
 

 

1 
 

 

10 september 2015 

 

 

DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA:  EEN VAKBONDSANTWOORD     

Europa staat voor een aantal grote uitdagingen die NU om een antwoord vragen.   
De FNV roept de Nederlandse regering en partijen in de Tweede Kamer op over de eigen 
schaduw heen te stappen, en te bevorderen dat Nederland en de EU een breed en 
samenhangend pakket van maatregelen tot stand brengen dat SOLIDAIR en SOCIAAL is.  

I. Dagelijks komen via de media schokkende beelden bij ons binnen. Steeds grotere 
aantallen mensen en kinderen proberen, met gevaar voor eigen leven, Europa te 
bereiken, op de vlucht voor vervolging, oorlog en geweld. In eigen regio zijn de 
vluchtelingenkampen overvol en de omstandigheden bar.  De enige route naar een 
asiel aanvraag is een levensgevaarlijke weg van gammele bootjes, 
prikkeldraadhekken, ondermaatse tentenkampen en uitpuilende treinen. Deze 
mensen hebben recht op onze gastvrijheid en solidariteit. De bestaande regels voor 
het opnemen van vluchtelingen in Europa blijken niet geschikt voor het bieden van 
effectieve en menswaardige oplossingen. Vooral de zuidelijke lidstaten van de EU 
dragen de zwaarste last. Mensensmokkelaars en criminele bendes verdienen goud 
geld, dankzij het falende beleid. Het lukt niet meer om zonder schaamte weg te 
kijken ….. 
 

II. Al veel langer trekken grote groepen mensen naar Europa vanwege de toestand in 
eigen land of regio waar honger, hoge werkloosheid en uitzichtloosheid heersen, op 
zoek naar perspectief voor zichzelf en hun gezin. Zij komen de grens over zonder de 
vereiste papieren en proberen aan werk te komen in het grijze of zwarte circuit. Daar 
zijn zij als ‘illegaal’ een makkelijke prooi voor misbruik en uitbuiting door malafide 
werkgevers en opdrachtgevers, vanwege de angst voor ontdekking en uitzetting. Of 
zij mengen zich onder de stromen vluchtelingen en vragen – meestal tevergeefs – 
asiel, waarna zij worden uitgezet naar het land van herkomst of alsnog onderduiken 
in de schaduw economie. De nadruk op handhaving van regels alleen is onvoldoende 
en werkt vaak averechts. Zolang de EU lidstaten onvoldoende investeren in de 
duurzame sociale ontwikkeling van de (demografisch jonge) regio’s rondom Europa 
zullen mensen daarvandaan naar Europa blijven komen.  En zolang de EU lidstaten 
geen antwoord kunnen geven op de dringende behoefte aan legale kanalen voor 
arbeidsmigratie zal ook het vluchtelingenvraagstuk onoplosbaar blijven.  
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III. De Europese Unie is een van de rijkste continenten van de wereld. Tegelijkertijd 
bestaan er tussen de inmiddels 28 lidstaten (en 5 kandidaat lidstaten) onderling grote 
verschillen in economische ontwikkeling en niveau van welvaart. Sinds de uitbreiding 
naar het zuiden en vooral het oosten worstelt de EU met de gevolgen hiervan voor 
burgers en werknemers.  
 
De beginselen van vrij verkeer, met open grenzen voor mensen, kapitaal, goederen 
en diensten binnen de EU, zijn toegepast en in praktijk gebracht op een wijze die 
oneerlijke concurrentie op lonen en arbeidsvoorwaarden heeft bevorderd, met vaak 
desastreuze gevolgen voor de betrokken werkenden, arbeidsverhoudingen en sociale 
systemen.  Dit heeft de steun voor verdere Europese samenwerking negatief 
beïnvloed.  
De aanpak van de economische crisis door de lidstaten en de EU, met hun nadruk op 
bezuinigingen, privatisering en marktwerking, ten koste van publieke diensten  en  
collectieve arrangementen, heeft die situatie alleen maar verergerd. Het zijn vooral 
de mensen aan de onderkant van de samenleving die hiervan het meest te lijden 
hebben. Zonder een hernieuwde investering in stevig sociaal beleid dat hen 
bescherming biedt laten velen zich verleiden tot vreemdelingenhaat en steun voor 
populistische en extremistische groepen en partijen die hen de schijnzekerheid van  
gesloten grenzen beloven.  

In deze situatie heeft de vakbeweging, nationaal en internationaal, een bijzondere 
verantwoordelijkheid.  
Zij staat op de bres voor de bescherming van mensenrechten, werknemersrechten en 
duurzame ontwikkeling, zowel in eigen land als wereldwijd.  
Zij moet dan ook, zowel in eigen kring als daarbuiten, laten zien dat het enige  acceptabele 
en noodzakelijke antwoord ligt in het gelijktijdig aanpakken van de drie bovengenoemde 
uitdagingen, zodat we met ons allen ook werkelijk een gastvrije hand kunnen uitsteken naar 
iedereen die onze bescherming nodig heeft.   
 
Het is NU zaak om in eigen land en op Europees niveau beleidsmakers en politici op te 
roepen tot zo’n breed en samenhangend pakket van maatregelen, gebaseerd op 
solidariteit en menselijke waardigheid, met de volgende essentiële bouwstenen:  

1) Toelating en bescherming van vluchtelingen is een kwestie van beschaving en 
medemenselijkheid. Het VN Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens maken volstrekt duidelijk wat van ons gevraagd wordt: 
iedereen die vrees heeft voor vervolging of bedreigd wordt door oorlogsgeweld heeft 
recht op opvang en bescherming en kan niet worden teruggestuurd;  

2) Wat Europa nodig heeft is een toegankelijk en eenduidig Europees asielsysteem, dat 
vluchtelingen een veilige haven biedt en ook een veilige route daarnaartoe;  
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3) Forse investeringen zijn nodig in vrede, veiligheid, welvaart en duurzame sociale 
ontwikkeling in landen van herkomst en doorgang;  bezuinigingen op 
ontwikkelingssamenwerking zijn kortzichtig en werken averechts;   

4) Het ‘Dublin’ systeem staat een menswaardige en eerlijke verdeling van vluchtelingen 
over de diverse lidstaten van Europa in de weg, en moet vervangen worden door 
nieuwe Europese afspraken over het gezamenlijk dragen van de lasten, rekening 
houdend met de welvaartsverschillen binnen de EU; onderdeel daarvan moet zijn het 
investeren in meer en betere publieke diensten en samenwerking aan de 
buitengrenzen van Europa, zowel als het gaat om veiligheid als om humanitaire 
opvang en ‘search and rescue’ op de Middellandse zee;  maar ook de landen  in het 
Midden Oosten die nu al het grootste deel van de vluchtelingen opvangen hebben 
dringend extra ondersteuning nodig;  

5) Vluchtelingen zijn mensen met vaak waardevolle kennis, ervaring en talenten. 
Erkenning van hun kwaliteiten, en het bieden van mogelijkheden om die voluit te 
ontwikkelen en benutten, maakt het hen mogelijk een positieve bijdrage te leveren 
aan de samenleving en arbeidsmarkt van de lidstaten;   

6) Het is dringend noodzakelijk om te voorzien in meer legale mogelijkheden om onder 
voorwaarden als arbeidsmigrant toegang te krijgen tot een Europese lidstaat, 
gebaseerd op nationale regels binnen een Europees kader, waarbij het beginsel van 
gelijke behandeling in het werkland centraal staat,  zowel in het belang van de 
arbeidsmigrant zelf als om oneerlijke concurrentie op loon en andere 
arbeidsvoorwaarden te voorkomen;  

7) De bovenstaande punten dienen ingebed te worden in een stevig sociaal beleid van 
de Lidstaten met betrokkenheid van sociale partners, verankerd in Europees beleid 
dat daartoe voldoende handelingsruimte biedt. Dit moet burgers en nieuwkomers 
(oude èn nieuwe vluchtelingen en arbeidsmigranten) op gelijke voorwaarden 
voorzien van werkgelegenheid, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en sociale 
zekerheid. Hierbij hoort ook een breder beleid gericht op de integratie van 
nieuwkomers, waarbij van henzelf gevraagd mag worden hier voluit aan mee te 
werken.   

Alleen zo’n breed en samenhangend pakket maakt het mogelijk om van de bevolking in de 
EU te vragen de uitdagingen van vandaag niet met angst, xenofobie en prikkeldraad 
tegemoet te treden, maar met vertrouwen en solidariteit de deuren te openen voor 
diegenen die bescherming nodig hebben.   


