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Betreft: niet-gouvernementele organisaties die worden beschuldigd van medeplichtigheid met 
mensenhandelaars in het Middellandse Zeegebied

De Italiaanse justitie heeft onlangs de bevindingen van een sinds 2017 gevoerd onderzoek openbaar 
gemaakt. Zij beschuldigt drie niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) – Save the Children, Artsen 
zonder Grenzen en Jugend Rettet – van medeplichtigheid met milities die mensensmokkelaars 
beschermen in het Middellandse Zeegebied1. Italië verwijt deze ngo’s dat zij hebben samengewerkt 
met mensenhandelaars uit Libië en illegale immigratie naar Italië hebben vergemakkelijkt.

Eenentwintig leden van deze ngo’s, die allemaal uit de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk 
afkomstig zijn, worden hiervan beschuldigd. Zij riskeren tot twintig jaar gevangenisstraf.

Sommige van deze ngo’s, zoals Artsen zonder Grenzen, hebben zich verzet tegen de overeenkomst 
tussen de Europese Unie en Turkije die het aantal vluchtelingen beperkt die in Europa worden 
toegelaten2.

Deze ngo’s zouden dus illegale acties ondernemen en daarbij het leven van vluchtelingen op het spel 
zetten en de soevereiniteit van de lidstaten in gevaar brengen, met als enig doel hun plannen inzake 
immigratie te bevorderen.

1. Is de Commissie op de hoogte van deze illegale activiteiten van ngo’s in het Middellandse 
Zeegebied?

2. Wat denkt zij te ondernemen tegen deze ngo’s die verdacht worden van medeplichtigheid aan 
criminele activiteiten die rechtstreeks verband houden met de integriteit van de lidstaten?

3. Is zij voornemens elke financiering van ngo’s waarvan de activiteiten in strijd zijn met de 
nationale wetgeving van lidstaten op te schorten?

Ondersteuners3

1 www.letemps.ch/monde/trois-ong-sauvetage-mer-accusees-complicite-passeurs-criminels
2 www.voanews.com/europe/doctors-without-borders-rejects-eu-funds-over-migrant-deal
3 Deze vraag wordt ondersteund door andere leden dan de stellers van de vraag: Jordan Bardella (ID), Thierry 

Mariani (ID), Annika Bruna (ID), Nicolaus Fest (ID)


