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Wat is de hoofdoorzaak van de migratiecrisis?

Er wordt veel gesproken en geschreven over de migratie-
problematiek, maar de werkelijke oorzaak wordt naar mijn 
mening onderbelicht. De hoofdoorzaak is de ongebreidelde 
bevolkingsgroei. De Syrische bevolking is, in de periode van 
1970 tot 2012, gegroeid van 6 naar 22 miljoen inwoners. 
Bevolkingscijfers van andere landen in het Midden-Oosten 
en Afrika leren ons dat in die regio’s sprake is van een 
bevolkingsgroei met een factor van 2 of 3, in een relatief 
korte tijd. Door de enorme bevolkingsgroei is er tevens een 
falend waterbeheer ontstaan wat zorgt voor een watertekort. 
Dit heeft gezorgd voor onvrede onder de Syrische bevolking. 
In andere landen in het Midden-Oosten speelt het waterte-
kort ook een rol. Substantiële bevolkingsgroei betekent dat 
het verspreiden van een schaars artikel zoals water en het 
organiseren van de voedselproductie al maar ingewikkelder 
wordt. Het falen hierin beïnvloedt het bestaan van de inwo-
ners direct, hetgeen rampzalige gevolgen heeft voor Syrië.

De economische ontwikkeling in de brongebieden van de 
migratiestromen heeft de bevolkingsgroei niet bij kunnen 
houden, laat staan er voor kunnen zorgen dat de leefom-
standigheden verbeterd zijn. Op dit punt vervaagt in mijn 
beleving het onderscheid tussen vluchtelingen uit een 
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conflictzone en economische vluchtelingen. De leefomstan-
digheden daar zijn van dien aard dat mensen redenen zien 
om weg te trekken. Hun leven en ontwikkeling worden niet 
direct bedreigd door oorlogshandelingen, maar wel door de 
instabiele leefomgeving. 

Het lijkt mij utopisch te denken dat Noord- en West-Europa 
bij machte zijn om zowel Zuid- als Oost-Europa, het Midden-
Oosten, en Afrika zodanig financieel te ondersteunen dat die 
dreiging wordt verminderd.

Hoe nu verder?

Wat zich nu binnen de Europese grenzen afspeelt is nog 
slechts de intocht van een voorhoede. Naarmate die meer 
succes uitstraalt vormt dat een aanmoediging voor hen die 
zijn achtergebleven om het ook eens te proberen. Kennelijk 
hebben mensen meer geld om dit soort reizen te onderne-
men en te financieren dan wij — in Europa — voor mogelijk 
hebben gehouden. Men heeft de middelen of men weet aan 
deze middelen te komen.

De eerste zorg voor Europa is hoe en waar migranten, die al 
binnen de Europese grenzen zijn, kunnen worden opgevan-
gen. Dat zal, hoe het ook wordt gewend of gekeerd, gepaard 
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bedreigingen die veelal verband houden met de verhouding 
tussen Palestijnen en Israël. Hoe dit zal uitpakken met de 
komst van Syrische migranten is dan nauwelijks een vraag. 
Welke garanties geven wij, om een voorbeeld te noemen, de 
Joden?

Vanuit IS laat men er geen twijfel over bestaan dat chris-
tenen, ongelovigen en afvalligen moeten worden gedood. 
Enkele huiveringwekkende voorvallen werpen hun schaduw 
vooruit. Tijdens een overtocht op de Middellandse Zee wer-
den christenen die weigerden tot Allah te bidden over boord 
gezet. Op sommige plekken in AZC’s worden christenen 
bedreigd en zijn zij soms hun leven niet zeker. Tijdens de 
ramadan werden andersdenkenden door moslims lastig geval-
len omdat zij niet mee wilden doen met het vasten. 

Conclusie

De hoofdoorzaak van de migrantenstroom is de ongebreidel-
de en snelle bevolkingsgroei in de landen van herkomst. De 
oorzaak ligt daar. De natuurlijke omstandigheden aanwezig 
in deze landen kunnen deze groei nu al niet aan. Het zal 
Europa niet lukken genoeg financiële middelen vrij te maken 
om de leefomstandigheden in de landen waar migranten 
vandaan komen op korte termijn sterk te kunnen verbeteren. 
De vraag is dus: blijft Europa de gevolgen van de bevol-
kingsgroei faciliteren?
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gaan met sociale spanningen vanuit de lokale bevolking. De 
vraag is of die feiten mee mogen mee wegen bij het bepa-
len van het migratiebeleid. Hoe wordt omgegaan met de 
rechten van de mensen die hier nu wonen en hoe worden die 
gewaarborgd?

De meeste migranten hebben Noord- en West-Europa als 
einddoel. Elke poging om de migranten over Europa te ver-
spreiden zal stranden, ook door onwil van de migranten zelf. 
Daarvoor zijn zij niet naar Europa vertrokken. Zij lijken mij 
ook moeilijk tegen te houden omdat, eenmaal toegelaten 
in Europa, ook voor hen het uitgangspunt van toepassing is 
dat er sprake is van vrij verkeer van goederen en personen. 
Daar komt bij dat migranten een verwachtingsvol toekomst-
beeld hebben over het leven in Europa. Er is volop werk, er 
zijn studiemogelijkheden te over en een woning is slechts 
een kwestie van tijd. Het echte leven gaat nu beginnen.

Wat zal het effect zijn op migranten indien blijkt dat de za-
ken toch anders zijn? Ervaring uit het verleden met migran-
ten leert dat bij velen van hen het gevoel blijft overheersen 
dat zij aan de kant moeten blijven staan en dat zij er niet 
bij horen. Het is niet voor niets dat het islamitisch geïnspi-
reerd terrorisme voor sommigen als een uitlaatklep dient.

Wat heeft migratie ons gebracht?

Zonder twijfel hebben velen migranten bijgedragen aan 
de Europese economie. Op scholen kan echter niet overal 
over de holocaust worden gesproken op straffe van onrust 
in de schoolklassen. Cabaretiers durven niet altijd uit te 
spreken of te schrijven wat ze vinden en, last but not least, 
de positie van de Joden in ons land is verslechterd door 


