


Perstekst 15 november 2018

Stop Marrakesh immigratiepact 
Op 10 en 11 december vindt in Marrakesh de slotconferentie plaats, waarop het ‘Global Compact for 
Migration’, uitgedokterd onder auspiciën van de Verenigde Naties, ter ondertekening voorligt en zal 
worden goedgekeurd. Het pact maakt van immigratie een universeel recht waarbij onze landsgrenzen 
wagenwijd worden opengezet. 

Tot voor kort was het pact in België blijkbaar geen debat waard en werd het enkel door het Vlaams Belang 
gethematiseerd. Ik verwijs naar onze verschillende tussenkomsten in de Kamer en het Europees Parlement. 
Telkens stonden wij op de barricaden. 

Als we vicepremier De Croo mogen geloven, die twee weken geleden nog aankondigde dat hij het “akkoord 
met veel overtuiging zou ondertekenen”, lag het standpunt van de Belgische regering eigenlijk al vast. In de 
commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer lichtte de vicepremier zijn standpunt toe. Op de drie 
overlegmomenten waar de adjunct-kabinetschef van staatssecretaris Francken - Thomas Moens - aanwezig 
was, werd niet het minste voorbehoud gemaakt door de N-VA. 

Dit alles staat in schril contrast met het debat dat in heel wat andere landen werd gevoerd. Verschillende 
Westerse landen hebben reeds beslist niet te participeren aan dit pact of het alleszins niet mee goed te keuren. 
De eersten in de rij waren Australië en de Verenigde Staten. Noteer daarbij dat beide landen, in tegenstelling 
tot de Europese landen, traditioneel immigratielanden zijn. Later besliste ook Hongarije dat het dit pact niet 
zal ondertekenen. Recenter (op 31 oktober) liet ook de Oostenrijkse regering (onder druk van de FPÖ, rege-
ringspartij en Europees bondgenoot van het Vlaams Belang) weten het pact niet te zullen ondertekenen omdat 
het de Oostenrijkse soevereiniteit aantast, het de grenzen tussen legale en illegale immigratie vervaagt, maar 
vooral omdat het migratie als een mensenrecht naar voren wil schuiven. 

En de jongste dagen kan worden vernomen dat ook andere landen afhaken. Deze week liet ook Bulgarije 
weten niet te zullen tekenen. Landen zoals Italië, Polen, Kroatië, Tsjechië, Zwitserland, Estland, Letland, Li-
touwen, Noorwegen, Slovakije, Roemenië en Denemarken overwegen ondertussen hetzelfde. Dit laatste geldt 
inmiddels ook voor buurland Nederland, waar ernstige twijfels zijn gerezen over het zogenaamd niet-binden-
de karakter van het pact. In de nadagen van Merkel zijn er ondertussen zelfs in de CDU ernstige bedenkingen 
te horen. 

De recente bochten van premier Michel geven alvast aan dat de druk van het Vlaams Belang zijn vruchten af-
werpt. Doch, zolang er geen definitief regeringsbesluit valt, blijft onze politieke druk nodig. Tot 10 december 
zullen wij die rol dan ook rigoureus vervullen. 



Bedenkingen en bezwaren

Er zijn gegronde bezwaren tegen dit pact. Weliswaar is het in theorie juridisch niet bindend, maar dat bete-
kent niet dat het geen verstrekkende gevolgen kan hebben, waarvoor de Europeanen cash dreigen te betalen. 

Het pact is zo “niet-bindend” dat het woord ‘verplichten’ of ‘verplichting’ er tientallen keren in voorkomt. Het 
staat bol van aanbevelingen en engagementsverklaringen, waarvan in de regel verondersteld wordt dat ze 
ook moeten worden nageleefd.

Het is onlogisch dat landen energie (en geld) zouden steken in overleg en documenten zouden ondertekenen 
waarvan vervolgens wordt gezegd dat het in wezen toch geen enkel verschil maakt omdat het (juridisch) 
niet-bindend is. Mocht dat waar zijn, dan zou men immers evengoed niet kunnen onderhandelen en niet on-
dertekenen. Het spreekt vanzelf dat ondertekenaars van dit VN-Migratiepact zich politiek of moreel gebonden 
(kunnen) achten en het beleid er dus naar zullen richten. 

Het pact mag dan strikt juridisch bekeken niet bindend zijn, het legt de deelnemende staten in ieder geval 
een heel pakket engagementen op, waarover elke vier jaar op een ‘International Migration Review Fo-
rum’ rekenschap zal moeten gegeven worden. Het is bovendien voorspelbaar dat dit pact door de linkerzijde 
en ngo’s als politiek en moreel drukkingsmiddel zal worden aangewend om de poorten nog verder open te 
zetten. 

Bovendien – en dat kan niet genoeg benadrukt worden – staat het in de sterren geschreven dat op basis van 
zulke ‘soft law’ (waar dit pact in wezen op neerkomt) uiteindelijk toch juridische uitspraken zullen gedaan 
worden en ze zo verworden tot bindend recht (hard law). Door de verwevenheid van het VN-Migratiepact met 
vele andere documenten - conventies, verdragen, verklaringen, richtlijnen, protocollen - wordt een juridisch 
oerwoud gecreëerd waarin handige advocaten en activistische rechters zich als een vis in het water zullen 
voelen. In dat verband moet er ook op gewezen worden dat het begrip ‘illegale immigratie’ niet in de tekst 
voorkomt. Het vervagen van de grens tussen legale in illegale immigratie biedt dan ook een grote ma-
noeuvreerruimte voor advocaten van de immigratielobby en voor activistische rechters.

Het pact is absoluut geen neutraal document, maar volstrekt eenzijdig en dat op twee manieren. 

1. Het gaat uit van de premisse van immigratie “als bron van welvaart, innovatie en duurzame ont-
wikkeling”. Er wordt geen letter besteed aan de negatieve gevolgen ervan (afnemende sociale cohesie, 
gettovorming, islamisering, verloedering, criminaliteit, kwaliteitsdaling van ons onderwijs, wachtlijs-
ten voor sociale woningen, stijgende kosten voor de sociale zekerheid).

2. Ten tweede leest het pact als een opsomming van plichten voor de ontvangende (lees: Europe-
se-Westerse) landen en een catalogus van rechten voor immigranten (waarbij doorgaans in het 
midden wordt gelaten of die ook gelden voor illegale immigranten). De rode draad doorheen het pact 
is duidelijk: bij het regelen van immigratie zijn de belangen van de immigrant leidend; die van de 
ontvangende samenlevingen worden nergens vermeld. De kernboodschap luidt dat immigratie goed 

is en moet worden geprezen. Kritiek is dan ook ongewenst. Meer zelfs: het pact vermeldt dat de 
overheid er (via campagnes en ‘voorlichting’) voor moet zorgen dat de bevolking een positief beeld 
opgedrongen krijgt van immigratie. Degenen die ‘intolerante’, ‘racistische’, ‘xenofobe’,… berichten 
verspreiden, moeten daarentegen van publieke gelden worden uitgesloten. Wie enigszins vertrouwd 
is met dat soort teksten, weet dat hiermee elke kritische stem bedoeld wordt en deze passage in feite 
weinig anders is dan een oproep tot censuur. 



Uitgaande van het dogma van immigratie als “bron van welvaart, innovatie en duurzame ontwikkeling” wordt 
immigratie (uiteraard steevast richting Westerse landen, maar dat wordt er natuurlijk niet zo bij gezegd) aan-
geprezen als iets dat moet worden gefaciliteerd en zelfs gestimuleerd.  Het tendeert naar een totale insti-
tutionalisering van migratie, het maakt er bij wijze van spreken een recht van, meer zelfs, tot op zekere hoogte 
bijna een mensenrecht.

Daaruit volgen een aantal andere ‘engagementen’ die niet van de minste zijn, die – als ze worden nageko-
men – de poorten nog verder zullen openzetten en de immigratie (zowel de legale als de illegale) vanuit Afrika 
en Zuid-Azië nog verder zullen aanmoedigen. Een greep uit deze engagementen:

- De mogelijkheden tot gezinshereniging worden uitgebreid;

- Klimaatveranderingen worden een wettiging voor immigratie;

- Alle immigranten, dus ook illegale, moeten toegang hebben tot basisvoorzieningen;

- Er moeten versnelde procedures voor het verlenen van visa komen of zelfs het afschaffen van visum-
aanvragen voor ‘reguliere migranten’;

- Het pact tendeert ertoe de bestraffing van illegaliteit aan banden te leggen en noemt detentie enkel als 
laatste mogelijkheid;

- Het wil dat er gratis rechtsbijstand aan alle migranten, dus ook de illegalen, ter beschikking wordt 
gesteld;

- Immigranten moet het gemakkelijk worden gemaakt aan het politieke leven van hun thuislanden deel 
te nemen…



Conclusie

De Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties, Filippo Grandi, zei in september 2018 
nog dat er helemaal geen vluchtelingencrisis was en dat migratie vooral een bron van ‘vooruitgang en voor-
spoed’ is. De pro immigratie-inhoud van dit VN-Migratiepact hoeft dan ook niet te verbazen. 

Degenen die het pact vieren als een wereldwonder en bestempelen als een historische mijlpaal hebben 
in zekere zin gelijk. Nog nooit in de geschiedenis hebben landen zonder enige dwang van buitenaf een 
handtekening geplaatst onder een document waarbij ze afstand dreigen te doen van hun soevereiniteit 
en zich vrijwillig engageren tot zelfovergave. Zoiets gebeurt normaal gezien enkel bij een onvoorwaar-
delijke capitulatie. 

Als dit land – en bij uitbreiding: dit continent – aan iets nood heeft, is het aan een strikte en kordate immigra-
tiepolitiek, waarbij we zélf bepalen wie onder welke voorwaarden wordt toegelaten. 

Dit pact beoogt precies het omgekeerde. Het is een feit dat de ruimte om een eigen, kordaat en doeltreffend 
beleid te voeren vandaag reeds wordt ingeperkt door allerlei internationale verdragen en akkoorden, die door 
‘activistische’ rechters dan nog eens maximaal worden geïnterpreteerd en ingevuld. Met dit pact is geen ver-
betering in zicht, wel integendeel.

Wie de inhoud van dit pact grondig heeft bekeken, weet dat de kassa zal rinkelen voor de landen die hun 
bevolkingsoverschot naar Europa willen exporteren én voor de (advocaten van de) immigratielobby. De re-
kening zal cash betaald worden door de modale Europeaan, die geen vragende partij is voor nog meer 
immigratie en die bovendien niet om zijn mening wordt gevraagd.

Het is ronduit verbijsterend dat over dit ontzettend verstrekkend dossier tot voor kort geen debat werd gevoerd 
en deze kwestie – waarover zoveel Vlamingen en Europeanen bezorgd zijn én die bepalend is voor hun toe-
komst – opnieuw boven de hoofden van de mensen wordt beslist.

In het buitenland startte onze Europese partners van de Beweging van Naties en Vrijheid (BENV) met een 
campagne tegen dit duivelspact. Met succes: na tussenkomst van onze zusterpartij FPÖ volgde de weigering 
van Oostenrijk eind oktober. Vorige week begon - na verscheidene tussenkomsten van onze zusterpartij PVV 
– ook de Nederlandse regering voorbehoud te maken. Niet onterecht bestempelde Geert Wilders het VN-ak-
koord als een zelfmoordpact. Hetzelfde gebeurt momenteel in Italië waar de Lega al zijn gewicht in de schaal 
werpt om niet te tekenen. Volgende week volgt ook Frankrijk, waar Marine Le Pen de forcing voert. En in ei-
gen land leidt het Vlaams Belang het verzet tegen het pact. We doen dat met een uitgebreid campagnearsenaal: 

o Om de modale burger de kans te bieden zijn mening te kennen te geven, starten we - in de 
schoot van de BENV – met een grootscheepse petitiecampagne (www.stopmarrakesh.com) 
tegen het pact van Marrakesh. 

o Er komen markt- en stationacties waar mensen zich kunnen aansluiten bij ons verzet.
o We blijven onze waakhondfunctie vervullen in de Kamer en het Europees parlement. 
o Er volgen in de komende weken visuele acties in en om de Wetstraat. 
o We zetten opnieuw volop in op sociale media, waar verhelderende clips over het pact zullen 

worden verspreid. 
o De campagne mondt uit in een slotmeeting in Brussel in het laatste weekend voor 10 decem-

ber, wanneer de ondertekening plaatsvindt. 

Met deze doorgezette campagne wil het Vlaams Belang de druk op de regering verder opvoeren om het voor-
beeld van landen zoals Oostenrijk te volgen. Tegelijk roept het Vlaams Belang de N-VA met aandrang op om 
op haar woorden voor één keer ook daden te laten volgen.



Welke punten in het ‘Global Compact Pact For Migration’ stuiten ons tegen de borst? 

Artikel 8: ‘We erkennen dat migratie een bron van welvaart, innovatie en duurzame ontwikkeling is in onze 
geglobaliseerde wereld, en dat deze positieve impact kan worden geoptimaliseerd door betere overheidsstu-
ring van migratie.’

Artikel 12: ‘Het pact heeft tot doel de risico’s en kwetsbaarheden te verminderen waar migranten mee te ma-
ken hebben tijdens verschillende fasen van hun migratie, door hun mensenrechten te respecteren, beschermen 
en in te vullen en ze zorg en assistentie te geven.’

Doelstelling 2: ‘Het minimaliseren van negatieve drijfveren en structurele factoren die mensen aanzetten om 
hun geboorteland te verlaten.’ (Alsof wij dat in de hand (moeten) hebben. Bovendien gaat dit volledig voorbij 
aan de wetenschap dat het juist de landen zijn die zich economisch aan het ontwikkelen zijn die emigratielan-
den worden. Uit de allerarmste landen wordt nauwelijks gemigreerd, wegens te duur.)

Onder Doelstelling 4: ‘Het herzien van de eisen bij centra waar services geleverd worden aan migranten, opdat 
ook migranten die geen geldige nationaliteit kunnen aantonen niet verstoken blijven van ‘basic services’ en 
opdat hun mensenrechten niet geschonden worden.’

Doelstelling 5: ‘Het verbeteren van beschikbaarheid en flexibiliteit van reguliere (niet-illegale) migratie.’ 
(Aan ‘oorlogsvluchteling’ worden de categorieën ‘klimaatvluchteling’ en ‘rampvluchteling’ toegevoegd.)

Onder Doelstelling 5: ‘De toegang tot procedures voor gezinshereniging vergemakkelijken.’

Onder Doelstelling 8: ‘Collectieve uitzetting van een bepaalde groep migranten is verboden.’

Onder Doelstelling 9: ‘Migranten die gebruik hebben gemaakt van diensten van smokkelaars worden niet 
verantwoordelijk gehouden of strafbaar gesteld.’

Onder Doelstelling 10: ‘Het nemen van maatregelen zodat illegalen die gebruik hebben gemaakt van men-
sensmokkelaars tijdelijk of permanent in het land van aankomst kunnen blijven.’

Onder Doelstelling 11 wordt gesuggereerd dat het strafbaar stellen van illegaliteit in strijd kan zijn met inter-
nationaal recht (27. f)).

Onder Doelstelling 12: ‘Iedere migrant die zegt minderjarig te zijn moet als dusdanig worden behandeld, ten-
zij een ‘multi-disciplinaire’, onafhankelijke, kindvriendelijke leeftijdsbepaling heeft plaatsgevonden.’

Doelstelling 13: ‘Gebruik detentie slechts als laatste middel en werk naar alternatieven toe.’ (Opsluiting wordt 
dus niet gezien als middel om ongewenste of illegale migratie tegen te gaan).

Onder Doelstelling 13: ‘Het faciliteren van gratis toegang tot asieladvocaten voor alle migranten.’

Doelstelling 15: ‘Het beschikbaar maken van ‘basic services’ voor migranten.’ (Er moet dus altijd bed, bad en 
brood worden verstrekt, alsook gezondheidszorg. En opleidingen moeten toegankelijk zijn. Ook voor illega-
len.)

Onder Doelstelling 15: ‘Het toegang geven van illegalen tot ‘basic services’.’



Onder Doelstelling 15: ‘De toegang tot basisdiensten of ‘basic services’ voor migranten is beschermd door 
mensenrechten.’

Onder Doelstelling 15: ‘Het inrichten van lokale ‘service points’ om de toegang tot ‘basic services’ voor mi-
granten te vereenvoudigen.’

Onder Doelstelling 15: ‘Het oprichten van een ‘Nationaal Mensenrechten Instituut’ om klachten van migran-
ten over de toegang tot ‘basic services’ op te nemen.’

Onder Doelstelling 16: ‘Het steunen van multiculturele activiteiten via sport, muziek, kunst, culinaire festivals 
(…) om de appreciatie van migrantenculturen te bewerkstelligen.’

Onder Doelstelling 17: Negatieve berichtgeving inzake migratie moet worden tegengegaan. Daartoe moeten 
‘onafhankelijke media worden gepromoot door mediaprofessionals op te leiden’ en moet worden ‘gestopt met 
subsidiëring en materiaal dat systematisch intolerantie, xenofobie, racisme en andere vormen van discrimina-
tie van migranten promoot’. (Censuur dus.)

Onder Doelstelling 19: ‘Het faciliteren van politieke participatie van migranten in de politiek van hun thuis-
land, bijvoorbeeld door het aanbieden van speciale stemlokalen voor migranten.’

Doelstelling 20: ‘Bevorder snellere, veiligere en goedkopere overdracht van geldtransfers en bevorder finan-
ciële inclusie van migranten.’ (Betalingsverkeer naar de landen van herkomst moet dus gemakkelijker worden 
gemaakt.)

Onder Doelstelling 21: ‘Minderjarigen mogen niet worden uitgezet als vastgesteld is dat dit niet in hun belang 
is.’

Doelstelling 22: ‘Bewerkstellig mechanismen voor de overdraagbaarheid van sociale zekerheid en verdiende 
fondsen.’ 

Onder Doelstelling 23: de frase ‘in the spirit of solidarity’, ‘in de geest van solidariteit’, betekent dat de onder-
delen van deze verklaring solidair gedragen moeten worden ‘including through the provision of financial and 
technical assistance‘. Kortom: als een land niet aan de verplichtingen voldoet is het zaak dat andere landen 
inspringen met geld en middelen (de landen die moeten bijspringen worden nog juist niet bij naam genoemd).


