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Betreft: Dringende noodzaak van afschrikkingscampagnes om illegale migratie en 
mensensmokkel te bestrijden

Commissaris Johansson verklaarde onlangs dat de EU mensen ervoor moet waarschuwen niet naar 
Minsk te gaan om de EU op illegale wijze binnen proberen te komen1.

Australië voert afschrikkingscampagnes en campagnes tegen mensensmokkel die gericht zijn op de 
diasporagemeenschappen in Australië die het grootste aantal illegale binnenkomsten 
vertegenwoordigen. Daarnaast voert het land strategische communicatiecampagnes die gericht zijn 
op mogelijke illegale immigranten in landen van herkomst en doorreis, met boodschappen om 
immigranten ervan te weerhouden te overwegen op illegale wijze naar Australië te reizen2.

In de campagnes worden mensen geïnformeerd en voorgelicht over het harde beleid van de 
Australische overheid inzake mensensmokkel over zee, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de 
realiteit van gevaarlijke zeereizen, de financiële risico’s van het betrekken van mensensmokkelaars, 
het bedrog en de leugens van mensensmokkelaars en de gevolgen van illegale migratie over zee 
naar Australië3.

1. Is de Commissie voornemens om onverwijld een soortgelijke brede communicatiecampagne op 
te zetten, gericht op diasporagemeenschappen, landen van doorreis en landen van herkomst, 
om migratie en mensensmokkel te voorkomen4?

2. Is de Commissie van plan goede praktijken uit Australië te hanteren, zoals duidelijke en 
beknopte berichtgeving (““geen sprake van” dat je van Europa je thuis kan maken als je illegaal 
binnenkomt”, “je hebt “geen schijn van kans” om Europa binnen te komen”, en “als je illegaal 
binnenkomt, word je voor de rest van je leven verbannen”)?

3. Welke stappen zal de Commissie nemen om – indien het voeren van afschrikkingscampagnes 
zoals in Australië momenteel niet mogelijk is om juridische, financiële, praktische of andere 
redenen – de snelle uitrol van afschrikkingscampagnes mogelijk te maken?

1 https://twitter.com/F2Bruxelles/status/1458828965691408390
2 Bovendien werkt Australië samen met andere landen, in het bijzonder Indonesië, om te voorkomen dat 

asielzoekers per boot naar Australië vertrekken.
3 https://www.finance.gov.au/sites/default/files/2019-11/campaign-advertising-by-australian-government-

departments-and-agencies-annual-report-2014-15.pdf
4 “Pay a People Smuggler and You’ll Pay the Price” (Een mensensmokkelaar betalen, daar betaal je een hoge 

prijs voor) (1999-2001); “I know Smuggling Irregular Migrants is Wrong” (Ik weet dat het verkeerd is om 
irreguliere migranten te smokkelen) (2010); “Don’t be Fooled by the Promises of People Smugglers” (Laat je 
niet vangen door de beloften van mensensmokkelaars) (2010-2011); “No to People Smuggling” (Nee tegen 
mensensmokkel) (2010-mei 2013); “Don’t Be Sorry” (Berouw het je niet) (januari-mei 2013); “‘No Way’ you 
will make it to Australia” (Geen sprake van dat je tot in Australië raakt); “‘Zero chance’ of illegal immigration” 
(Geen schijn van kans op illegale immigratie): https://www.youtube.com/user/AusCustomsNews/videos
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Ondersteuners5

5 Deze vraag wordt ondersteund door andere leden dan de stellers van de vraag: Laura Huhtasaari (ID), 
Emmanouil Fragkos (ECR), Carlo Fidanza (ECR)


