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Opgave 4 Vluchtelingen in Europa
Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7.
Inleiding
Europa heeft een grote aantrekkingskracht op vluchtelingen. Veel komen
er over het water en gaan in Griekenland of Italië aan wal. Een aantal
Griekse eilanden ligt dichtbij de Turkse kust zodat een oversteek vanuit
Turkije relatief snel kan gaan. In Italië komen de vluchtelingen vooral via
Libië. In Libië is een burgeroorlog aan de gang en het ontbreken van een
effectief centraal gezag maakt dat land tot een ideale uitvalsbasis voor
mensensmokkelaars. Veel vluchtelingen verdrinken tijdens de oversteek.
De 'gelukkigen' die Italië of Griekenland weten te bereiken willen naar
Europa, niet speciaal naar Italië of Griekenland. Volgens afspraken
binnen de EU die zijn vastgelegd in de verordening van Dublin zijn Italië
en Griekenland zelf verantwoordelijk voor de opvang maar beide landen
zien dat liever als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele
Europese Unie.
In april 2015 deed zich een nieuwe ramp voor waarbij honderden
bootvluchtelingen verdronken. Dat was voor EU-president Tusk de reden
om een extra EU-top in mei 2015 te organiseren (tekst 6). Een maand
later formuleert het kabinet Rutte haar standpunt (tekst 7).
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Lees tekst 6.
Federica Mogherini is lid van de Europese Commissie. In tekst 6 is zowel
een bevoegdheid als een taak van de Europese Commissie te herkennen.
Welke bevoegdheid en welke taak van de Europese Commissie zijn te
herkennen in tekst 6? Licht in je antwoord toe in welke regels (geef de
regelnummers) die bevoegdheid en die taak in de tekst te herkennen zijn.
Welke gedachte over de samenwerking binnen de Europese Unie is terug
te vinden in de samenstelling van de Europese Commissie?
Zie de regels 24 tot en met 30 van tekst 6.
Leg uit wat de relevantie is van het vermelden van de meningen van
China en Rusland in deze context.
Lees tekst 7.
Besluitvormingsprocedures binnen de Europese Unie kunnen ingedeeld
worden in twee soorten. Het verschil heeft te maken met hoe zwaar de
soevereiniteit van de lidstaten meeweegt in de besluitvorming.
 Welk begrip past bij de besluitvormingsprocedure over het plan om
asielzoekers uit Griekenland en Italië te verdelen over Europa?
 Waar is dat uit af te leiden?
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Bij de besluitvorming over de opvang van asielzoekers speelt het dilemma
van de collectieve actie.
Leg uit dat bij het vluchtelingenprobleem het dilemma van de collectieve
actie een rol speelt.
Verklaar waarom het dilemma van de collectieve actie meer een rol speelt
binnen het overleg van de Europese Staats- en regeringsleiders en
minder een rol speelt binnen de Europese Commissie zelf.
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tekst 6
Europa zet spreiding vluchtelingen door
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(…) Volgens Brussel, nu op ramkoers
met een flink aantal lidstaten, is het
niet langer reëel om enkele landen
als Italië en Malta te laten opdraaien
voor grote aantallen bootvluchtelingen, en enkele andere landen
(Duitsland, Zweden) voor migranten
uit voornamelijk Syrië, Irak en
Eritrea.
(…) De verplichte spreiding van
vluchtelingen is een van de ideeën
die vorige maand circuleerden op de
ingelaste vluchtelingentop die volgde
op vermoedelijk 1700 verdrinkingsdoden in de Middellandse Zee.
Intussen werkt EU-buitenlandchef
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Federica Mogherini hard aan een
ander besluit van die top: een resolutie van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties die Europa toestemming moet geven om boten van
mensenhandelaren op te sporen en
te vernietigen.
Ook dat is voor Brussel een harde
noot om te kraken, want China en
Rusland staan na de militaire acties
tegen het Libië van Muammar
Gaddafi niet te springen om nieuwe
militaire operaties op de NoordAfrikaanse kust. (…)

bron: Frans Boogaard, Dagblad van het Noorden, 13 mei 2015
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tekst 7
2.000 extra migranten welkom in Nederland
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Het kabinet staat positief tegenover
de herverdeling van asielzoekers uit
Griekenland en Italië over andere
landen in Europa. Voor Nederland
zou dat betekenen dat er in een
periode van twee jaar ruim tweeduizend asielzoekers extra komen.
Dat schrijft staatssecretaris Klaas
Dijkhoff (Immigratie) dinsdag aan de
Tweede Kamer. (…)
Net als bij alle Europese voorstellen
gaat het plan door als er een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten voor is. Dat wil zeggen dat
minstens 55 procent van de landen
het ermee eens is, en dat in die landen minstens 65 procent van de
bevolking woont. Sommige landen,
zoals Hongarije, hebben zich al
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uitgesproken tegen de herverdeling.
(…)
Het plan van de Europese Commissie houdt in dat 40 duizend asielzoekers binnen de Europese Unie
worden herplaatst. Landen in het
zuiden van Europa - vooral Italië en
Griekenland - worden momenteel
overspoeld door vluchtelingen. De
meesten van hen komen uit landen in
oorlog, zoals Syrië en Eritrea. (…)
In ruil voor de herplaatsing moeten
Italië en Griekenland hun asielprocedure op orde brengen. Nu
reizen asielzoekers vaak ongezien
door naar landen in het noorden van
Europa.

bron: Maartje Bakker, de Volkskrant, 10 juni 2015
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