


In het najaar van 2017 staat de hervorming van het Common European 

Asylum System (CEAS) geplant. Deze heeft als doel de Europese migratiepoli-

tiek drastisch te verscherpen.

Het momenteel bediscussieerde CEAS bevat:

- Een afschaffing van langdurige verblijfsvergunningen, zodat 3 jaar het 

maximum wordt met mogelijkheid tot verlenging. Dit zorgt voor een toene-

mende en blijvende onzekerheid.

- Een verscherping van het first country principle. Gevluchte mensen 

kunnen alleen asiel aanvragen in het eerste EU-land waar zij in reizen.

- Afschaffing van het recht van landen om vluchtelingen vrijwillig op te 

nemen.

- Het opslaan van vingerafdrukken en andere biomedische gegevens tot 10 

jaar toe in het "EURODAC-systeem". Vanaf 6 jaar oude kinderen, ipv 14 jaar.

- Overdracht van deze gegevens aan staten bij deportatie.

- Beperking van de bewegingsvrijheid van vluchtelingen door het terugtrek-

ken van alle voorzieningen tot op de noodverzorging wanneer mensen 

verder reizen in een ander EU-land.

- Het stopzetten van een asielprocedure wanneer veronderstelt wordt dat 

iemand "niet meewerkt", bijvoorbeeld in een geval van verloren documen-

ten.

- Criminalisering van vluchtelingen: Mogelijkheid tot het gevangen zetten 

tijdens de asielprocedure.

- Terugtrekken van de verblijfstatus bij een vermeende verbeterde situatie in 

het herkomstland van een gevlucht persoon.

- Deporteren van alleengaande minderjarigen.

- Indelen van EU-buurlanden als 'veilig', noodwendige deportaties daarheen 

wanneer deze landen tijdens de vlucht overgestoken zijn - dus in elk geval.

Gelijktijdig wordt de bufferzone om de EU verder uitgebouwd. Door afspra-

ken van de EU met Afrikaanse landen wordt de EU-grens verder dan haar 

territoriale grenzen verschoven. Deze afspraken gaan om het financieren en 

trainen van grenspolitie, het opbouwen en militariseren van grenzen en 

detentiecentra's (zoals in Libië en Mali) en het vergemakkelijken van deporta-

ties. Dit alles gebeurt onder het dekmantel van woorden als "Ontwikkelings-

samenwerking" en "Vluchtoorzaken bestrijden". Alles wordt gedaan om te 

voorkomen dat vluchtelingen en migranten de EU grenzen überhaupt levend 

bereiken. Diegene die het toch halen, worden met uitsluiting, criminalisering 

en vervolging "verwelkomd". Terwijl de EU zich als voorvechter voor vrijheid 

en menselijkheid presenteert, worden vluchtelingen en migranten tot een 

tweederangs mensen gemaakt en van alle rechten ontdaan.


