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Europees falen in migratiecrisis biedt weinig hoop voor toekomst  
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Hoe heeft de EU tot nu toe de migratiestromen aangepakt, en met welke gevolgen? Welke 
maatregelen en oplossingen zijn er denkbaar?1 

Europa is momenteel voor migranten de dodelijkste bestemming in de wereld. De 
Middellandse Zee is een begraafplaats geworden. Hoewel het probleem wereldwijd 
veroordeeld wordt — van civil society tot mondiale instituties als de UNHCR — hanteert de 
EU een hopeloze aanpak. Hoewel zij de doden op zee betreurt, is de EU de afgelopen drie 
jaar niet in staat geweest op te treden als de verantwoordelijke politieke autoriteit die zij 
zou moeten zijn. Lidstaat Italië stond er alleen voor. 

De tragedie die zich rond de Middellandse Zee voltrekt trekt een zware wissel op het 
Europese gemeenschappelijke migratie- en asielbeleid. Terwijl het migratiebeleid 
oorspronkelijk was bedoeld om de gemeenschappelijke markt van de EU te completeren, 
door het vergemakkelijken van de interne bewegingsvrijheid voor de inwoners van de Unie, 
is het nu afgegleden naar een ‘Fort Europa’ voor de meeste buitenstaanders. 

Sinds 2004 stierven tussen de 700 en 1.000 mensen die vanuit Afrika Europa trachtten 
binnen te komen (schattingen verschillen per instantie die de getallen bijhoudt). Dit getal 
verdriedubbelde bijna in 2011. Onder de slachtoffers waren migranten die verdronken in de 
Middellandse Zee dicht bij de kusten van Libië, Egypte, Tunesië, Malta, Italië, Spanje, 
Algerije, en Griekenland, maar ook mensen die werden doodgeschoten op de Marokkaans-
Spaanse grens in Ceuta en Melilla, of die stierven in de Evros-rivier op de Grieks-Turkse 
grens. 

Migranten proberen al lange tijd armoede en gewelddadige conflicten te ontvluchten door 
naar Europa te trekken. De consensus is echter dat het restrictieve gemeenschappelijke 
migratiebeleid van de EU — dat minder mogelijkheden toestaat om legaal Europa binnen te 
komen — en sterkere middelen om dit beleid te handhaven hebben bijgedragen aan de 
sterke toename van het aantal doden. 

Een concreet voorbeeld van de strengere maatregelen is de samenwerking tussen Spanje, 
Mauritanië en Senegal, waarbij sterker toezicht wordt gehanteerd. De Straat van Gibraltar 
wordt nu streng gecontroleerd door het Spanish Integrated System of External Vigilance. 
Daarnaast zorgden repatriëringsovereenkomsten met landen in West-Afrika ervoor dat 
duizenden migranten zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. Als gevolg van deze 
maatregelen zijn migranten gedwongen op zoek te gaan naar alternatieve routes, die langer 
en gevaarlijker zijn. Bijvoorbeeld de West-Afrikaanse route (o.a. bestaande uit een zeereis 
vanuit West-Afrikaanse landen, hoofdzakelijk Senegal en Mauritanië, richting de Canarische 
Eilanden) was in 2004 een van de populairste, maar wordt nu nauwelijks nog gebruikt. 
Frontex detecteerde 31.600 irreguliere migranten op die route in 2008, tegen 275 in 2014. 



De alternatieve routes zijn vaak langer en gevaarlijker. De centrale mediterrane route (die 
loopt via Libië) is hiervan de meest gebruikte. 

Sinds de val van Kadhafi heeft de afwezigheid van een stabiele overheid in Libië 
geresulteerd in een aanzienlijke verstoring van grenscontroles in dat land. Hierdoor 
concentreren mensensmokkelaars hun activiteiten in Libië. Daarnaast leidden strenge 
grenscontroles in Israël en de Golfregio — Saoedi-Arabië heeft een hek gebouwd aan de 
grens met Jemen van 1.800 kilometer lang — ertoe dat migranten, vooral die vanuit Oost-
Afrika, kiezen voor Europa als hun eindbestemming. Na Syriërs die de burgeroorlog in hun 
land ontvluchten, vormen Eritreërs de grootste groep vluchtelingen die de centrale 
mediterrane route nemen.  

Operaties Mare Nostrum en Triton 

Geconfronteerd met de besluiteloosheid van zijn Europese partners omtrent de 
migratiestromen lanceerde Italië unilateraal zijn Mare Nostrum-operatie. Deze operatie liep 
van oktober 2013 tot oktober 2014, waarbij 70.000 km in de Straat van Sicilië werd 
gepatrouilleerd. Kosten: 9 miljoen euro per maand. De operatie behelsde meer dan 900 
man personeel, 32 marine-eenheden en 2 onderzeeboten, die in totaal meer dan 45.000 uur 
actief zijn geweest. De Italiaanse marine rapporteerde dat tijdens de Mare Nostrum-
operatie 421 acties zijn uitgevoerd, waarbij 150.810 migranten zijn gered, 5 schepen in 
beslag zijn genomen, en 330 smokkelaars zijn veroordeeld. 

Echter, tegen het einde van 2014 werd de last om Mare Nostrum alleen te dragen te groot 
voor Italië, dat graag de Europese partners erbij wilde betrekken. Daarom werd het Triton-
programma opgezet door het grensagentschap van de EU, Frontex, onder leiding van het 
Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Triton opereert echter op een veel kleinere 
schaal dan Mare Nostrum, met 2 OPV’s, 2 kustwachtschepen, 2 vliegtuigen, en 1 helikopter. 

Bovendien heeft Triton geen mandaat om reddingsoperaties op zee uit te voeren, omdat de 
hoofdtaak bestaat uit het beschermen van de buitengrenzen (maritiem en op land) van de 
EU. Vanaf november 2014 tot vóór het tragische ongeluk van half april zijn 24.400 
irreguliere migranten gered, hoofdzakelijk door Italië. Ongeveer 7.800 migranten zijn gered 
door acties medegefinancierd door Frontex. 

De afschuw jegens het hoge aantal doden in de Middellandse Zee van de afgelopen tijd 
heeft de EU uiteindelijk aangespoord een oproep te doen aan de lidstaten om gezamenlijk 
op te treden. Het tien-puntenplan dat door de Europese ministers van Binnenlandse en van 
Buitenlandse Zaken wordt gesteund voorziet in de versterking van de operaties Triton en 
Poseidon, beide uitgevoerd door Frontex. 

De kwestie rond het Frontex-mandaat, dat geen reddingsoperaties op zee toestaat, is echter 
nog niet aangepakt, en evenmin het inadequate budget — 2,9 miljoen euro, slechts een 
derde van het budget van Mare Nostrum. 

Nodig: gezamenlijk Europees optreden 

In feite is het vrij duidelijk waarop de EU zich moet richten. Ten eerste moet een veel 
grotere operatie worden opgezet die redding op zee kan uitvoeren. Sinds Mare Nostrum is 



beëindigd, is het dodental op zee snel toegenomen. De inadequate vervanger, Triton, 
fungeert als een makkelijke zondebok voor politici die sowieso nooit Frontex hadden 
moeten mandateren voor redding op zee. De EU moet een gezamenlijk systeem 
overeenkomen voor reddingsoperaties op zee, en niet leunen op de inspanningen van 
individuele lidstaten. 

Ten tweede moeten er veiligere, legale mogelijkheden voor asiel komen. Migranten 
ontvluchten niet alleen armoede, maar ook geweld, gevaar, en repressie. Momenteel 
eindigen de meeste van hen in Libië, dat op zichzelf een zeer gevaarlijk oord is. De hoop om 
het veilige Europa te bereiken noopt deze vluchtelingen ertoe zeer gevaarlijke — en dure — 
vluchtroutes te riskeren. Vele sterven op zee. Het besluit van 18 mei om te starten met de 
EUNAVFOR Med-missie, een GDVB-besluit, heeft tot doel mensensmokkelaars te bestrijden. 
Dat gebeurt in drie fasen: inlichtingen verzamelen, het stoppen en in beslag nemen van 
boten, en de vernietiging van boten en andere middelen. De EU poogt een mandaat te 
verkrijgen van de VN-Veiligheidsraad. Deze oplossing is echter nog steeds omstreden in 
Brussel, omdat ze kan leiden tot meer slachtoffers en schade kan toebrengen aan de 
reputatie van de EU. Ook secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon bekritiseerde de 
militarisering van de migratiecrisis. 

De oorzaak van de vluchtelingenstromen zal niet snel verdwijnen, terwijl het bouwen van 
juridische, virtuele, of echte barrières niet bijdraagt aan een oplossing. Europa zou een deel 
van de migranten humanitaire visa kunnen bieden, en anderen moeten kunnen profiteren 
van gezinshereniging met familieleden die al in Europa wonen. Met 
werkgelegenheidsprojecten kunnen belangrijke tekortkomingen in de Europese economie 
worden opgevuld. Meer en makkelijkere legale mogelijkheden voor migratie leiden 
noodzakelijkerwijs tot een afname van irreguliere migratie. 

Het EU-beleid moet zich bovendien richten op niet alleen de landen van bestemming, maar 
ook de landen van herkomst en de ‘doorvoerlanden’. De EU leunt al lange tijd op niet-
lidstaten om haar grenzen te patrouilleren. Dat is een verkeerde benadering — in plaats van 
enkel financiële compensatie moet de EU bieden wat deze doorvoerlanden en landen van 
herkomst eigenlijk willen: visa, handel, en toegang tot de Europese markt. Het is tijd om 
effectieve samenwerking te bewerkstelligen, de oude, van bovenaf opgelegde 
veiligheidsbenadering is gedoemd te mislukken. Ook gedoemd te mislukken is de 
traditionele benadering die leunt op de zuidelijke EU-staten en hun buren om de 
vluchtelingenstromen op te vangen. 

De Conventie van Dublin, die in 1990 is opgezet om asielaanvragen te reguleren, is duidelijk 
niet langer houdbaar. Het systeem dat asielzoekers verwijst naar het land waar zij het eerst 
de EU binnenkwamen legt een grote druk op de Zuid-Europese EU-lidstaten, vooral omdat 
landen zoals Griekenland de capaciteit ontberen om tegelijkertijd grote hoeveelheden 
asielaanvragen te verwerken en hun plichten rond mensenrechten na te komen. Het is hoog 
tijd om het begrip van ‘burden sharing’ binnen de EU te herzien.Het verdelen van 
asielzoekers over Europa is een eerste stap in de goede richting, met als voorbeeld het 
voorstel van de Europese Commissie om 40.000 asielzoekers te verplaatsen van Griekenland 
naar Italië. Wellicht kunnen andere landen, met name de Oost-Europese, ook meer 
asielzoekers opnemen.  



Niet nodig: de Australische aanpak 

Het voorstel van de Australische premier Tony Abott, dat Europa het Australische voorbeeld 
moet volgen en simpelweg schepen moet laten omkeren, of alle migranten moet 
verplaatsen of opvangen op locaties buiten de kust, is niet serieus te nemen. Door 
migranten om te leiden naar eilanden als Manus en Naura (Papoea-Nieuw Guinea) schendt 
Australië zijn wettelijke internationale verplichtingen. Bovendien rapporteerde Amnesty 
International diverse mensenrechtenschendingen in de opvangcentra. 

Behalve inhumaan is het Australische vluchtelingenbeleid tamelijk duur: de Australian 
Customs and Border Protection Service spendeerde AU$ 342,2m ($256,5) aan zijn Civil 
Maritime Surveillance and Response Programme, waarbij irreguliere maritieme migratie 
wordt opgespoord. 

Daarenboven is de Australische aanpak onrealistisch voor Europa, omdat die aanpak zo 
zwaar leunt op opvangcentra in de buurlanden. Gezien de terughoudendheid van landen in 
Noord-Afrika en het Midden-Oosten om die rol te spelen — om van hun beperkte 
capaciteiten nog maar te zwijgen — zal dit voor Europa niet werken. Bovendien zijn de 
migratiestromen naar Europa veel groter. 

Behalve dat het opvangen van bootvluchtelingen buiten de eigen kusten indruist tegen EU- 
en internationale regelgeving, zou het overnemen van de Australische aanpak onthullen dat 
de EU op drift is geraakt en niet alleen een bestuurscrisis, maar ook een diepe morele en 
ethische crisis doormaakt. 

Sarah Wolff is als Senior Research Associate verbonden aan Instituut Clingendael.  

1. Dit artikel verscheen in een eerdere versie in het online-magazine The Conversation, 
onder de titel ‘Deaths at sea’. Zie www.theconversation.com.  
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