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TOELICHTING

Op dit moment zitten duizenden illegale migranten vast in het grensgebied tussen
Wit-Rusland en Polen. Deze situatie is een rechtstreeks gevolg van een bewuste
politiek van het regime van de Wit-Russische communistische dictator Aleksandr
Loekasjenko die al maandenlang migranten uit het Midden-Oosten laat overvliegen
om ze dan manu militari naar de grens met Polen te sturen, die ook een buitengrens van de Europese Unie is. De redenen voor dit beleid zijn inmiddels bekend:
verdeeldheid creëren tussen de EU-lidstaten en wraak nemen voor de kritiek van
het Westen op het dictatoriale optreden tegen dissidenten in eigen land.
Polen reageert inmiddels zoals het hoort. Het geeft niet toe aan deze chantage en
versterkt zijn grens met Wit-Rusland met hekken en een forse militaire en politionele aanwezigheid om het binnendringen van illegale immigranten te verhinderen.
Illegale immigranten die er alsnog in slagen Polen binnen te dringen, worden via
zogenaamde ‘pushbacks’ teruggestuurd naar Wit-Rusland. Nochtans willen de
meeste immigranten die nu aan de grens verblijven zich niet in Polen vestigen,
maar wel in Duitsland of andere West-Europese landen zoals België, waar zij een
beroep kunnen doen op een gulle sociale zekerheid en een netwerk van mensen
van dezelfde afkomst. Het is dus gepast Polen dankbaar te zijn voor deze aanpak
waarvan wij de vruchten dragen.
De situatie aan de grens is inmiddels fors geëscaleerd. Duizenden illegale immigranten zitten nu vast aan de grens en dit zorgt voor toenemende spanningen, niet
alleen tussen Wit-Rusland en Polen, maar ook tussen Wit-Rusland en de EU.
Het lijkt een evidentie dat de hele EU en alle lidstaten van de Unie zich achter de
Poolse inspanningen zouden scharen om de Europese buitengrenzen te verdedigen. De kwestie beperkt zich immers niet tot de enkele duizenden immigranten
die nu aan de grens vastzitten ingevolge de perfide politiek van het Loekasjenkoregime. Wanneer de Europese grenzen opnieuw worden opengesteld, dreigt immers
een herhaling van het scenario van 2015 toen de desastreuze ‘Wir schaffen das’uitspraken van de Duitse bondskanselier Angela Merkel geïnterpreteerd werden
als een open uitnodiging aan immigranten uit Azië en Afrika om zich massaal in
Duitsland en bij uitbreiding in de Europese Unie te komen vestigen.
Het is in dat kader ook belangrijk te weten dat op 7 oktober 2021 twaalf EU-lidstaten
(Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Griekenland,
Hongarije, Litouwen, Letland, Polen en Slovakije) een brief verzonden naar vicepresident van de Europese Commissie Margaritis Schinas en Europees commissaris
voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson. Ze stellen dat de buitengrenzen van de
EU maximaal beveiligd moeten kunnen worden en verwijzen daarbij onder meer
naar de situatie aan de Pools-Wit-Russische grens. Concreet pleiten ze ervoor om
de Schengengrenscode aan te passen zodat het duidelijk is welke acties de lidstaten kunnen ondernemen om illegale immigratie (al dan niet aangestuurd door
vreemde mogendheden) het hoofd te kunnen bieden. Ze klagen ook aan dat de
Schengengrenscode niet expliciet voorziet in fysieke barrières als maatregel om de
EU-buitengrenzen te beschermen. Nochtans zijn fysieke barrières een effectieve
maatregel gebleken die de belangen dient van de hele Europese Unie en niet enkel
van de staten aan de buitengrens. Voor dergelijke barrières zou ook prioritair een
beroep gedaan moeten kunnen worden op fondsen uit de EU-begroting.
Sinds de ‘Wir schaffen das’-uitspraken in 2015 kwamen effectief niet minder dan 5
miljoen immigranten de Europese Unie binnen om hier asiel aan te vragen. Ook in
België werden recordaantallen asielaanvragen genoteerd. Ook nu nog ondervinden
we de gevolgen hiervan. Op 16 november maakte het Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bekend dat er in de eerste tien maanden
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van dit jaar al 20.781 asielaanvragen in België geregistreerd werden. Een bijzonder hoog aantal, zeker wanneer men weet dat in de eerste maanden van dit jaar
de coronacrisis nog volop woedde en er in dat kader nog reisrestricties van kracht
waren. Dit leidt er onder meer toe dat in tal van Vlaamse gemeenten nieuwe
asielopvang wordt gecreëerd door de Federale Regering, vaak onder protest van
de inwoners van de betreffende wijken en de lokale besturen. Het is dan ook van
groot belang dat er vermeden wordt dat er signalen worden uitgestuurd naar Azië
of Afrika dat iedereen hier welkom is en kans maakt op een verblijfsvergunning.
In dat opzicht zijn de uitspraken van federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie
Sammy Mahdi die vrijdagavond in De Afspraak stelde dat de duizenden migranten die vastzitten op de grens tussen Polen en Wit-Rusland binnengelaten moeten
worden in de Europese Unie zodat ze hier hun asielaanvraag kunnen indienen,
absoluut onverstandig. Deze migranten binnenlaten om in de EU een asielaanvraag
in te dienen zal overigens niet alleen opnieuw een nieuw aanzuigeffect en nieuwe
massa-immigratie creëren – met alle noodlottige gevolgen van dien, ook voor de
migranten zelf –, maar komt ook neer op een toegeven aan het chantagebeleid van
de Wit-Russische dictatuur en een mes in de rug van de Poolse grensverdediging.
De enige boodschap die moet worden uitgestuurd is: illegale immigratie wordt niet
beloond en wie onze Europese grenzen illegaal probeert binnen te dringen wordt
tegengehouden of teruggestuurd.
Johan DECKMYN
Kristof SLAGMULDER
Carmen RYHEUL
Filip DEWINTER
Chris JANSSENS
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE
Het Vlaams Parlement:

– gelet op:
1° de duizenden migranten die vastzitten in het Pools-Wit-Russische grensgebied;
2° de hybride oorlogsvoering van de Wit-Russische communistische dictatuur
tegen de Europese Unie, waarbij mensen uit het Midden-Oosten naar de
Poolse/EU-grens worden getransporteerd;
3° de inspanningen van Polen om de Europese buitengrenzen van de Europese
Unie te verdedigen tegen illegale immigratie;
4° de brief van twaalf lidstaten van de Europese Unie van 7 oktober 2021
waarin opgeroepen wordt in middelen te voorzien om de buitengrenzen van
de EU maximaal te kunnen beveiligen;
5° de uitspaken van de federale staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy
Mahdi dat de duizenden migranten die vastzitten aan de grens tussen Polen
en Wit-Rusland binnengelaten moeten worden in de Europese Unie;
– overwegende dat:
1° de ervaring bewezen heeft dat het belangrijk is dat – zeker in dergelijke
gemediatiseerde situaties – elke uitspraak moet vermeden worden die kan
geïnterpreteerd worden als een uitnodiging om zich in de Europese Unie te
vestigen;
2° sinds de ‘Wir schaffen das’-uitspraken in 2015 reeds meer dan 5 miljoen
asielaanvragen werden ingediend in de Europese Unie;
3° ook nu opnieuw – ondanks de coronacrisis – het aantal asielaanvragen in
dit land op een bijzonder hoog niveau ligt;
4° illegale immigratie op geen enkele manier beloond mag worden;
5° de Poolse inspanningen om de Europese buitengrenzen te bewaken dus
ondersteund moeten worden en niet ondermijnd;
6° de uitspraken van Sammy Mahdi dan ook een totaal verkeerd signaal geven;
– vraagt aan de Vlaamse Regering om:
1° haar onvoorwaardelijke steun toe te zeggen aan de Poolse regering voor wat
betreft haar vastberadenheid om de Europese buitengrenzen te beschermen tegen illegale immigratie en illegale migranten niet toe te laten tot de
EU;
2° in dat verband de uitspraken van Sammy Mahdi te veroordelen die verklaarde dat de migranten aan de Poolse grens de Europese Unie moeten
binnengelaten worden om hier asiel te kunnen aanvragen.
Johan DECKMYN
Kristof SLAGMULDER
Carmen RYHEUL
Filip DEWINTER
Chris JANSSENS
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