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Betreft: Migratie vanuit Algerije en hard optreden tegen religieuze minderheden

De afgelopen tijd zijn er honderden illegale immigranten uit Algerije op Sardinië aangekomen.

Deze immigrantenstroom blijft maar aanhouden, ondanks het feit dat er een 
repatriëringsovereenkomst is, die echter door Algiers stelselmatig wordt genegeerd. Dit speelt zich af 
in de zone die door Algerije unilateraal tot Algerijnse exclusieve economische zone werd uitgeroepen, 
dicht bij de kust van Sardinië.

Dit patroon van destabilisering, gekenmerkt door monopolisering van water en migratiedruk, valt in 
het Middellandse Zeegebied ook waar te nemen bij een ander land, namelijk Turkije.

Dit fenomeen gaat hand in hand met de steeds sterker wordende rol van het soennisme binnen de 
staat en intolerantie ten opzichte van andere geloofsovertuigingen, met name het protestantisme en 
het joodse geloof (Algerije heeft nog geen synagogen heropend) en het Baha’i-geloof, dat verboden 
is.

Ondanks oproepen van de EU aan de regering om de fundamentele vrijheden te eerbiedigen, wordt 
er nog altijd hardhandig opgetreden tegen leden van de oppositie en religieuze minderheden, hetgeen 
ook bevestigd wordt door de United States Commission on International Religious Freedom, die 
gepleit heeft voor opname van Algerije op de lijst van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken met landen waar de godsdienstvrijheid onder druk staat.

In de resolutie van het Europees Parlement van 28 november 2019 over de situatie op het gebied van 
de vrijheden in Algerije dringt het Parlement er op aan “dat een einde gemaakt wordt aan de 
schendingen van de vrijheid van geloofsbelijding voor christenen, ahmadi’s en andere religieuze 
minderheden”.

1. Is de Commissie bekend met deze situatie?

2. Wat kan de EU doen om de lidstaten en religieuze gemeenschappen die gebukt gaan onder 
deze dreigingen te steunen?


