EU measure

Measure of EU
member states

facts

EU measure

Measure of EU
member states

feiten

EU measure

Measure of EU
member states

feiten

EU measure

Measure of EU
member states

feiten

Measure of EU
member states

feiten

THROUGH DE
BRIL VAN DE EU
(LIDSTATEN

EU maatregel

maatregel van
EU-lidstaten

feiten

EU maatregel

maatregel van
EU-lidstaten

feiten

EU maatregel

maatregel van
EU-lidstaten

feiten

EU maatregel

maatregel van
EU-lidstaten

feiten

EU maatregel

EU maatregel

EU maatregel

1.
Vluchtelingen komen via
verschillende routes naar
Europa, maar vooral per boot
via de Middellandse Zee.
2.
Veel vluchtelingen halen de
overtocht niet en sterven op
zee. In 2017 waren dat zo’n
6.000 mensen.
3.
Veel vluchtelingen maken de
overtocht naar Europa per
boot. Mensensmokkelaars
rekenen daarvoor €25 tot
€10.000 per persoon
4.
De EU probeert daarom
mensensmokkel te bestrijden.

5.
‘Operatie Sophia’ probeert
mensensmokkel in de
Middellandse Zee tegen te
gaan en mensenlevens te
redden.
6.
Om vluchtelingen te
ontmoedigen de oversteek
naar Europa te maken, sloot
de EU een vluchtelingenakkoord met Turkije.
7.
Elke vluchteling die aankomt in
Griekenland wordt nu naar
Turkije gestuurd. De EU neemt
in ruil evenveel Syrische
vluchtelingen op die in Turkije
verblijven.
8.
In de zomer van 2017 sloot
Italië een deal met Libië om
minder boten vanuit het land
naar de EU te laten vertrekken.

1.
De Akkoorden van Schengen
zorgen voor open grenzen
tussen de EU-landen en
strenge controles aan de
buitengrenzen.
2.
De EU-landen zijn zelf
verantwoordelijk voor de
bewaking van de
buitengrenzen.
3.
Door de grotere instroom van
vluchtelingen naar Europa
besloot men de buitengrenzen
nog strenger te bewaken.
4.
Sommige EU-landen beslisten
om hun buitengrenzen
hermetisch af te sluiten met
controles en hekkens.
5.
Andere EU-lidstaten, uit de
Schengenzone, konden geen
hek bouwen. Ze besloten om
de vluchtelingen door te
sturen naar andere lidstaten
zonder ze te registreren.
6.
De EU-landen krijgen hulp van
de dienst FRONTEX voor de
bewaking van de
buitengrenzen van de EU.
7.
Italië startte op eigen kosten
de zoek- en reddingsmissie
‘Mare Nostrum’ (2013), omdat
veel vluchtelingen stierven
voor de Italiaanse kust.
8.
Sinds 2014 helpt FRONTEX
Italië bij de bewaking van de
Italiaanse kust met ‘Operatie
Triton’, dat ‘Mare Nostrum’
vervangt.

9.
Om vluchtelingen te
ontmoedigen de oversteek
naar Europa te maken, is de
EU nu ook een vluchtelingenakkoord met Noord-Afrikaanse
landen (zoals Libië) aan het
sluiten.
10.
De EU probeert de instroom
van vluchtelingen uit bv. Syrië
tegen te gaan door het land
humanitaire hulp te bieden
zoals voedsel, tenten of
medicijnen.

9.
Sinds 2015 helpt FRONTEX
Griekenland bij de bewaking
van de Griekse kust met
‘Operatie Poseidon’.

10.
Door de vele extra
grenscontroles aan de
binnengrenzen van de EU,
spreekt men over ‘Schengen
onder druk’.

1.
De meeste asielzoekers komen
Europa binnen via de
Middellandse Zee.

2.
In 2016 vroegen 51.110
mensen asiel aan in
Griekenland en 122.960 in
Italië.
3.
EU-landen in het Zuiden van
Europa geven aan deze druk
niet aan te kunnen en laten
vluchtelingen door, zonder ze
te registreren in Eurodac.
4.
Daardoor krijgen andere EUlanden een grotere toestroom
van vluchtelingen.
5.
Het aantal asielaanvragen in
de EU-lidstaten verschilt
onderling enorm. Zo kreeg
Duitsland er 745.155 en
Slowakije slechts 145 in 2016.
6.
Omdat een beslissing van één
land gevolgen heeft voor
andere EU-landen, riep de EU
op tot solidariteit en maakte
ze een spreidingsplan (2015).
7.
Door het spreidingsplan
worden 160.000 asielzoekers
uit Syrië, Irak en Eritrea die
aankomen in Griekenland en
Italië verspreid over de andere
EU-landen.
8.
Niet alle EU-landen gingen
akkoord met het
spreidingsplan.

1.
Alle EU-landen ondertekenden
de Conventies van Genève
(1951). Daarin beloven ze
mensen te beschermen die in
hun thuisland niet langer
beschermd worden.
2.
Het eerste EU-land waar een
asielzoeker aankomt in
Europa, is verantwoordelijk
voor de asielaanvraag en de
opvang van de asielzoeker.
3.
De meeste asielzoekers komen
uit Afrika of het MiddenOosten. De landen in ZuidEuropa zijn dus vaak het eerste
EU-land waar ze aankomen.
4.
Mensen die in de EU asiel
aanvragen, kunnen dat slechts
in 1 EU-land doen.
5.
Het Eurodac-systeem
controleert aan de hand van
vingerafdrukken, of mensen al
eerder EU asiel aanvroegen in
een EU-land.
6.
Economische migranten
worden teruggestuurd naar
hun land van herkomst. Enkel
vluchtelingen maken kans op
een verblijfsvergunning.
7.
Met een ‘blauwe kaart’
kunnen hoogopgeleide
economische migranten legaal
in de EU komen werken. In
2016 waren dat er 21.000.
8.
De EU-landen zijn zelf
verantwoordelijk voor de
asielprocedure, maar moeten
Europese minimumnormen
voor opvang respecteren.

9.
Toch zijn alle EU-landen
verplicht asielzoekers uit
Griekenland en Italië over te
nemen.
10.
Het spreidingsplan wordt
aangepast (2017). Er moeten
33.000 asielzoekers in plaats
van 160.000 verdeeld worden
over de EU-landen.

9.
Mensen die een asielaanvraag
indienden in een EU-land
hebben recht op bed, bad en
brood.
10.
De EU-landen zijn
verantwoordelijk voor de
erkenning (of niet) van
vluchtelingen, binnen de
Europese minimumnormen.

