
www.europahuis.be
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Wat kost een illegale reis naar Europa?
Een enkele vliegreis van Turkije naar Duitsland of het
Verenigd Koninkrijk kost doorgaans minder dan $400.
Mensensmokkelaars rekenen illegale migranten $1.000 tot
$1.500 aan voor een gevaarlijke boottocht van 6 kilometer
tussen Turkije en een van de Griekse eilanden.
Vanuit Griekenland verder trekken naar Duitsland, kost
meestal €3.000-€4.000 en je betaalt €10.000 tot €12.000 om
het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Foto FreedomHouse: Vluchtelingen zitten vast aan de Macedonische
grens.

Sterven op de Middellandse Zee
De oversteek is niet zonder risico. Zo berekende het ‘Missing Migrants Project’ dat alleen al in de periode januari-augustus
2016, 2.977 mensen het leven lieten op de Middellandse Zee (bovenste kaart links). In de eerste drie maanden van 2017 waren
dat er alweer 655 (kaart onder).
Reddingsmissies van de EU (zie verder) en het Internationale Rode Kruis proberen zoveel mogelijk mensen op zee te
onderscheppen. Maar dit voorkomt helaas niet alle drama’s. Mensensmokkelaars gaan bovendien alsmaar driester te werk en
zetten meer mensen op alsmaar slechtere boten.

Een dode kleuter
In september 2015 ging een foto
van de aangespoelde kleuter Alan
Kurdi de wereld rond. Hij verdronk
toen hij en zijn familie de oversteek
tussen Turkije en Griekenland
probeerden te maken. De foto was
hartverscheurend en wereldwijd
werd opgeroepen om dergelijke
drama’s in de toekomst te
vermijden.

Foto FreedomHouse: Kos, augustus 2015: een Syrische
man huilt, hij overleefde de tocht met zijn dochter en
zoon.

www.europahuis.be
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3. Wat doet de EU?
Het Europees asielbeleid staat in feite nog in zijn kinderschoenen: ‘asiel’ is grotendeels een nationale bevoegdheid. Dat wil
zeggen dat, behalve enkele Europese en internationale regels (zie onder), elke EU-lidstaat een eigen asielbeleid uitstippelt (zie
volgend item ‘Wat doen de lidstaten’). De EU heeft daardoor weinig slagkracht en kan enkel maatregelen nemen als de
lidstaten hiervoor toestemming geven.

1. Bestaande afspraken over asiel

1. Land van aankomst = verantwoordelijk
De Dublinverordening stelt dat de eerste EU-lidstaat waar een migrant geregistreerd
wordt, verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag en voor de opvang
tijdens de asielprocedure.
Deze regel zorgt voor een grote druk op de lidstaten in het zuiden van de Europese Unie.
In theorie moeten zij alle migranten die aankomen, ook registreren en voorzien in hun
opvang. Sinds de hoge instroom van migranten vanuit Turkije, lieten deze landen dan ook
vaak mensen door naar andere landen, om deze verantwoordelijkheid te ontlopen.

2. Geen ‘asielshoppen’ mogelijk
Een migrant kan maar in 1 land van de EU een asielaanvraag doen. Als die in dat land
afgekeurd wordt, dan moet hij/zij dus terug naar zijn/haar land. Het is onmogelijk om dan
nog in een ander EU-land opnieuw een aanvraag te doen.
Om dit te controleren, werd Eurodac uitgewerkt: bij aankomst in een EU-lidstaat moet elke
migrant zijn vingerafdrukken plaatsen. Deze worden bijgehouden in de Eurodac-databank.
Door vingerafdrukken te vergelijken, kunnen de EU-lidstaten nagaan of een migrant al een
asielaanvraag heeft ingediend in een andere EU-lidstaat.

3. Bed, bad, brood
Eens iemand is geregistreerd als asielzoeker, moet de lidstaat waar die persoon verblijft
zorgen voor onderdak, voedsel en basisverzorging, het zogezegde ‘bed-bad-brood’
principe. Dit geld zowel voor het welvarende Luxemburg als voor het noodlijdende
Griekenland.

4. Terugkeerbeleid
Wanneer iemand niet erkend wordt als vluchteling of oorlogsvluchteling, dan moet deze
persoon terug naar zijn/haar herkomstland. De manier waarop de lidstaten
uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen, is geregeld op EU-niveau. De lidstaten moeten
een eerlijke en transparante procedure volgen.

Nood aan nieuwe afspraken in Europa
De huidige vluchtelingencrisis zette de bestaande Dublinregels zwaar onder druk, want de landen in het zuiden van
de EU moesten massaal meer mensen opvangen dan de
landen in het noorden. Italië en Griekenland drongen aan op
een Europese aanpak van de crisis en vroegen de andere
lidstaten om meer solidariteit. Deze vraag en de groeiende
stroom vluchtelingen in het algemeen, zorgden vanaf 2015
dan ook voor een aantal Europese crisismaatregelen.
www.europahuis.be
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2. Europese crisismaatregelen

1. Het EU-spreidingsplan en hotspots
In september 2015 kwam de voorzitter van de Europese
Commissie, Jean-Claude Juncker, op de proppen met een
spreidingsplan waarbij 160.000 asielzoekers uit Syrië, Irak en
Eritrea die verbleven in Italië en Griekenland, zouden verdeeld
worden over de lidstaten. Dit plan-Juncker vormde een
uitzondering op de Dublinverordening en moest de druk op de
landen aan de grenzen van de EU verlichten.
De verdeling gebeurde op basis van de bevolkingsgrootte en de
economische situatie van elke lidstaat. Zo moest België
bijvoorbeeld 4.700 asielzoekers overnemen uit Griekenland en
Italië, Nederland zo’n 7.000 asielzoekers.
Ook kwamen in Griekenland en Italië zogezegde ‘hotspots’:
Centra op een Europees eiland waar asielzoekers terecht
kunnen om hun asielaanvraag te doen. Het Europees Asiel
Ondersteuningsbureau (EASO) ondersteunt in de hotspots de
nationale asielinstanties om snel alle aanvragen te behandelen.
De bedoeling was om vanuit deze hotspots asielzoekers over
de EU-landen te kunnen verspreiden.

Problemen met het tijdelijk spreidingsplan





Niet alle lidstaten gingen akkoord: Hongarije, Tsjechië,
Slovakije en Roemenië stemden tegen het spreidingsplan
en gaven aan dit niet te zullen uitvoeren. Hongarije organiseerde er in oktober 2016 zelfs een referendum over.
Het spreidingsplan is slechts tijdelijk. Voor alle andere migranten blijft de Dublinverordening gelden.
Wat met de rest? Het gaat enkel over 160.000 mensen uit Syrië, Irak en Eritrea.
Het plan komt niet op gang. Begin maart 2017 zijn nog maar 8% van de 160.000 asielzoekers verspreid. De Europese
Commissie liet zich ontvallen dat het tempo zo laag ligt, dat het tot 2100 zou duren eer alle 160.000 asielzoekers verspreid
zouden geraken.

2. De vluchtelingendeal met Turkije
Het spreidingsplan kwam niet in actie en migranten bleven toestromen in de EU. Om een einde te maken aan deze stroom, sloot
de EU in maart 2016 een akkoord met Turkije: Alle vluchtelingen die illegaal de Europese Unie binnenkomen, worden
teruggestuurd naar Turkije op kosten van de Europese Unie. Per teruggestuurde Syrische vluchteling, neemt de EU op zijn beurt
één Syrische vluchteling die in Turkije verblijft, op.
Turkije vroeg in ruil:

Een versnelling in de EUtoetredingsonderhandelingen

Visumvrij reizen naar de EU voor alle Turken, als aan 72 voorwaarden is voldaan

€6 miljard om te investeren in de opvang
van vluchtelingen in Turkije.
Het doel van dit akkoord, namelijk mensen
ontmoedigen om de oversteek te maken, werd
bereikt: in maart 2016 waren er nog 26.971
Bron: UNHCR, 2016
mensen die via Turkije het Griekse vasteland
bereikten, in december 2016 was dit al gezakt naar 2.400. De figuur hierboven toont de spectaculaire daling van het aantal
migranten die de Turkije-Griekenland oversteek maken. Kijk hier voor een stand van zaken (september 2016) van het aantal
mensen dat binnen dit akkoord is uitgewisseld.
www.europahuis.be
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In april 2016 dreigde de Turkse minister van EU-zaken Volkan Bozkir om een streep door het vluchtelingenakkoord te zetten als
de EU niet snel de visumplicht voor de Turken zou afschaffen. De Europese Commissie gaf op zijn beurt aan dat de afschaffing
van de visumplicht nog niet doorgevoerd kan worden, omdat Turkije weigert de antiterreurwetgeving te wijzigen. Ook de
toetredingsonderhandelingen zijn volledig bevroren, omwille van de politieke situatie in Turkije. Toch legt de EU voorzichtigheid
aan de dag, want het wil het akkoord met Turkije niet opblazen.

Problemen met de Turkije-deal




Volgens de Europese Unie is de deal met Turkije vanuit humanitair standpunt een goede zaak: Omdat er minder mensen
de oversteek maken, sterven ook minder mensen op zee. Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International wijzen
er echter op dat de deal met Turkije problematisch is:
 Turkije stuurt mensen wel terug naar Syrië, ondanks internationale afspraken. Dit zorgt er voor dat Turkije geen
‘veilig derde land’ is, een argument waarop de EU zich baseert voor deze deal.
 De rechten van (oorlogs-)vluchtelingen zijn niet gegarandeerd in Turkije. Turkije ondertekende immers de Conventies
van Genève enkel voor vluchtelingen uit Europa. Er werden al tal van mensenrechtenschendingen gerapporteerd,
waaronder kinderarbeid, misbruik en uitbuiting van vluchtelingen.
Nu de Turkije-route moeilijker is geworden, proberen mensen via andere wegen Europa de bereiken, voornamelijk de
Centrale Middellandse Zee route. En deze tocht is nog gevaarlijker voor vluchtelingen.

3. Naar een gezamenlijk Europees asielbeleid?
Sinds het uitbreken van de vluchtelingencrisis, kwamen de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten geregeld samen
om nieuwe maatregelen te nemen. Het tijdelijk spreidingsplan en de Turkije-deal zijn voorbeelden van voorgestelde
oplossingen. Daarnaast besloot de EU ook nog over:

Strengere bewaking van de buitengrenzen
In 2004 werd Frontex opgericht voor een betere coördinatie van de bewaking van de Europese buitengrenzen. Frontex is geen
Europese grenspolitie, maar zorgt voor betere gegevensuitwisseling tussen de verschillende grenspolities van de landen. Ook
helpt het de lidstaten bij het terugsturen van uitgewezen asielzoekers. Naar aanleiding van een toenemend aantal bootrampen
met migranten ging in 2013 onder Frontex het nieuwe Eurosur van start. Eurosur is een grensbewakingssysteem dat de
lidstaten en Frontex informatie geeft over wat er aan de grenzen gebeurt. Daarnaast is er sinds oktober 2016 een nieuwe
Europese grens– en kustwacht, ook onder Frontex-paraplu. Deze geeft ondersteuning bij bewaking van de externe grenzen en
controleert de toestroom van vluchtelingen. Het mag ook ingrijpen als
een land zijn grenscontroles zelf niet op orde krijgt.

Reddingsacties op zee

Foto: Operatie Triton, juni 2015

In oktober 2013 startte Italië een eigen reddingsmissie op zee, Mare
Nostrum. Toen het aantal migranten steeg, vroeg Italië de EU om deze
reddingsmissie over te nemen. Na een eerste weigering, startte de EU
in 2015 - ook onder Frontex - de operaties ‘Triton’ voor de kust van
Italië en ‘Poseidon’ voor de Griekse kust. Deze operaties, bedoeld om
mensen te onderscheppen op zee, kregen oorspronkelijk weinig
middelen en hadden een minder groot bereik dan het vroegere ‘Mare
Nostrum’. Nieuwe afspraken op EU-niveau zorgen intussen voor meer
mensen en middelen voor beide operaties.

Beter bestrijden van mensensmokkelaars
In april 2015 beslisten de Europese leiders om mensensmokkelaars
tegen te werken door hun netwerken te verstoren en hun schepen te
vernietigen. Ook is afgesproken met een aantal buurlanden van de EU
en Afrikaanse landen om de samenwerking bij de aanpak van
mensensmokkel te verbeteren.

Betere en snellere asielprocedures
De EU wil de asielprocedures van de verschillende lidstaten efficiënter
laten verlopen en vooral werk maken van een versnelde terugkeer bij
afwijzen van een asielverzoek.
www.europahuis.be
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Foto: Verlaten vluchtelingenboten, haven van Pozzallo, Sicilië
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Meer geld voor opvang van vluchtelingen in landen buiten de EU
De EU ondersteunt veilige landen in de buurt van conflicten voor de opvang van vluchtelingen financieel en met hulpgoederen.
Een van de redenen is dat er met goede opvang in de regio minder mensen verder trekken naar bijvoorbeeld de Europese Unie.
In juni 2016 kwamen nieuwe plannen om niet-Europese landen die migranten terugnemen financiële tegemoetkomingen en
andere voordelen te geven. Het gaat om zogeheten ‘partnerschappen-op-maat’, met de Turkije-deal als voorbeeld. Het gaat
grotendeels om geld dat al voor ontwikkelingshulp was beloofd. Als de landen in kwestie niet meewerken, dreigt de EU niet
over de brug te komen met dit geld.

Een permanent spreidingsplan? Herziening van Dublin op tafel.
In april 2016 legde de Europese Commissie een plan op tafel om de Dublin-regels grondig te herzien. Het zou onder andere
gaan om een permanent spreidingsplan, zodat alle lidstaten elkaar helpen bij een toekomstige vluchtelingencrisis, ongeacht
waar de migrantenstroom zich concentreert. Ook het verbeteren van legale mogelijkheden om de EU binnen te komen, ligt op
tafel. Voorlopig is het nog maar een plan waar de lidstaten en het Europees Parlement zich nog verder over moeten buigen.

Dimitris Avramopoulos, de ‘Theo Francken’ van de Europese Commissie
De Griek Dimitris Avramopoulos is in de Europese Commissie verantwoordelijk voor migratie. Hij is op
Europees niveau echter niet alleen in zijn beleid over migratie: Omwille van het overwegend nationaal
karakter van beslissingen over asiel, zijn de Europese Raad en de Ministerraad ’Justitie en Binnenlandse
Zaken’ van groot belang. In deze instellingen overleggen de nationale ministers over hoe ze de
vluchtelingencrisis het hoofd kunnen bieden.
Ook in het Europees Parlement buigt een specifieke Commissie zich over de migratieproblematiek: de
Commissie ‘Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken’.

4. Wat doen de lidstaten?
In de zomer van 2015, toen grote mensenstromen richting de EU begonnen komen, sprak Angela Merkel de intussen bekende
woorden ‘wir schaffen das’. Daarmee wees ze op de internationale belofte om mensen in nood te helpen en in het bijzonder op
het feit dat Duitsland, door zijn verleden, bereid was om ditmaal als ‘goedhartig land’ op te treden. Niet alle EU-landen, die
eveneens deze internationale belofte deden, namen haar deze uitspraak in dank af. Zacht uitgedrukt stonden en staan de EUlanden niet op dezelfde lijn wat betreft migratie. Hoewel Merkel haar uitspraak in 2016 nog eens herhaalde, voerde ook
Duitsland intussen grenscontroles in om de toestroom aan migranten te verminderen. In wat volgt zien we hoe het beleid van
het ene Europese land onherroepelijk gevolgen heeft voor de situatie in een ander land, niet in het minst omwille van
Schengen.

1. Elk land zijn eigen context

Aantal aanvragen per land
De grafiek hiernaast (bron: Eurostat) toont
het aantal asielaanvragen per land in 2015
en 2016. Duitsland is daarbij telkens het
populairste land, gevolgd door Hongarije
en Zweden in 2015, en door Italië en
Frankrijk in 2016.
Wat opvalt: hoewel de meeste migranten
in 2015 in Griekenland aankwamen,
vroegen maar weinig mensen daar asiel
aan. Voor België ging het om zo’n 44.700
aanvragen in 2015, en nog maar 18.700 in
2016.
www.europahuis.be
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Kans op erkenning verschilt enorm van land tot land

Beslissingen over asieldossiers per land, 2016. Bron: Eurostat.
Ook in de beslissingsprocedure zijn er grote verschillen tussen de lidstaten onderling. Terwijl in Hongarije minder dan 10% van
de asielaanvragen wordt goedgekeurd, is dat in Slovakije bijna 85%. België zit met zijn 60% goedgekeurde aanvragen op het
Europees gemiddelde. Ook het soort goedkeuringen verschilt van land tot land. ‘Refugee status’ (donkergeel) betekent dat
iemand erkend is als vluchteling en een permanente verblijfsvergunning krijgt. ‘Subsidiaire bescherming’ (lichtgeel) betekent
dat iemand erkend is als oorlogsvluchteling en tijdelijk mag blijven. ‘Humanitaire redenen’ (donkerrood) gelden bijvoorbeeld
voor minderjarigen.
De grafiek hierboven toont erg duidelijk dat het ene land al ‘vriendelijker’ is dan het andere, ook al worden de beslissingen
genomen op basis van dezelfde definities voor ‘vluchteling’ en ‘oorlogsvluchteling’. Dat komt omdat in elk land een andere
commissie oordeelt over de asieldossiers en dus andere beslissingen neemt, vaak op basis van het politieke klimaat in dat land.
De ‘vriendelijkste landen’ waren in 2016, naast Slovakije, Malta, Nederland
en Oostenrijk. De minst vriendelijke landen waren, naast Hongarije, Polen,
Ierland en Griekenland.

Politiek klimaat
Al van in het begin was het duidelijk dat de migratieproblematiek een
splijtzwam was tussen de landen van de Europese Unie. Vooral Duitsland
en de Visegrád-groep (Tsjechië, Hongarije, Polen en Slovakije) stonden
lijnrecht tegenover elkaar. Dit werd bijvoorbeeld erg duidelijk toen in
september 2015 in de Ministerraad ‘Justitie en Binnenlandse Zaken’ moest
worden gestemd over het tijdelijke spreidingsplan van vluchtelingen (zie
boven). De kaart hiernaast toont hoe de landen toen stemden: De landen in
het groen stemden voor, de landen in het rood stemden tegen. Finland
onthield zich. (Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken (oranje)
hebben een uitzondering voor het migratiebeleid.)
www.europahuis.be
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Hongarije
Vooral het Hongarije onder Viktor Orbán is zeer weigerachtig tegenover
migranten. Al in juni 2015 kondigde de Hongaarse regering de bouw aan van
een 4-meter hoog, 175 kilometer breed hek aan zijn zuidelijke grens met Servië.
Tegen eind 2015 was dit er al. Hongarije bekritiseerde ook Duitsland en de EU
voor het niet ontmoedigen van migranten om naar Europa te komen. Het
dreigde ook om migranten op te sluiten en hen te veroordelen voor criminele
feiten als ze de grens met Hongarije zouden oversteken. Organisaties zoals het
UNHCR rapporteerden schendingen van het vluchtelingenrecht en fysieke
mishandeling van vluchtelingen.
Foto FreedomHouse, augustus 2015, Syrische vluch-

Frankrijk

Italië liet migranten per trein doorreizen naar Frankrijk, waarop deze laatste in telingen kruipen door het hek tussen de ServischHongaarse grens.
juli 2015 grenscontroles invoerde. Onderschepte migranten werden teruggestuurd naar Italië. Frankrijk wordt beschouwd als een ‘onvriendelijk’ land met ‘weinig kansen op werk’ en dus proberen veel
migranten door te reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Daar moet je geen identiteitskaart bijhebben, wat het voor illegalen veel
gemakkelijker maakt om aan werk te geraken. Als gevolg ontstonden grote migrantenkampen in Calais, met vooral jonge
mannen die hun kans afwachtten om naar het VK te gaan via treinen of vrachtwagens door de Eurotunnel (tunnel door het
Kanaal, tussen Frankrijk en het VK). Als reactie werd een door het VK betaald hek gebouwd langs de A216 in Calais. De Franse
politie ontruimde dit kamp - ook wel de jungle van Calais genoemd omwille van de erbarmelijke levensomstandigheden - al
tweemaal, in januari 2015 en in november 2016.

2. Grenzen sluiten en grenscontroles: Schengen onder druk
Hongarije en Frankrijk zijn niet de enige landen die hun grenzen angstvallig gingen bewaken: bijna elke EU-lidstaat voerde op
een gegeven moment opnieuw grenscontroles in. Door de open grenzen (Schengen) heeft het beleid van één lidstaat immers
een onherroepelijke impact op de andere lidstaten.

Schengen onder druk
Met ‘Schengen’ beslisten de lidstaten in de jaren ‘90 om de binnengrenzen te laten vervagen en in de plaats daarvan de
gezamenlijke buitengrenzen goed te bewaken. Zo werd de ‘Schengen-zone’ gecreëerd: een zone waarbinnen mensen zich vrij
kunnen bewegen zonder identiteitscontroles. De Schengen-grenzen lopen niet gelijk met die van de EU: het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken wilden niet meedoen en kregen een uitzondering en Kroatië, Cyprus, Roemenië en Bulgarije mogen
voorlopig nog niet tot de Schengen-zone toetreden. Niet-EU-landen Noorwegen, Zwitserland en
IJsland sloten zich dan wel weer aan bij Schengen
(zie kaart).
In ‘uitzonderlijke gevallen’, namelijk bij ernstige
bedreiging van de openbare orde, staan de Schengen-regels toe dat een land tijdelijk zijn grenzen
terug controleert. Door de vluchtelingencrisis maken veel landen van deze mogelijkheid gebruik om
de grenzen te sluiten. De kaart hiernaast toont
waar opnieuw grenscontroles zijn, of hekken zijn
opgetrokken.

www.europahuis.be
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5. Discussie:
moeten we meer vluchtelingen helpen?
Nee, helemaal niet

Ja, zeker

 De Europese waarden gelden enkel op het Europees
grondgebied.
 De overgrote meerderheid van de vluchtelingen zijn
moslims. Dat is een groot verschil in cultuur met de
plaatselijke Europese bevolking. Het wordt dan ook erg
moeilijk om deze mensen te integreren en om te
vermijden dat we met ‘aparte groepen’ binnen onze
maatschappij zitten, zoals nu al het geval is. Bovendien is
voor ons de gelijkheid tussen man en vrouw erg
belangrijk. We willen niet dat sommige mannen geen
hand willen geven aan een vrouw, of een vrouw in haar
functie niet respecteren.
 In de grote stroom vluchtelingen zitten rotte appels: een
aantal terroristen en geradicaliseerde moslims die
mogelijke terroristen kunnen worden, proberen ook in
Europa ter geraken. We willen ons niet nog meer ellende
op de hals halen. Iedereen weigeren is de enige manier
om te voorkomen dat ook terroristen binnenkomen.
 We kunnen niet nog meer geld geven voor de opvang van
vluchtelingen, de EU is zich nog maar net aan het
herstellen van een economische crisis. We hebben al het
geld nodig om onze eigen welvaart te garanderen.
 Het is ook voor de vluchtelingen zelf beter dat ze in de
buurlanden worden opgevangen, zo kunnen ze sneller
terug naar huis als het conflict is opgelost.
 Een groeiend aandeel vluchtelingen onder de Europese
bevolking zorgt voor ontevredenheid en meer stemmen
voor nationalistisch-populistische partijen zoals de PVV
van Geert Wilders en het Front National van Marine Le
Pen. Het zorgt met andere woorden voor verdeeldheid
onder de bevolking en voor een verzwakte Europese
Unie. Zo’n extra crisis kan de EU er niet bij hebben.

www.europahuis.be

 Alle EU-lidstaten ondertekenden het internationaal
vluchtelingenverdrag, waarin ze beloofden om mensen in
nood te helpen. Dit is een internationale verplichting die
we niet mogen ontlopen. We moeten bovendien
voorzien in veilige vluchtroutes, zodat mensen niet langer
hun leven moeten riskeren om de EU te bereiken.
 De EU draagt wereldwijd haar ‘Europese waarden’ uit:
vrijheid, democratie, respect voor de menselijke
waardigheid, eerbiediging van de mensenrechten, de
rechtsstaat, solidariteit. Deze rechten zijn opgenomen in
het EU-handvest van de grondrechten en gelden voor alle
EU-burgers. De EU ondertekende ook de universele
verklaring voor de rechten van de mens. Dit is
universeel, met andere woorden, deze rechten gelden
voor alle mensen, ook niet-EU-burgers. Als we deze
waarden hoog in het vaandel dragen, moeten we mensen
in nood, zoals vluchtelingen, helpen.
 We mogen de rol van het EU handelsbeleid op de situatie
in derde landen niet uit het oog verliezen: door onze
manier van handel voeren, hebben we mee de problemen gecreëerd waarvoor mensen nu op de vlucht slaan.
 Op dit moment vangt Europa slechts 17% op van alle
vluchtelingen wereldwijd. Aangezien de EU een van de
rijkste blokken ter wereld is, geldt het argument dat we
‘het niet aankunnen’ niet. De EU kan best wel wat meer
geld en opvang voorzien om vluchtelingen te helpen (hier
en in andere landen).
 De bevolking in Europa vergrijst. We hebben migranten
nodig om de vele pensioenen te betalen. Als we een goed
integratiebeleid ontwikkelen en zorgen dat deze mensen
hier een baan hebben, dan dragen ze net bij aan onze
maatschappij in plaats van ervan af te hangen.
 Ondanks vele protesten tegen migranten, zijn er genoeg
burgers die vinden dat we onze verantwoordelijkheid wél
moeten nemen. Politici hoeven dus geen schrik te hebben voor ‘de publieke opinie’, er zullen altijd voor- en
tegenstanders zijn.
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Als dit dossier een iets duidelijk maakt, dan is het wel dat de vluchtelingencrisis niet gemakkelijk is: er zijn geen pasklare
antwoorden en het is voor de EU zelf niet mogelijk om daadkrachtig op te treden zonder de medewerking van de lidstaten.
Bovendien hebben de EU-landen en de EU zelf zich verbonden aan internationale afspraken en aan de Europese waarden en
universele rechten van de mens.

Bronnen en nuttige links
In het dossier zelf staan ook hier en daar bronnen of links. Hieronder staat enkel wat je niet in het dossier terugvindt.










Hoe verloopt een asielaanvraag in de EU? Filmpje van EuroparlTV: https://www.europarltv.europa.eu/nl/programme/
others/seeking-asylum-in-the-eu
Dossier van het Europees Parlement over de vluchtelingencrisis: http://www.europarl.europa.eu/news/nl/topstories/20150831TST91035/migratie-een-gemeenschappelijke-uitdaging
https://www.amnesty-international.be/wat-we-doen/thema/asiel-en-migratie
http://www.economist.com/news/briefing/21664217-worlds-institutional-approach-refugees-was-born-europe-sevendecades-ago
https://www.europa-nu.nl/id/vhcmelu5xgfm/europese_aanpak_vluchtelingencrisis
Migration to Europe explained in seven charts: http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911
http://www.knack.be/nieuws/belgie/kijkt-de-europese-unie-vandaag-in-de-spiegel-die-donald-trump-ons-voorhoudt/
article-opinion-828271.html?
utm_campaign=Echobox&utm_medium=social_knack&utm_source=Twitter#link_time=1489826652
https://en.wikipedia.org/wiki/European_migrant_crisis

Op www.europahuis.be/vluchtelingen ontdek je een quiz, extra links en een toolbox om met dit thema aan de slag te gaan in de
klas.

www.europahuis.be
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