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6. Veilig in Europa

Inleiding

In 1993 gingen de grenzen tussen de Europese landen open voor goederen, 
personen, diensten en kapitaal. Dat was een goede zaak voor de Europese 
economie. Maar ook de georganiseerde misdaad zag hierin een ideale 
gelegenheid om haar activiteiten uit te breiden. En dus vroegen problemen 
zoals mensenhandel, drugstransporten en valsmunterij om een Europese 
aanpak. De afzonderlijke politie- en juridische diensten van de lidstaten, 
waartussen tot dan toe weinig wisselwerking bestond, moesten de handen 
in elkaar slaan. Vanaf 1993 begonnen de lidstaten van de Unie steeds meer 
samen te werken op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Om te 
kunnen optreden tegen het wereldwijde terrorisme en tegen de toestroom van 
vluchtelingen en (illegale) asielzoekers naar alle lidstaten van de EU, werd deze 
samenwerking nog versterkt. De twee belangrijkste antwoorden op Europees 
niveau op al die problemen zijn Europol en de Schengen-akkoorden. 

De oprichting van Europol in 1994 was oorspronkelijk bedoeld om de illegale drugshandel in Europa aan te pakken. 
Al gauw kreeg Europol er een heel pak andere bevoegdheden bij: mensenhandel, illegale wapenhandel, smokkel, 
terrorisme,… . Zoals het woord het zelf zegt, staat Europol voor ‘Europese Politiedienst’. Europol zorgt ervoor dat 
de politiediensten van de EU-landen vlot informatie uitwisselen. Zo kunnen internationale bendes gemakkelijker 
opgespoord worden. Als een bende mensenhandelaars opereren in Polen, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk, 
zet Europol de politiediensten van die landen aan om gegevens uit te wisselen. Ze coördineert met andere woorden 
internationale politie-operaties. Europol werd in 2002 versterkt door de oprichting van Eurojust (samenwerking op vlak 
van justitie). Dit orgaan coördineert in overleg met Europol het onderzoek naar, en de vervolging van, de georganiseerde 
internationale misdaad.

Daarnaast werden er in Schengen afspraken gemaakt over de beveiliging van Europa’s buitengrenzen. Aan de 
binnengrenzen van de Schengenzone zijn de identiteitscontroles weggevallen. We kunnen nu zonder onze 
identiteitskaart te tonen met de auto van België naar Portugal, Oostenrijk of Estland rijden. Aan de buitengrenzen 
vinden echter extra strenge controles plaats. 

Binnen het kader van de Schengen-akkoorden werken de nationale politiediensten samen. Zo kan de Belgische politie 
bijvoorbeeld bij een achtervolging ook optreden op Frans grondgebied. Of omgekeerd: de Franse politie mag een 
crimineel achtervolgen, ook al rijdt deze België binnen. Zo is de misdadiger niet langer ‘veilig’ wanneer hij over de grens 
is geraakt. Deze politiesamenwerking loopt echter nog niet altijd van een leien dakje en dient nog verder uitgewerkt 
te worden. 

Een laatste aspect van Schengen is het SIS, het Schengen Information System. Deze databank bevat gegevens over 
gestolen goederen, geseinde voertuigen, verloren wapens en zelfs namen van vermiste personen. De bedoeling is om 
snel informatie tussen nationale politiediensten te kunnen uitwisselen en zo de grensoverschrijdende misdaad beter te 
kunnen aanpakken. Het is immers niet zo dat personen of goederen per se in het land blijven waar ze het laatst gezien 
zijn! Misdadigers houden zich nu eenmaal niet aan nationale grenzen… Interne veiligheid vraagt dus om een Europese 
aanpak. 
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6. Veilig in Europa

Europa onderschept steeds meer namaakgoederen
3

De Europese douanediensten namen in 2006 zo’n 
36.000 keer namaakgoederen in beslag. Dat is een 
stijging van 37 procent in vergelijking met 2005, 
zo blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

In totaal gaat het om meer dan 250 miljoen onder-
schepte namaakartikelen, een stijging met meer 
dan 300 procent. Volgens de Europese Commis-
sie is de stijging te danken aan een groeiende ef-
ficiëntie van de Europese douanediensten. Bij de 
in beslag genomen goederen gaat het vooral om 
pakjes sigaretten (156 miljoen), kleding en acces-
soires (30 miljoen) en cd’s en dvd’s (23 miljoen). 
Het leeuwendeel van de namaak komt uit China. 
België staat op de vierde plaats wat betreft de hoe-
veelheid onderschepte goederen, na Duitsland, 
Griekenland en Slovenië. De handel in namaak-

goederen is wereldwijd naar schatting goed voor 
150 miljard euro per jaar.

 31 mei 2007

Steeds meer mensenhandel
Mensenhandel zit in de lift. Uit cijfers van de 
Europese politiedienst Europol blijkt dat voor-
al de uitbreiding van de EU in 2004 voor een 
toename zorgde van de mensenhandel. 

Mensenhandel zou wereldwijd 8,5 tot 12 mil-
jard euro per jaar opleveren. Drugshandel blijft 
big business, met een transport van naar schat-
ting 250 ton cocaïne per jaar naar Europa. De 
handel in dopingproducten verdubbelde tus-
sen 2002 en 2003. Ook financiële misdaad en 
wapenhandel blijven prominent aanwezig bin-
nen de internationale misdaad. Van de georga-
niseerde misdaad in België bestaat een derde 
van de handlangers uit Belgen, de rest komt 
ondermeer uit Roemenië, Bulgarije en Italië. 

 5 maart  2005 
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Vijf Belgen opgepakt in zaak kinderporno
De Europese politiediensten Europol en Eurojust hebben het afgelopen jaar een wijdvertakte handel in 
kinderporno opgerold. 

‘Operatie Koala’ startte in 2006 toen de Australische politiediensten een video onderschepten waarop 
seksueel misbruik van kinderen te zien was. Bij nader onderzoek bleek dat de video van Europese make-
lij was en geproduceerd door een netwerk dat kinderpornofilms maakte.

De belangrijkste spilfiguur van het netwerk was een Italiaanse fotograaf uit Ferrara. Bij een huiszoeking 
vond de politie er 70.000 euro, grote hoeveelheden kinderporno en een klantenbestand van 2.500 men-
sen in negentien landen. Hij werd gearresteerd door de Italiaanse politie, net op het moment dat hij 
naar Oekraïne wou vertrekken. De verdachte had er twee buitenverblijven, waar hij de video’s opnam. 
Heel wat van zijn slachtoffers zijn dan ook Oekraïense kinderen tussen negen en zestien jaar oud. Voor 
dertig tot veertig euro huurde hij de meisjes in voor hun ‘diensten’. 

Een hoofdrolspeler in het netwerk is een 37-jarige man uit Assebroek, een deelgemeente van Brugge. 

Volgens Michael Kennedy, topman van Eurojust, is het een kwestie van tijd vooraleer er opnieuw arres-
taties verricht worden. Behalve de vijf arrestaties in België vonden ook al vier arrestaties plaats in Italië, 
veertig in het Verenigd Koninkrijk, acht in Zweden, 21 in Frankrijk, elf in Spanje, twee in IJsland en een 
in Denemarken.   5 november 2007

Chinees migratienetwerk  5

opgerold in Europa
De Franse en Britse politie rolden de afgelopen 
twee maanden een groot Chinees netwerk rond 
clandestiene immigratie op. Volgens Europol wer-
den 23 mensen gearresteerd. 

De operatie ‘Greensea’ viseerde een door Turken 
en Chinezen georganiseerd netwerk, dat Chine-
zen Groot-Brittannië moest binnensmokkelen. 
De Chinese tak van het netwerk rekruteerde kan-
didaten in China en bracht hen naar België of 
Frankrijk. Van daaruit werden ze door de Turken 
naar Groot-Brittannië gebracht, waar ze aan Chi-
nese mensenhandelaars werden overhandigd.

De illegalen betaalden elk ongeveer 28.000 euro 
voor de reis. Die ging via Azië en Europa en duur-
de soms 18 maanden. De reisomstandigheden wa-
ren erbarmelijk. 

 31 januari 2008
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Groot succes in strijd tegen drughandelaars in Duitsland
Nauwe samenwerking tussen Europol en de Duitse politiediensten zorgde voor de ontmanteling van een 
wereldwijd drugshandelcircuit. 
De drugstrafikanten waren verantwoordelijk voor het leveren van 31 kilo cocaïne, 33 kg marihuana, 20 
kg hasj, 1 kg amfetamines en 11.000 xtc-pillen die bestemd waren voor de Duitse markt. 
Sinds het begin van de operatie in augustus 2005 lopen 80 procedures tegen verdachten van verschil-
lende nationaliteiten. Er werden links gevonden naar 5 Amerikaanse staten en 12 Europese landen. 
Reeds 3 leden van de bende zijn veroordeeld tot zware gevangenisstraffen. 
“Criminelen slaan wereldwijd toe en houden allesbehalve rekening met nationale grenzen. Deze zaak be-
licht het belang van internationale samenwerking in misdaadbestrijding, zoals Europol doet op Europees 
niveau”, zegt Max-Peter Ratzel, directeur van Europol. 
  9 april 2008

Aquapol bevordert samenwerking 
in Europese wateren

Politie rolt bende 
mensensmokkelaars op
Een bende mensensmokkelaars die ook in Den-
dermonde actief was, zette al sinds meer dan een 
jaar elke dag zo’n twintig illegalen op transport 
naar Engeland. 

Nadat ze in Erpe-Mere en Wetteren illegalen 
had onderschept, kreeg de federale politie begin 
dit jaar inlichtingen over een belangrijke smok-
kelroute voor illegalen vanuit Indië en Pakistan 
met Groot-Brittannië als eindbestemming. De il-
legalen, die voor het transport erg veel geld moes-
ten neertellen, kregen telkens tijdelijk onderdak 
in België en verbleven hier vaak in erbarmelijke 
omstandigheden.

Daarna moesten de illegalen op een parkeerter-
rein langs de E40 naar de kust een plek zoeken in 
een container of onder het dekzeil van een vracht-
wagen. De omvang van de mensenhandel bleek 
hallucinant. 

 26 november 2005
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9In de EU is het tijdperk van de slagbomen echt voorbij
Schengen, het kleine Luxemburgse stadje bij het drielandenpunt met België en Duitsland,  was op 14 juni 1985 de plaats van afspraak voor de ministers van Binnenlandse 
Zaken van Duitsland, de Benelux en Frankrijk. Zij engageerden zich toen, volledig buiten EU-verband, om de interne grenscontroles af te schaffen. 
Grenzen openen doe je natuurlijk niet zomaar. De 
politiesamenwerking tussen de betrokken landen 
moest worden versterkt. Daarom werden in Schen-
gen afspraken gemaakt rond politiepatrouilles, 
achtervolgingen op elkaars grondgebied en een 
gemeenschappelijk visumbeleid (een visum voor 
één Schengenland zou gelden voor alle andere 
Schengenlanden). Het akkoord mocht revolutio-
nair genoemd worden: het werd immers gecreëerd 
op een moment dat er binnen EU-verband niet 
gepraat kon worden over verdere overdracht van 
bevoegdheden. 

De ministers die in Schengen bijeenkwamen be-
seften evenwel dat je geen interne grenscontroles 
kunt afschaffen zonder de veiligheidscontroles 
aan de buitengrenzen te versterken. Een gemeen-
schappelijke Europese grenspolitie was voor de 
EU-lidstaten geen optie. Ze kozen dan maar voor 

een gezamenlijke werkmethode en een Europees 
agentschap: Frontex. Dit agentschap moet alles 
wat met grenscontroles te maken heeft coördine-
ren. 

De Schengen-samenwerking kon al gauw op heel 
wat bijval rekenen. Door de jaren heen traden 
ook andere EU-landen toe: Italië (1990), Portugal 
en Spanje (1991), Griekenland (1992), Oosten-
rijk (1995) en Denemarken, Finland en Zweden 
(1996). Ook de niet-EU-landen Noorwegen en IJs-
land sloten zich in 1996 aan. 

Eind 2007 kwamen ook Estland, Letland, Litou-
wen, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Slove-
nië en Malta er bij. Zwitserland trad eind 2008 
toe. 

Roemenië en Bulgarije hebben nog niet alle voor-
bereidingen getroffen om tot de Schengenzone 

toe te treden. Cyprus kan geen lid worden omwil-
le van de opdeling van het land. Groot-Brittannië 
en Ierland kregen een ‘opt out’. 

De Akkoorden van Schengen traden in werking 
in 1995.

 21 december 2007

 

In 2008 verdubbelt Aquapol - een Europees sa-
menwerkingsverband voor politiewerk op het 
water - het aantal acties. Er worden het komende 
jaar 25 acties gehouden op zee, rivieren en in de 
havens van alle deelnemende landen. Deze acties 
richten zich op smokkel, gestolen vaartuigen, il-
legale arbeid en het overtreden van veiligheidsre-
gels. 

Aquapol wil zo de veiligheid bevorderen en crimi-
naliteit in Europa bestrijden. 

Aquapol bestaat sinds 2002 en is tot dusver suc-
cesvol geweest in de samenwerking tussen diverse 
landen door middel van georganiseerde gemeen-
schappelijke politieacties op zee, in havens en op 
de binnenwateren van Europa. Door gezamenlijke 
acties te ondernemen en informatie te delen krijgt 
Aquapol meer inzicht in de veiligheid in havens 
en op de binnenwateren van Europa. Het gaat 
dan met name om vaar- en rusttijden, gevaarlijke 

stoffen, kwaliteitseisen van bemanning en varen 
onder invloed van alcohol.

In 2008 en 2009 vindt een bijzonder samenwer-
kingsverband plaats tussen de politie te water in 
Nederland, Aquapol en de havenautoriteiten van 
Constanca (Roemenië). Deze samenwerking heeft 
te maken met de toetreding van Roemenië tot de 
EU en de veiligheidsbelangen van Europa in de 
haven van Constanca. Deze haven is namelijk een 
nieuwe toegangspoort tot de EU voor illegale han-
del. Met de toetreding van nieuwe landen ontstaan 
immers nieuwe smokkelroutes naar Europa. 

Naar verwachting zal het netwerk van Aqua-
pol de komende jaren nog sterk groeien en een 
echte impuls geven aan de internationale politie- 
samenwerking op de Europese wateren.

 18/01/2008
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Welkom aan 
niet-EU-burgers?
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11.750 vluchtelingen 12

gestorven in poging om 
EU te bereiken

In de zomer van 2006 werden we overspoeld met 
beelden van Afrikaanse bootvluchtelingen die hun 
heil kwamen zoeken in Europa. Voor velen onder 
hen liep deze expeditie slecht af. 2.088 Afrikanen 
overleefden de overtocht niet. In 2007 stierven 
opnieuw 1.861 illegale migranten bij hun poging 
om een van de zuidelijke landen van de Europese 
Unie te bereiken. Dat blijkt uit een publicatie 
van de Italiaanse organisatie Fortress Europe. De 
meeste slachtoffers kwamen om het leven tijdens 
het oversteken van de Middellandse Zee.

Fortress Europe baseerde zich op de berichtgeving 
in de media in Spanje, Griekenland, Italië en 
Malta. Volgens de organisatie kwamen al 11.750 
vluchtelingen om sinds 1988. 

 7 januari 2008

 

Frontex: de grenswachters van Fort Europa 14

Volgens de laatste cijfers is het aantal asielaanvra-
gen in Europese landen zoals Groot-Brittannië, 
Denemarken en Duitsland de laatste jaren ge-
daald, ondanks het feit dat wereldwijd het aantal 
vluchtelingen stijgt. Reden genoeg voor de Euro-
pese Commissie om een tandje bij te steken en 
‘Fort Europa’ te versterken. 

De Commissie werkte een pakket maatregelen uit 
om de controle aan de buitengrenzen van Europa 
nog verder op te voeren. 

Zo wordt er werk gemaakt van een gecentraliseer-
de Europese gegevensbank. Die moet registreren 
wie er de EU binnen en buiten gaat. Niet-EU-bur-
gers zullen biometrische gegevens (zoals vingeraf-
drukken en irisscans) moeten achterlaten, om de 
criminaliteit en terrorisme tegen te gaan. Nu al 
verzamelt Eurodac vingerafdrukken van iedereen 
die asiel aanvraagt in Europa. Een asielzoeker kan 
dus maar in één lidstaat asiel aanvragen. Zo wil 
men ‘asielshoppen’ vermijden. 

Verder wil de Europese Commissie investeren in 
nieuwe technologieën, zoals intelligente satellie-
ten, onbemande vliegtuigen en warmteradars. Die 
moeten de controle in afgelegen gebieden garan-
deren en illegale migratie tegengaan. 

Ten slotte wordt meer ingezet op Frontex, het 

Europese agentschap dat de bewaking van de EU-
buitengrenzen coördineert.

Deze voorstellen krijgen veel kritiek. Mensenrech-
tenorganisaties kijken met groeiende bezorgdheid 
naar de versterking van het Europese fort. 

Migratie moet, volgens hen, niet alleen bekeken 
worden vanuit de push-factoren (slechte levens-
omstandigheden), ook de pull-factoren (werk-
gevers lokken krachten naar Europa) moeten in 
rekening gebracht worden. Er gaat teveel aandacht 
naar de controle van de buitengrenzen en grens-
operaties, terwijl de Europese werkgevers die een 
beroep doen op goedkope illegale arbeid nauwe-
lijks aangepakt worden. 

Bovendien schrijven mensenrechtenorganisaties 
de vele slachtoffers toe aan het strenge beleid van 
de Unie. Om het afgeschermde Europa te berei-
ken, verkiezen heel wat migranten – ook vluch-
telingen - immers de illegale weg, die almaar lan-
ger en gevaarlijker wordt. De levensbedreigende 
risico’s nemen ze voor lief. Exacte cijfers over het 
aantal vluchtelingen in de migratiemix zijn moei-
lijk te traceren. Ook de cijfers over het aantal do-
den op de route van Afrika naar Europa, variëren 
naargelang van de boodschapper. 

 26 maart 2008
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Vraag en antwoord:  
FRONTEX: 
op alle fronten alert
Wat doet Frontex?

Frontex (het Europees Agentschap voor het be-
heer van de operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen) coördineert de gemeenschappelij-
ke  grenscontrole van de EU-lidstaten, leidt natio-
nale grenswachters op, maakt risicoanalyses, biedt 
ondersteuning bij gezamenlijke terugkeeropera-
ties van lidstaten en onderhandelt over samenwer-
kingsovereenkomsten met derde landen.

Mag Frontex zelf de buitengrenzen controleren?

Neen. Het zijn de Schengenlanden zelf die hun 
grenzen bewaken. Op vraag van de lidstaten kan 
Frontex wel tijdelijke operaties opzetten. Als Mal-
ta bijvoorbeeld versterking wil, kan het een aan-
vraag indienen bij Frontex. 

Waar is Frontex actief?

Het agentschap coördineert permanente patrouil-
les van vliegtuigen en schepen in de Atlantische 
Oceaan, onder meer ter hoogte van de Canarische 
Eilanden. Daarvoor werkt het samen met Afri-
kaanse landen.

Er is echter een groeiende bezorgdheid over de 
oostgrenzen van Europa en meer specifiek de 
Balkanroute, waar illegale migratie toeneemt. Die 
route loopt zowel langs de maritieme grenzen in 
de Egeïsche zee, als langs de landgrenzen tussen 
Turkije en Griekenland, en Turkije en Bulgarije. 

Ten slotte neemt ook de illegale migratie toe uit 
Zuid-Azië, China en India, die vooral via de grote 
internationale luchthavens verloopt. 

 26 maart 2008

Verdeeld over migratiebeleid
De manier waarop asielzoekers worden behandeld, verschilt erg van land tot land. Daarom wil de Eu-
ropese Commissie het asielbeleid diepgaander harmoniseren. Een EU-asielsysteem is nodig omwille 
van het vrij verkeer van personen. Dat zorgt ervoor dat een asielzoeker die in één lidstaat erkend werd, 
in feite in alle lidstaten erkend is. Zo kan ‘asielshopping’ ontstaan: de lidstaat met de soepelste asiel-
voorwaarden krijgt de meeste asielaanvragen. Dat land loopt dus ook het meeste risico op ontwrichting 
van de arbeidsmarkt en de samenleving. Daarom werden de voorbij jaren maatregelen genomen om de 
opvang en voorwaarden voor asiel in de verschillende lidstaten op elkaar af te stemmen. 

Maar de zevenentwintig zijn verdeeld over de migratieproblematiek. Voorlopig is er enkel eensgezind-
heid over het voorstel van de Commissie om illegale migranten te repatriëren naar hun land van her-
komst. Het idee om een ‘blauwe kaart’ in te voeren voor hooggeschoolde migranten zint niet iedereen. 
Duitsland herinnert eraan dat enkel de lidstaten bevoegd zijn om buitenlandse arbeidskrachten toe te 
laten op hun grondgebied. Spanje wijst op de nefaste gevolgen van de ‘braindrain’ voor sommige landen. 
In de Verenigde Staten zijn er bijvoorbeeld meer Nigeriaanse artsen aan de slag dan in Nigeria zelf, met 
alle gevolgen van dien voor de Nigeriaanse gezondheidszorg. 

15 16

Blauwe kaart moet knappe koppen naar EU lokken
Het Europees Parlement heeft zijn steun toege-
kend aan de invoering van een EU-werkvergun-
ning, de zogenaamde ‘blauwe kaart’. Het systeem 
biedt hoogopgeleide werknemers de kans om via 
een snelle en soepele procedure een verblijfs- en 
arbeidsvergunning in de Europese Unie te verkrij-
gen. Europa hoopt zo aantrekkelijker te zijn voor 
knappe koppen uit andere continenten. Momen-
teel trekken die liever naar de Verenigde Staten 
en Canada.

De buitenlandse hoogopgeleiden die aanspraak 
willen maken op een blauwe kaart moeten min-
stens drie jaar beroepservaring hebben, over een 
werkaanbieding in de Europese Unie beschikken 
en minstens driemaal zoveel verdienen als het wet-
telijke minimumloon in de lidstaat waar ze aan 
de slag willen. 

 23 oktober 2007

Europa heeft meer kinderen nodig
De Europese Unie zou wel eens aan haar eigen succes ten onder kunnen gaan. Door de toegenomen 
welvaart leven mensen steeds langer en is het geboortecijfer zeer sterk gedaald. Nu werken er voor elke 
gepensioneerde nog vier Europeanen, maar halverwege deze eeuw zullen er dat nog maar twee zijn. Als 
we alles op zijn beloop laten, is de kans op een onbezorgde oude dag uitermate klein.

Vergrijzing betekent dat de bevolking veroudert. Net als de meeste geïndustrialiseerde landen zal ook 
België te maken krijgen met deze demografische ontwikkeling. Op wereldschaal zou de vergrijzing van 
de bevolking zelfs het grootst zijn in Europa. 

Een tekort aan werkkrachten als gevolg van een verouderende bevolking is niet alleen onrustwekkend 
voor de economie en de tewerkstelling. Het stelt ook de betaalbaarheid van de sociale zekerheid, voor-
namelijk die van de pensioenuitkeringen, in vraag. Voor België wordt het jaar 2010, wanneer de eer-
ste babyboomers pensioneren, als het startjaar van de echte vergrijzingsproblematiek beschouwd. Het 
moeilijkste moment wordt echter 2030, wanneer de babyboomgeneratie van midden de jaren 60 de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

  23 oktober 2007
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6. Veilig in Europa
1. Open grenzen 

 Lees de inleiding en bekijk cartoon 2. Waarover 
gaat deze cartoon? 

2. Internationale misdaad 

 Lees artikel 1 en de krantenkoppen van artikels 3 tot 
7.

a. Som alle vermelde vormen van internationale mis-
daad op. 

b. Wat is volgens dit artikel de reden voor de toegeno-
men mensenhandel? 

c. Het artikel dateert uit 2005. Van alle criminelen uit 
het milieu van de Belgische georganiseerde misdaad 
komen twee derden uit Italië, Bulgarije en Roeme-
nië. Zijn ze burgers van de EU? Waren ze Europese 
burgers toen het artikel geschreven werd?

3. Namaak  

 Lees artikel 3.

a. Welke goederen worden vooral nagemaakt? 

b. Kan je zelf voorbeelden geven van merken die vaak 
worden nagemaakt?

4. Europol-operaties 

 Lees artikels 4 en 5.

 Beide artikels gaan over Europol-operaties met een 
codenaam. Hoe heten de operaties en wat is het doel 
ervan?

5. Europol 

 Lees de uitleg over Europol in de inleiding en artikel 
6.

a. Wat doet Europol? 

b. Waarom is Europol zo van belang?

6. Mensensmokkel en  
 illegale immigratieroutes

 Lees artikels 5 en 7.

a. Wat is in beide artikels de eindbestemming van de 
illegale migranten? 

b. Weet je ook waarom net dit land zo populair is? 

c. De artikels dateren van 2005 en 2008. Toch zie je 
veel gelijkenissen tussen de situatie van de migran-
ten. Welke?

7. Politie te water    

 Lees artikel 8. 

a. Welke zijn de tien lidstaten van Aquapol waarvan 
sprake is in het artikel? Ga naar www.aquapol-po-
lice.com (Engelstalige website). 

b. Waarom is de samenwerking met Roemenië zo be-
langrijk? 

c. De leden van Aquapol zijn niet dezelfde als de le-
den van de EU. In dit thema staat nog een Europees 
initiatief om de veiligheid te bevorderen dat slechts 
met enkele landen gestart is. Intussen is het initia-
tief tot een volwaardige bevoegdheid van de EU uit-
gegroeid. Over welke samenwerking gaat het?

8. De Schengenzone   

 Bekijk kaart 10.

a. Indien het krantje zwart-wit werd uitgeprint: kleur 
de buitengrens van de Schengenzone rood. Gebruik 
als extra informatie hiervoor eventueel het artikel 
‘In de EU is de tijd van slagbomen echt voorbij’. 

b. België heeft twee buitengrenzen - waarvan maar één 
fysieke grens - die streng bewaakt moeten worden. 
Om welke twee buitengrenzen gaat het? 

9. De akkoorden van Schengen  

 Lees de inleiding, artikel 9 en bekijk cartoon 11.

a. Welke zijn volgens dit artikel de ‘verwezenlijkingen’ 
en gevolgen van de Schengen-akkoorden?  

b. Wat behoort verder nog tot de Schengen-akkoorden 
(zie inleiding)? 

c. Cartoon 11 dateert van eind 2007. Waarover gaat 
deze cartoon? Wat is de mening van de auteur hier-
over?

10. Dodentocht naar de EU   

 Lees artikel 14 en maak de link naar artikel 12.

a. Waar komt het merendeel van de migranten om het 
leven? 

b. De termen ‘migrant’ en ‘vluchteling’ worden vaak, 
bv. in artikel 12, door elkaar gebruikt. Toch is er een 
verschil tussen beide. Wat is het verschil? Verduide-
lijk nu ook wat wordt bedoeld met ‘heel wat migran-
ten – ook vluchtelingen – verkiezen de illegale weg’  
en ‘exacte cijfers over het aantal vluchtelingen in de 
migratiemix zijn moeilijk te traceren’. 

c. De organisatie ‘Fortress Europe’ waarvan sprake in 
het artikel is gebaseerd in Brussel en werkt nauw sa-
men met het VAK in Gent en het CRACPE in Luik. 
Waarvoor staat ‘VAK’ en wat doet deze organisatie? 
Kijk op www.vluchteling.be. Zoek ook waarvoor 
CRACPE staat en wat haar taken zijn.

11. Frontex 

 Lees artikel 15.

 Op welke plaatsen moet Frontex zoal grenscontroles 
coördineren? Met andere woorden: welke routes ge-
bruiken vluchtelingen het meest om naar Europa te 
komen?

12. De grenzen van Fort Europa —   
 de migratieproblematiek

 Bekijk cartoon 13 en lees artikel 14.

a. Waarop duidt de term ‘Fort Europa’? Bekijk hier-
voor zeker cartoon 13. 

b. Welke zijn de drie grote maatregelen om Europa’s 
grenzen dicht te houden voor vluchtelingen en cri-
minaliteit? 

c. Wat zijn volgens mensenrechtenorganisaties redenen 
voor migranten om naar Europa te komen? 

d. Wat is de grote kritiek van mensenrechtenorganisa-
ties op het Europees beleid?

13. Eurodac  

 Lees artikel 14.

a. Wat doet Eurodac en met welk doel? 

b. Wat vind je van Eurodac? Is dit volgens jou een in-
breuk op  de privacy van asielzoekers of vind je dit 
net nodig voor de veiligheid? Staaf je antwoord. 

14. Migratieproblematiek:    
 de Europese aanpak 

 Lees artikel 16 en 17 voor extra informatie.

a. Waarom sluit de EU haar grenzen zo zorgvuldig af? 

b. Waarom is het belangrijk dat de EU-landen hun 
asielbeleid op elkaar afstemmen? 

c. Som de Europese initiatieven inzake migratiebeleid 
op . Lees hiervoor ook artikel 14. 

d. In 2008 stemde het Europees Parlement vóór de te-
rugkeerrichtlijn. Wat houdt die in? Ga jij akkoord 
met deze beslissing van het Parlement? Staaf je ant-
woord.

e. Ga naar www.youtube.com/watch?v=dfzvPwykU1o. 
Met dit filmpje (Franstalig met Engelstalige onderti-
tels) wil Europa jongeren ontmoedigen om illegaal 
naar Europa te komen. Denken jullie dat dit helpt? 
Wat vinden jullie van dit filmpje? Vinden jullie dit 
een goede aanpak van de EU?

f. Wat is het verband tussen de ‘blauwe kaart’ en de 
‘braindrain’? 

15. Fort Europa versus vergrijzing 

 Lees artikel 18 en bekijk de grafieken uit nummer 
19.

 Is ‘Fort Europa’ houdbaar wanneer je deze gegevens 
ziet? Motiveer je antwoord. 

16. Eigen mening  

 Zet de Europese aanpak (zie opdracht 15) tegenover 
de problematiek van de vergrijzing (zie opdracht 16) 
en het vrij verkeer van personen binnen de Unie. 
Bekijk als extra informatie de bronnen 12, 13, 14, 
16 en 17.

a. Formuleer een aantal argumenten waarom je voor of 
tegen de Europese aanpak bent. Discussieer hierover 
in de klas. Probeer je argumenten zo goed mogelijk 
te onderbouwen aan de hand van het krantje. 

b. Hoe zou jij deze problematiek persoonlijk aanpak-
ken? Zoek enkele nieuwe oplossingen voor het di-
lemma waarvoor Europa staat. 

http://www.aquapol-police.com

