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Europa moet doden voorkomen op gevaarlijk routes en zorgen voor meer veilige 
en legale manieren voor vluchtelingen om EU-landen te bereiken door een 
aanzienlijke verhoging van de hervestigingsplaatsen, humanitaire toelatingen, 
humanitaire visa en gezinshereniging. Hierdoor zouden minder vluchtelingen 
de gevaarlijke reis moeten ondernemen. De druk op de perifere EU-lidstaten 
zou verminderen, de vluchtelingen zouden wereldwijd en binnen de EU 
eerlijker verdeeld zijn en smokkelaars zouden minder verdienen.  
Amnesty International schat dat er de komende twee jaar 1.38 miljoen plaatsen 
nodig zullen zijn voor hervestiging en humanitaire toelating. 
Deze schatting is gebaseerd op de meest recente raming van de UNHCR dat 
1,15 miljoen vluchtelingen momenteel hervestiging nodig heeft en houdt 
rekening met een zeer waarschijnlijke stijging van dit cijfer. De EU-lidstaten 
vormen het rijkste politieke blok en kunnen en moeten daarom de komende 
twee jaar minstens 300.000 plaatsten voor hervestiging en humanitaire 
toelating aanbieden aan de meest kwetsbare vluchtelingen buiten de EU. 
Dit zou kunnen gebeuren via nationale programma's of met een verplicht 
programma opgezet door de EU.

In 2015, bereikten meer dan 1 miljoen mensen de EU op zoek naar 
bescherming of een beter leven. Alleen al op de Griekse eilanden kwamen 
meer dan 850.000 mensen aan, van wie bijna 90% afkomstig van het door 
oorlog verscheurde Syrië, Afghanistan en Irak. Deze ongekende 
vluchtelingenstroom is het onvermijdelijke gevolg van de grootste wereldwijde 
vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, met ongeveer 19,5 miljoen 
vluchtelingen wereldwijd, van wie 86% opgevangen wordt in 
ontwikkelingslanden.

In plaats van een redelijk deel van de  vluchtelingen in de wereld op te vangen, 
zijn de EU-leiders vooral gefocust op grenscontrole en omheiningen en 
schakelen ze buurlanden in als poortwachters. Bijna 3800 mensen stierven 
vorig jaar op hun weg naar veiligheid in Europa. Zelfs wanneer vluchtelingen 
Europa bereikt hebben, is hun ontbering verre van voorbij, zoals Amnesty 
International heeft vastgesteld in Griekenland, Hongarije en elders. 
Dit mag en hoeft zo niet te blijven duren. Een gezamenlijke noodoplossing 
en een radicale hervorming van het falende Europese asielsysteem zijn hoogst 
noodzakelijk. Daarom roept Amnesty International de EU-leiders op om 
de volgende stappen te zetten:

EEN UNIE VAN BESCHERMING.  
STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA.

1. VEILIGE EN LEGALE ROUTES



 
2. VLUCHTELINGEN DE BUITENGRENZEN VAN DE EU TE LATEN 
OVERSTEKEN OVER LAND.

Zodat minder vluchtelingen zich hoeven te wagen aan de risicovolle oversteek 
over zee. Asielzoekers moeten de EU kunnen binnenkomen langs officiële 
grensovergangen, of ze nu geldige reisdocumenten hebben of niet. Er moeten 
voldoende goedgelegen en veilige grensposten komen die open staan voor  
vluchtelingen.  

VERLICHTEN. 

Europa kan dit doen door een noodspreidingsplan te ondersteunen en eraan 
deel te nemen. Als tijdelijke maatregel moet het spreidingsplan onmiddellijk 
worden uitgevoerd. Voor een duurzame oplossing moeten de maatregelen worden 
genomen die in dit stappenplan staan, waaronder meer veilige en legale 
migratiekanalen naar de EU-lidstaten, een gemeenschappelijk asielstelsel met 
gelijke rechten en plichten over de hele EU en de vrijheid van beweging voor 
vluchtelingen. Ten slotte moet elke regeling over de spreiding rekening houden 
met de behoeften en de wil van de betrokkenen, met respect voor het recht op 
eenheid van het gezin.

4. EEN EINDE TE MAKEN AAN MENSENRECHTENSCHENDINGEN 
AAN DE BUITENGRENZEN VAN DE EU.

Europa moet push-backs, mishandeling en buitensporig of onnodig gebruik van 
geweld  stoppen en de slachtoffers een effectief rechtsmiddel bieden. De 
lidstaten moeten zorgen voor een snel, onafhankelijk en diepgaand onderzoek 
naar beschuldigingen van schendingen en schuldigen ter verantwoording roepen. 
De Europese Commissie moet als bewaker van de Verdragen inbreukprocedures 
opstarten tegen schendingen van het EU-acquis.  



7. DE TOEPASSING VAN DE OPVANG-EN VERWERKING
STANDAARDEN OVER HEEL EUROPA TE GARANDEREN.

De Europese Commissie moet het EU-acquis streng handhaven bij de verwerking 
van asielaanvragen en de opvang van asielzoekers door de EU-lidstaten om 
de naleving van de mensenrechten te waarborgen. Irreguliere secundaire 
verplaatsingen binnen de EU kunnen alleen voorkomen worden door een 
uniform asielsysteem in te voeren, dat gelijke normen garandeert in alle 
opvang-, asiel- en integratiesystemen van de EU. 

5. DE ONDERSTEUNING VOOR DE EU-LIDSTATEN AAN DE 
BUITENGRENZEN AANZIENLIJK VERBETEREN.

Europa moet de financiële, technische en operationele ondersteuning aan de 
EU-lidstaten aan de buitengrenzen aanzienlijk verbeteren voor de opvang van 
asielzoekers en de verwerking van asielaanvragen. Alle asiel- en 
migratie-instanties en de civiele bescherming van de EU en haar lidstaten 
moeten onmiddellijk worden ingezet om de opvang en de verwerking van 
asielaanvragen te ondersteunen op de belangrijkste plaatsen van aankomst. 
De ontwikkeling van "hotspots" in lidstaten aan de buitengrenzen, zoals 
voorzien in de Europese Agenda voor Migratie, moet zich richten op het 
verzekeren van toegang tot doeltreffende individuele asielprocedures en 
adequate opvang van alle asielzoekers. Dit zal niet alleen de rechten van 
vluchtelingen bij hun aankomst garanderen, maar zal ook de irreguliere 
secundaire verplaatsing binnen de EU verminderen. 
 

 6. DE VRIJE BEWEGING VOOR VLUCHTELINGEN IN DE EU TOELATEN

De EU-wetgeving die de vrijheid van beweging van erkende vluchtelingen 
binnen de EU beperkt, moet worden herzien, onder meer door de Long-Term 
Residence Directive te hervormen en door een systeem op te richten van 
wederzijdse erkenning van positieve beslissingen over internationale 
bescherming. Dit zou irreguliere secundaire verplaatsingen binnen de EU 
helpen voorkomen, gezinshereniging bevorderen, de integratiekansen verhogen 
en op lange termijn de druk op de buitengrenzen verlichten.



Aangezien de bepaling van vluchtelingenstatus een proces is gebaseerd op 
individuele omstandigheden, zou geen enkel land in het algemeen bestempeld 
mogen worden als “veilig”. De toepassing van zo’n concept ondermijnt de toegang 
van asielzoekers tot een eerlijke en efficiënte procedure, aangezien het vaak leidt 
tot een zeer zware bewijslast voor diegenen die uit een “veilig” land komen. 
Het zou grote  groepen asielzoekers a priori kunnen uitsluiten en uiteindelijk 
leiden tot refoulement.  Het gaat om discriminatie tussen asielzoekers op basis 
van hun nationaliteit en is in strijd met Artikel 3 van de Conventie van 
Genève (1951).  
 

WEGEN NAAR EUROPA AANHOUDEN, IN VERHOUDING MET 
VOORSPELBARE VERTREKGOLVEN.

Zolang een groot aantal mensen blijft vertrekken vanuit de centraal Middellandse 
Zee, roept Amnesty International de Europese leiders op om de huidige inzet 
van zee- en luchtmacht te behouden, zo dicht bij de Libische territoriale wateren 
als nodig om vluchtelingen en migranten in gevaar snel te helpen.  

Operaties om schepen van smokkelaars te onderscheppen of te vernietigen, 
zouden de capaciteit niet mogen afleiden van de essentiële taak om op volle zee 
te patrouilleren om mensen in nood te helpen. Europese leiders moeten verzekeren 
dat zij die gered worden op een veilige plek terecht komen. Bovendien moeten ze 
er toegang hebben tot een effectieve asielprocedure die internationale bescherming 
kan bieden aan zij die het nodig hebben. 
 

8. GEEN LIJST OPSTELLEN VAN “VEILIGE LANDEN VAN OORSPRONG”



-
zieningen van essentiële voeding, onderdak, gezondheidszorg en educatie 
aan vluchtelingen en de gemeenschappen die hen ontvangen. António Gu-
terres, de Hoge Commisaris van de VN voor de Vluchtelingen, waarschuw-
de deze week dat de internationale humanitaire gemeenschap “blut” is. 

-
standigheden van de vluchtelingen in het Midden-Oosten en elders. 

10. DE TRANSITLANDEN ONDERSTEUNEN EN AANMOEDIGEN OM
EEN ASIEL- EN MIGRATIEBELEID OVEREENKOMSTIG MET DE WET 
TE ONTWIKKELEN

Samenwerkingsakkoorden omtrent migratie met derde landen moeten 

Meer informatie over de campagne SOS Europa vindt u op 
www.aivl.be/sos-europa. 

naleving van alle 
mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie. Onze activisten worden gedreven door verontwaardiging over 
ernstige mensenrechtenschendingen en door hoop op een wereld waarin alle mensenrecht
alle mensen.

11. De humanitaire hulp voor vluchtelingencrises buiten 
de EU verhogen


