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Migratie is niets nieuws en ook niet ongewoon. En als migratie goed wordt geregeld, is er geen enkele reden tot zorg. Maar 
door alle desinformatie, onwaarheden en nepnieuws valt het niet altijd mee om goed zicht te krijgen op waar het bij migratie 
in Europa om gaat. Het debat is sterk gepolitiseerd door mensen die met alarmerende retoriek alle migranten als terroristen 
en criminelen afschilderen en een onjuist en overtrokken beeld schetsen van het beleid van de EU. Onzinberichten verspreiden 
zich op de sociale media als een lopend vuurtje en feiten raken maar al te vaak ondergesneeuwd.

Een aantal van de hardnekkigste mythen over migratie naar Europa en over de aanpak van de EU prikken we hier door.

EUROPA HEEFT TE MAKEN MET EEN MIGRATIECRISIS.

IN EUROPA IS GEEN SPRAKE MEER VAN EEN CRISIS.

 ➜ Het aantal mensen dat aankomt, is in vijf jaar niet zo klein geweest (150 000 in 2018). Dat is 
het resultaat van gezamenlijke EU-inspanningen op alle fronten.

 ➜ De meeste vluchtelingen en migranten blijven in buurlanden. De EU werkt er samen met derde 
landen aan om de achterliggende oorzaken van instabiliteit, gedwongen ontheemding en 
irreguliere migratie aan te pakken.

DE EU BESCHERMT HAAR GRENZEN NIET.

DE BESCHERMING VAN DE NATIONALE GRENZEN WORDT 
DOOR DE EU ONDERSTEUND – NIET ONDERMIJND.

 ➜ De nieuwe Europese grens- en kustwacht zet zo’n 900 grenswachters in, als aanvulling op 
de ruim 100 000 grens- en kustwachters van de lidstaten. Verder heeft de Commissie heeft 
voorgesteld om een permanent korps van 10 000 grenswachters op te richten, waarop de 
lidstaten een beroep kunnen doen voor het bewaken van de grenzen.

 ➜ Op grond van nieuwe regels, die de afgelopen twee jaar zijn voorgesteld door de Commissie en 
vastgesteld door de Raad, wordt nu iedereen die de buitengrens passeert, aan de hand van al 
onze veiligheidsdatabanken gecontroleerd.

 ➜ De EU werkt hard om de criminele netwerken op te rollen die zich bezighouden met 
migrantensmokkel en mensenhandel. Bij operatie Sophia zijn meer dan 151 vermoedelijke 
mensenhandelaars en -smokkelaars aangehouden en 551 schepen geneutraliseerd.
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DE EU KIJKT WEG VAN DE SITUATIE VAN MIGRANTEN 
IN DE DETENTIECENTRA IN LIBIË.

DE EU ZET ZICH ONOPHOUDELIJK IN OM MIGRANTEN 
UIT LIBIË TE EVACUEREN EN EEN EINDE TE MAKEN 
AAN DE DETENTIE.

 ➜ Het is een prioriteit van de EU dat er een einde komt aan de praktijk van willekeurige detentie en 
dat de detentiecentra in Libië worden gesloten.

 ➜ Wij werken samen met de IOM en het UNHCR om vluchtelingen en migranten die in Libië zijn 
gestrand te evacueren. Tot dusver zijn meer dan 37 000 migranten geholpen om van Libië terug 
te keren naar hun land van herkomst en meer dan 2 500 mensen die internationale bescherming 
nodig hebben, zijn van Libië overgebracht naar een derde land.

 ➜ De bescherming van de mensenrechten van migranten staat centraal bij het migratiebeleid van 
de EU. Dit punt wordt geregeld aan de orde gesteld in de permanente dialoog van de EU en 
de Libische autoriteiten, het is een centraal onderdeel van de opleidingsactiviteiten die de EU 
organiseert voor de Libische kustwachters en het is de voornaamste doelstelling van de door de 
EU gesteunde activiteiten in detentiecentra.

DE EU STUURT MENSEN TERUG NAAR LIBIË.

BIJ EU-OPERATIES WORDEN NOOIT MENSEN 
TERUGGESTUURD NAAR LIBIË.

 ➜ De EU zet niemand uit en migranten die door Europese vaartuigen zijn gered, worden nooit 
teruggestuurd naar Libië.

 ➜ Onze prioriteit is mensen in de eerste plaats van gevaarlijke reizen te weerhouden en kwetsbare 
mensen langs de migratieroutes te beschermen en ondersteunen.

DE EU LAAT DE LIDSTATEN AAN HUN LOT OVER.

DE EU GEEFT DE LIDSTATEN FINANCIËLE, 
OPERATIONELE EN MATERIËLE STEUN.

 ➜ Tijdens de crisis verstrekte het EU-mechanisme voor civiele bescherming onmiddellijke steun in 
natura. In totaal werden 900 000 artikelen zoals dekens, bedden en tenten verstrekt aan EU-
lidstaten en landen langs de Westelijke Balkanroute.

 ➜ De EU heeft ongekende financiële steun vrijgemaakt voor lidstaten die onder hogere druk stonden, 
zoals Griekenland (2 miljard euro), Italië (885 miljoen euro) en Spanje (708 miljoen euro). De 
Commissie heeft voorgesteld om de financiering voor migratiebeheer en grensbeveiliging in de 
volgende EU-begroting voor de periode 2021-2027 te verdrievoudigen tot 34,9 miljard euro. 
Zij baseerde zich daarbij op lessen uit het verleden, toen de EU alle flexibiliteit in de bestaande 
begroting moest aanwenden om een extra bedrag van 3,9 miljard euro vrij te maken, dat 
dringend nodig was voor de aanpak van de crisis.

 ➜ De EU biedt operationele steun aan de lidstaten met vier EU-operaties op zee, grenswachters 
van de Europese grens- en kustwacht, asielambtenaren van het Europees Ondersteuningsbureau 
voor asielzaken en beveiligingsofficieren van Europol.
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DE EU WIL EUROPA IN EEN FORT VERANDEREN.

DE EU LAAT NIET IEDEREEN TOE, MAAR IS GEEN FORT.

 ➜ De Europese Unie werkt aan een asielstelsel dat billijk, doeltreffend en humaan is. We blijven een 
veilig heenkomen bieden aan mensen die echt bescherming nodig hebben en mensen die geen 
recht op verblijf in de EU hebben, sturen we terug.

 ➜ Geconfronteerd met de ernstigste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog verleende 
Europa als eerste hulp. Alleen al in 2016 heeft de EU ruim 720 000 vluchtelingen hervestigd of 
asiel aan hen verleend: driemaal zoveel als Australië, Canada en de Verenigde Staten bij elkaar.

 ➜ Hervestiging blijft een veilige en legale mogelijkheid voor wie internationale bescherming nodig 
heeft. Sinds 2015 is hebben twee succesvolle EU-hervestigingsregelingen ertoe bijgedragen dat 
ruim 50 000 van de meest kwetsbare mensen in de EU onderdak hebben gekregen.

HET MONDIAAL PACT INZAKE MIGRATIE 
CREËERT EEN WETTELIJK RECHT OP MIGRATIE 
EN STIMULEERT MIGRATIE.

ER IS GEEN GEHEIM COMPLOT OM ONGEWENSTE 
MIGRATIE AAN TE MOEDIGEN.

 ➜ Het mondiaal pact is een niet-bindend instrument dat internationale samenwerking moet 
bevorderen.

 ➜ Het gaat uit van de gedachte dat veilige, ordelijke en legale migratie in ieders belang is, d.w.z. 
van de migranten én de ontvangende samenlevingen.

 ➜ Het creëert géén wettelijk recht op migratie en het schept geen wettelijke verplichtingen voor 
staten. Er wordt alleen iets in herhaald waarover geen twijfel zou mogen bestaan, namelijk dat 
elk mens dezelfde universele mensenrechten heeft en dat migranten en vluchtelingen daarop 
geen uitzondering vormen.

BINNENGRENZEN ZIJN DÉ OPLOSSING.

HET WEER INVOEREN VAN CONTROLES 
AAN DE BINNENGRENZEN BETEKENT EEN STAP TERUG 
VOOR EUROPA.

 ➜ Het Schengengebied is het grootste gebied ter wereld waar zowel personen – ruim 400 miljoen 
EU-burgers, plus bezoekers – als goederen en diensten vrij kunnen circuleren. Het komt ten goede 
aan het leven van de burgers en hun bestaansmiddelen, onze economie en onze samenleving.

 ➜ De kosten zonder Schengen: een uur extra wachttijd aan de binnengrenzen zou het bedrijfsleven 
zomaar 3 miljard euro per jaar kunnen kosten.

 ➜ Door onze buitengrenzen beter te beschermen kunnen we het Schengengebied zonder controles 
aan de binnengrenzen volledig herstellen.
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DE EU WEERHOUDT NGO’S ERVAN LEVENS TE REDDEN 
OP ZEE.

NGO’S HEBBEN EEN CRUCIALE ROL GESPEELD 
BIJ HET REDDEN VAN LEVENS OP ZEE EN VERDIENEN 
DAARVOOR ALLE LOF VAN DE EU.

 ➜ Overigens moeten alle vaartuigen die actief zijn in de Middellandse Zee zich houden aan de wet. 
De Libische territoriale wateren mogen niet worden binnengevaren zonder toestemming van de 
Libische autoriteiten. Daarom heeft het de voorkeur van de EU om met de Libische kustwacht 
te werken aan het versterken van de capaciteit om opsporings- en reddingsoperaties uit te 
voeren in de zone die onder Libische verantwoordelijkheid valt en waar de meeste opsporings- 
en reddingsincidenten plaatsvinden.

 ➜ De EU streeft ernaar levens te redden en het bedrijfsmodel van smokkelaars te ontwrichten. Bij 
de operaties van de EU zijn bijna 730 000 mensen op zee gered.

 ➜ Ons doel is duidelijk: irreguliere stromen indammen en vervangen door legale en ordelijke 
migratie.

DE EU VOORKOMT DAT MIGRANTEN DIE STRAFBARE 
FEITEN PLEGEN, WORDEN TERUGGESTUURD.

STRENGE EU-REGELS ZORGEN ERVOOR DAT CRIMINELE 
MIGRANTEN HUN STATUS KWIJTRAKEN.

 ➜ Net als ieder ander wordt een migrant die een strafbaar feit pleegt, strafrechtelijk vervolgd.

 ➜ Op grond van het EU-recht mogen lidstaten een asielverzoek afwijzen en de status van 
vluchteling intrekken als de betrokkene een gevaar vormt voor de nationale veiligheid of is 
veroordeeld wegens een bijzonder ernstig misdrijf.

 ➜ De Commissie heeft voorgesteld deze regels verder aan te scherpen en de lidstaten ertoe te 
verplichten in dit soort gevallen op te treden.

 ➜ Wie geen verblijfsstatus heeft, mag niet in Europa blijven en moet worden teruggestuurd naar 
zijn land van herkomst.

MIGRANTEN VERSPREIDEN ZIEKTES.

HET IDEE DAT MIGRANTEN ZIEKTES VERSPREIDEN IS UIT 
DE LUCHT GEGREPEN.

 ➜ Hoewel migratie en reizen gezondheidsrisico’s kunnen meebrengen, ook binnen Europa, hebben 
zich de laatste jaren geen pandemieën voorgedaan die verband houden met migratie.
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MIGRANTEN ZIJN EEN LAST VOOR DE ECONOMIE.

MIGRANTEN LEVEREN EEN SAMENLEVING DOORGAANS 
MEER OP DAN ZIJ KOSTEN.

 ➜ Goed beheerde migratie levert tal van voordelen op: het stimuleert de economische groei in de 
landen van herkomst en aankomst, het verrijkt onze samenlevingen en culturele uitwisseling 
kan vrede bevorderen – de EU is daarvan een voorbeeld.

 ➜ Migranten en vluchtelingen dragen bij tot de economie, of het nu in loondienst is of als 
zelfstandige, in overheidsdienst of door een nieuw bedrijf op te zetten.

DE EU ONTLOOPT HAAR VERANTWOORDELIJKHEID 
DOOR DE BESCHERMING VAN HAAR GRENZEN AAN 
DERDE LANDEN UIT TE BESTEDEN.

MIGRATIE IS STEVIG VERANKERD IN DE ALGEMENE 
BETREKKINGEN MET EXTERNE PARTNERS, MAAR NIET 
OM VERANTWOORDELIJKHEID TE ONTLOPEN.

 ➜ De samenwerking met onze partners is gebaseerd op het beginsel van echt, gelijkwaardig 
partnerschap en is gericht op gezamenlijke uitdagingen.

 ➜ Daarbij gaat het onder meer om het versterken van de capaciteit voor grensbeheer, maar 
ook om het beschermen en ondersteunen van kwetsbare mensen, het redden van levens op 
zee, het bestrijden van mensenhandel en migrantensmokkel, en het verbeteren van de lokale 
economieën en bestaansmiddelen.

MET EU-MIDDELEN WORDEN AUTORITAIRE REGIMES 
GEFINANCIERD.

HET GELD VAN DE EU GAAT NAAR MENSEN IN NOOD, 
NIET NAAR REGERINGEN.

 ➜ De begunstigden van het EU-noodtrustfonds voor Afrika zijn bijvoorbeeld migranten en 
gedwongen ontheemden, hun gastgemeenschappen en hun gemeenschappen van herkomst. In 
2018 ging bijna 90 % van de vastgelegde middelen waarvoor contracten werden gesloten, naar 
ontwikkelingsorganisaties, VN-organisaties en ngo’s.

 ➜ Er eindigde geen cent in handen van autoritaire regimes.

 ➜ De EU-steun staat ook onder strikt toezicht en moet voldoen aan strenge normen. Het Europees 
Parlement, de 28 lidstaten en de Rekenkamer houden elke euro bij die wordt uitgegeven.

MYTHE

MYTHE

MYTHE

FEIT

FEIT

FEIT

PDF ISBN 978-92-76-00883-5 doi:10.2775/464265 NA-08-19-002-NL-N

Print ISBN 978-92-76-00886-6 doi:10.2775/377491 NA-08-19-002-NL-C


