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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over ontwikkeling en migratie
(2005/2244(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, getiteld
"Migratie en ontwikkeling: een aantal concrete ideeën" (COM(2005)0390),

– gelet op het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over 
gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 
onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven 
(COM(2005)0391),

– gezien de mededelingen van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement
getiteld "Prioritaire acties om een antwoord te bieden op de uitdagingen van de migratie –
Eerste follow-up van Hampton Court" (COM(2005)0621), "EU-strategie voor de aanpak 
van het tekort aan gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden" (COM(2005)0642) en
"Thematisch programma voor de samenwerking met derde landen op het gebied van 
migratie en asiel" (COM(2006)0026),

– gezien de laatste conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 15 en 16 
december 2005 over "Migratie: globale aanpak",

– onder verwijzing naar de resoluties A/RES/58/208, A/RES/59/241 en A/RES/60/205 van 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die tijdens haar 61e zitting in 2006 
een dialoog op hoog niveau aan internationale migratie en ontwikkeling heeft gewijd,

– gezien de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, 
het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) enerzijds en de Europese Gemeenschap 
en haar lidstaten anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (Overeenkomst van 
Cotonou)1, gewijzigd op 25 juni 20052 in Luxemburg, en met name artikel 13 over
migratie,

– gezien Besluit nr. 4/2005 van de ACS-EG-Raad van ministers van 13 april 2005 
betreffende het gebruik van de reserve van de middelen voor langetermijnontwikkeling 
van het negende Europees Ontwikkelingsfonds3,

– gezien het verslag van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, getiteld "World 
Survey on the Role of Women in Development: Women and International Migration"
(A/59/287/Add.1),

– gezien het verslag van de Wereldbank, getiteld "Global Economic Prospects 2006: 

  
1 PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.
2 PB L 287 van 28.10.2005, blz. 4.
3 PB L 164 van 24.6.2005, blz. 46.
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Economic Implications of Remittances and Migration"1,

– gezien het verslag van oktober 2005 van de Wereldcommissie voor internationale 
migratie, getiteld "Migration in an Interconnected World: New Directions for Action"2,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name de artikelen
18, 19 en 21,

- gezien de in 2005 door de lidstaten gedane toezeggingen, met name dat:
– de EU en haar lidstaten het door de VN vastgestelde streefcijfer van 0,70 % van het 

BNI van de EU tegen 2015 zullen halen, waardoor de bijdrage van de EU aan de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van 33 miljard euro in 2003 tegen 2015 
zal oplopen tot meer dan 84 miljard euro (conclusies van het voorzitterschap van de 
Europese Raad van Brussel, 16 en 17 juni 2005),

– de EU en andere donoren hun hulp aan Afrika zullen verdubbelen en dat Afrika 
derhalve tegen 20103 kan rekenen op 25 miljard dollar aan ODA (communiqué van
Gleneagles, op 8 juli 2005 door de G8 afgegeven),

– gezien de gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de regeringsvertegenwoordigers 
van de lidstaten verenigd in de Raad, van het Europees Parlement en de Commissie over 
ontwikkelingsbeleid, getiteld "Europese consensus inzake ontwikkeling" van
20 december 2005, waarin het algemene actiekader van de Gemeenschap inzake 
ontwikkeling is vastgelegd,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 17 november 2005 over een ontwikkelings-
strategie voor Afrika4, van 15 november 2005 over de sociale dimensie van de 
globalisering5, van 26 oktober 2005 over de EU-aanpak van het beheer van economische 
migratiestromen6, van 9 juni 2005 over de samenhang tussen legale en illegale immigratie 
en de integratie van migranten7 en van 12 april 2005 over de rol van de Europese Unie in 
de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG’s)8, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en het advies van de 
Commissie buitenlandse zaken, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de Commissie rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0000/2006),

A. overwegende dat 40 % van de 175 miljoen migranten (3 % van de wereldbevolking) in 
ontwikkelingslanden leeft,

  
1 http://www.worldbank.org/globaloutlook
2 www.gcim.org, oktober 2005.
3 Ten opzichte van de niveaus van 2004 betekent dit een verdubbeling van de hulp.
4 Aangenomen teksten van 17.11.2005, P6_TA(2005)0445.
5 Aangenomen teksten van 15.11.2005, P6_TA(2005)0427.
6 Aangenomen teksten van 26.10.2005, P6_TA(2005)0408.
7 Aangenomen teksten van 9.6.2005, P6_TA(2005)0235.
8 PB C 33 E van 9.2.2006, blz. 311.
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B. overwegende dat acties van formaat door de internationale gemeenschap om op de 
toestand in te spelen op zich laten wachten,

C. overwegende dat een simpele verhoging van de officiële ontwikkelingshulp geen 
oplossing voor het vraagstuk van de samenhang tussen migratie en ontwikkeling biedt,

D. overwegende dat voor de landen uit het Zuiden migratie het vertrek van de best opgeleide 
of meest ondernemende burgers betekent en dat de braindrain de verlening en de kwaliteit 
van essentiële diensten (zoals de gezondheidszorg of het onderwijs) in het gedrang 
brengt,

E. overwegende dat circulaire migratie, waarbij mensen heen en weer kunnen reizen tussen 
hun land van herkomst en hun land van bestemming, enorme ontwikkelingsmogelijk-
heden voor de gastlanden en de landen van herkomst biedt,

F. overwegende dat de wereld in 2005 bijna 9,2 miljoen vluchtelingen en 25 miljoen
"ontheemden in eigen land" telde, waarvan de helft in Afrika, die geen enkele internatio-
nale bescherming genieten waardoor een ontoelaatbare slachtofferhiërarchie ontstaat,

G. overwegende dat de migranten, die het slachtoffer van discriminatie en sociale 
onzekerheid zijn, een groep blijven die over het algemeen onvoldoende door de 
internationale gemeenschap en de nationale wetgevingen wordt beschermd, 

H. overwegende dat de Internationale conventie over de bescherming van de rechten van alle 
migrantenwerkers door geen enkele lidstaat is geratificeerd, 

I. overwegende dat de Europese Unie sinds 1999 slechts 15 miljoen euro (ofwel 0,5 euro
per immigrant) aan integratie heeft besteed, 

J. overwegende dat bijna de helft van alle internationale migranten vrouwen zijn en dat het 
migratiebeleid geen rekening houdt met hun specifieke rol, 

1. is ervan overtuigd dat de Europese Unie een hoofdrol moet spelen om van migratie een 
hefboom voor ontwikkeling te maken;

2. benadrukt dat de Unie een vooral op Afrika en op de zuid-zuidmigratie gerichte 
beleidsoplossing voor het vraagstuk van de samenhang tussen ontwikkeling en migratie
moet bieden; wenst dat het migratievraagstuk boven aan de agenda van de politieke 
dialoog tussen Europa en Afrika wordt geplaatst en schaart zich achter de organisatie van 
een Europees-Afrikaanse top om een gezamenlijke beleidsoplossing te vinden;

3. benadrukt dat de verhoging van de ontwikkelingshulp weliswaar noodzakelijk is, maar op 
zichzelf ontoereikend is om van migratie een hefboom voor ontwikkeling te maken; 
verzoekt de Europese Unie en de lidstaten de toezeggingen van 2005 te realiseren;

4. raadt aan dat met migratie en haar invloed op ontwikkeling transversaal rekening wordt 
gehouden bij de ideeën en acties om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te 
realiseren;
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5. is van oordeel dat co-ontwikkeling, die de erkenning en ondersteuning van de rol van de 
diaspora ten gunste van de ontwikkeling van hun landen van herkomst inhoudt, op 
Europese schaal ten volle moet worden erkend;

6. benadrukt dat migratie alleen een hefboom voor ontwikkeling kan worden als de 
Europese Unie twee prioritaire instrumenten hanteert:
- een specifiek fonds met een voldoende flexibel en reactief beheer waarmee vooral co-

ontwikkelingsprogramma’s worden gefinancierd,
- een garantiefonds om het voortbestaan van de microprojecten van migranten te 

waarborgen en hun invloed op ontwikkeling te maximaliseren;

7. is van mening dat het AENEAS-programma, net als zijn opvolger vanaf 2007, voor een 
ontwikkelingsstrategie moet worden aangewend, in het bijzonder via financiering van co-
ontwikkelingsprogramma’s;

8. stelt geïntegreerde regionale ontwikkelingsplannen voor die vooral op de belangrijkste 
migratiegebieden in Afrika zijn gericht, teneinde:
- infrastructuurwerken (drinkwater, elektriciteit, gezondheidscentra, scholen, wegen) te 

financieren;
- via gerichte begrotingssteun de operationele kosten gedeeltelijk te financieren;

9. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de nationale en internationale financiële 
instellingen beleidsmaatregelen te nemen om:
- de overmakingen van migranten te bevorderen en te vereenvoudigen door ze 

goedkoper, sneller en veiliger maken;
- de toegang van migranten tot financiële diensten uit te breiden;
- de geldovermakingen van migranten naar productieve investeringen te doen vloeien

door de toegang tot micro-ondernemingen en KMO’s te vereenvoudigen en door 
innovatieve financiële producten voor de diaspora, zoals het 
"Ontwikkelingsspaarplan", te bekijken;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten programma’s uit te werken om de opgeleide elites 
van de diaspora te mobiliseren met het oog op ontwikkeling door de loonverschillen voor
hoogopgeleide migranten die naar hun land van herkomst willen terugkeren, aan te 
pakken, of door "gedeelde werkregelingen" voor overheidspersoneel uit het Zuiden 
(leraren, onderzoekers, dokters) uit te werken; verzoekt de Commissie de experimenten 
met "gedeelde werkregelingen" in de lidstaten te onderzoeken;

11. verzoekt de Europese Unie en de lidstaten circulaire of pendelmigratie aan te moedigen:
- door, na overleg met de landen van herkomst, beleidsmaatregelen en programma’s 

voor tijdelijke migratie in te voeren, zoals de toekenning van visa voor meervoudige
toegang aan bepaalde groepen;

- door pensioenrechten en alle andere sociale rechten systematisch over te dragen tussen 
het land van herkomst en het land van bestemming;

12. verzoekt de Unie om de bevordering van fatsoenlijk werk concreet op de Europese 
ontwikkelingsagenda te plaatsen en om in het bijzonder:
- in alle bilaterale akkoorden die de EU of haar lidstaten ondertekenen, clausules over 
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de eerbiediging van de fundamentele arbeidsnormen op te nemen;
- een controle-instrument in het leven te roepen ("bilaterale waarnemers");
- fatsoenlijk werk als essentieel onderdeel van een negende millenniumdoelstelling voor 

ontwikkeling te bevorderen;

13. verzoekt de Europese Unie en haar lidstaten beleidsmaatregelen te nemen om de 
negatieve economische en sociale invloed van braindrain op de landen uit het Zuiden te 
verzachten:
- door de opleiding naar sectoren met een personeelstekort te oriënteren;
- door co-investeringsprogramma’s te financieren tussen partners uit Noord en Zuid 

voor landen en sectoren die het hardst door de braindrain zijn getroffen;

14. bepleit de invoering van een "Europese gedragscode" en nationale codes in de lidstaten 
voor de omkadering van wervingen;

15. benadrukt dat "hersencirculatie" belangrijk is om de positieve bijdrage van migratie aan
ontwikkeling te versterken; raadt de Commissie en de lidstaten aan resoluut deze weg in 
te slaan door maatregelen voor te stellen:
- ter bevordering van tijdelijke en virtuele terugkeer, op basis van de experimenten die 

nu door de EU worden verricht;
- ter bevordering van institutionele partnerschappen tussen de ontwikkelingslanden en 

de lidstaten van de Europese Unie (onderzoeksinstellingen, universiteiten, 
ziekenhuizen);

16. wil dat er meer rekening wordt gehouden met de specifieke rol van vrouwen in migratie 
en ontwikkeling en vooral dat:
- de geslachtsdimensie in alle ontwikkelings- of co-ontwikkelingsprogramma’s inzake

migratie wordt opgenomen; 
- vrouwen en vrouwenverenigingen de bevoorrechte doelgroep worden voor 

maatregelen om de diaspora meer verantwoordelijkheid te geven en om hun projecten 
financieel te ondersteunen;

17. vindt dat het ACS-EU-partnerschap een bevoorrecht kader biedt om gemeenschappelijke 
oplossingen voor het migratievraagstuk voor te stellen; verzoekt de Commissie in de 
lopende onderhandelingen over de Economische Partnerschapsakkoorden (EPA) of in 
eventuele onderhandelingen over hertoetreding de volgende doelstellingen te integreren:
- gelijke behandeling op het gebied van sociale zekerheid voor de burgers uit de ACS-

landen (hetgeen reeds in de Conventie van Lomé was opgenomen, maar waarmee tot 
nu toe niets was gedaan); 

- betere toegang tot visa voor een verblijf van korte duur voor burgers uit de ACS-
landen;

- invoering van een informatieprogramma voor kandidaat-migranten naar de EU in de 
ACS-landen;

18. is verheugd over de invoering van de ACS-EU-faciliteit voor migratie tegen eind 2006; 
verzoekt de Commissie echter om haar doelstellingen te verduidelijken en te waarborgen 
dat dit instrument niet van zijn ontwikkelingsdoelstelling wordt afgeleid;

19. verzoekt de Commissie maatregelen voor te stellen ter bevordering van de 
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capaciteitsopbouw van de landen uit het Zuiden op het gebied van het beheer van een 
autonoom migratiebeleid in het kader van het Europees fonds voor migratie of de ACS-
EU-faciliteit;

20. benadrukt dat de Afrikaanse Unie en de regionale Afrikaanse organisaties een grote rol 
kunnen spelen bij het in goede banen leiden van de economische migratiestromen in 
Afrika, bijvoorbeeld via bilaterale en multilaterale akkoorden met clausules betreffende
de eerbiediging van de mensenrechten en de IAO-normen, en is van mening dat de 
Europese Unie de initiatieven in die zin moet steunen;

21. verzoekt de Commissie samen met de betrokken landen actieprogramma’s voor 
migranten in de aangemerkte "migratiegebieden" en transitgebieden te bestuderen en 
daarbij bijzondere aandacht te schenken aan de meest kwetsbare migrantengroepen 
(vrouwen, ama's);

22. verzoekt de Unie de initiatieven van het Hoogcommissariaat voor de vluchtelingen te 
steunen om de internationale gemeenschap ertoe aan te zetten de begrippen politiek 
vluchteling, economisch vluchteling en milieuvluchteling te verduidelijken en aan elke 
categorie aangepaste bescherming en hulp te bieden; dringt erop aan dat de bescherming 
van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 1951 tot ontheemden wordt 
uitgebreid;

23. benadrukt dat migranten voor de gastlanden een aanwinst zijn en dringt erop aan dat deze 
rol beter wordt erkend en versterkt;

24. dringt er bij de Europese Unie en de lidstaten op aan het migratievraagstuk in hun 
betrekkingen met derde landen niet als een verlengstuk van hun restrictieve 
migratiebeleid te zien; verwerpt elke "externalisatie" van het migratiebeleid van de Unie 
en haar lidstaten waarbij de verantwoordelijkheid inzake migratievraagstukken op de 
landen uit het Zuiden wordt afgeschoven;

25. spoort alle EU-lidstaten aan de internationale conventie over de bescherming van de 
rechten van migrantenwerkers te ratificeren en hun internationale toezeggingen inzake de 
bescherming van migranten en hun families volledig na te komen;

26. verzoekt de Unie en de lidstaten de kloof tussen de status van vreemdelingen in de 
Europese Unie en van de eigen burgers van de lidstaten te verkleinen, hun maximale 
rechtszekerheid te bieden en te streven naar een Europees burgerschap dat voor mensen 
van buiten de Gemeenschap openstaat;

27. verzoekt de Commissie en de Raad binnen de Europese Unie voorrang te verlenen aan de 
strijd tegen aan migratie verbonden mensenhandel en hiervoor in de nodige financiële 
middelen te voorzien;

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen van de EU-lidstaten en van de ACS-landen, de ACS-EU-Raad 
en de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU.
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TOELICHTING

Dit initiatiefverslag heeft tot doel de samenhang tussen internationale migratie en ontwikkeling 
te onderzoeken teneinde aanbevelingen voor het samenwerkings- en ontwikkelingsbeleid van de 
Europese Unie te kunnen doen.

Aan het begin van de 21e eeuw telt de wereld 175 miljoen migranten (3 % van de 
wereldbevolking). Dit cijfer is de laatste 40 jaar zo goed als verdubbeld. 40 % van de migranten 
woont in ontwikkelingslanden.

De beweegredenen van migranten lopen uiteen. Demografie en armoede blijven belangrijke 
factoren, maar de geschiedenis van de volkeren, de culturele banden, een gemeenschappelijke 
taal of antidemocratische regimes zijn ook belangrijke factoren in de migratiedynamiek.
De Europese Unie moet een hoofdrol spelen in het proces om van migratie een hefboom voor 
ontwikkeling te maken. Dit verslag moet worden opgevat als een "ideeënbus" waaruit ze moet 
putten om dit streefdoel te bereiken. 
Het verslag kan echter onmogelijk volledig zijn en dit om twee redenen:
- Het heeft niet tot doel zich over het migratiebeleid van de EU en haar lidstaten uit te 

spreken.
- Met betrekking tot de ontwikkelingsdimensie heeft dit verslag niet de pretentie een zo 

uitgebreid onderwerp als ontwikkeling uit te putten; sommige ideeën of aanbevelingen 
worden slechts kort geschetst en moeten in de toekomst nog verder worden uitgewerkt.

I) Het migratievraagstuk: een uitdaging voor het EU-samenwerkingsbeleid 

A. Een nieuwe aanpak
Het migratiebeleid van de Unie steunt op een dubbele illusie. 
De illusie dat we de grenzen potdicht kunnen afsluiten.
De EU en haar lidstaten zien het migratievraagstuk in hun betrekkingen met derde landen louter 
als een verlengstuk van hun restrictieve migratiebeleid. Bijgevolg is hun visie vooral defensief 
en op veiligheid gericht, waardoor alle verantwoordelijkheid bij de landen uit het Zuiden komt te 
liggen ("externalisatie" van ons migratiebeleid).
Dit vraagstuk valt niet binnen dit verslag. De rapporteur wil echter wel benadrukken dat de EU 
enkel door een omkering van deze logica een rol kan spelen in migratie en ontwikkeling.
De illusie dat armoede de enige beweegreden voor migratie is. 
In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, zorgt ontwikkeling in een eerste fase 
eerder voor een toename dan voor een afname van migratie. Het verhogen van de hulp is op 
zichzelf dus geen oplossing. Wel noodzakelijk, maar op zich ontoereikend. 

De aanpak van de Europese Unie moet derhalve worden herzien. 
Ze moet op innovatieve instrumenten worden gebaseerd die de rol van migranten in de strijd 
tegen armoede en ten gunste van ontwikkeling erkennen en bevorderen. We moeten overstappen 
van een logica van "meer ontwikkeling voor minder migratie" naar "een beter migratiebeheer 
voor meer ontwikkeling".
Ze moet zich vooral toespitsen op Afrika en op de zuid-zuidmigratie. 
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De Afrikaanse Unie heeft onder leiding van de Afrikaanse Commissievoorzitter, A. Konaré, van 
migratie een belangrijk actiethema gemaakt. De EU moet het migratievraagstuk hoog op de 
beleidsagenda plaatsen en het in de politieke dialoog tussen Europa en Afrika een belangrijke rol
toebedelen.

B. Nieuwe instrumenten
De Unie heeft de laatste maanden grondig onderzoek naar migratie en ontwikkeling verricht. Ze 
beschikt tot op heden echter over geen enkel geschikt instrument om haar doelstellingen te 
verwezenlijken.

1. Een voorwaarde:
De in 2005 door de EU gedane toezeggingen op het gebied van ontwikkelingshulp (0,7 % van 
het BBP tegen 2015, verdubbeling van de hulp aan Afrika tegen 2010) nakomen. 

2. Twee doelstellingen:
a) Het migratievraagstuk en zijn invloed op ontwikkeling in de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling opnemen.
Het migratievraagstuk zit in alle millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling verweven, maar 
wordt nergens expliciet vermeld.
b) Het migratievraagstuk centraal stellen in het ACS-EU-partnerschap.
Op basis van artikel 13 van de Overeenkomst van Cotonou moeten migratie-initiatieven worden 
ontplooid in het kader van de lopende onderhandelingen over de Economische 
Partnerschapsakkoorden.
Met een begroting van 25 miljoen euro moet de ACS-EU-faciliteit voor migratie, die eind 2006 
operationeel wordt, in staat zijn de capaciteit in de ACS-landen op het gebied van migratie op te 
bouwen.

3. Twee prioritaire instrumenten:
a) Een specifiek fonds met een voldoende flexibel en reactief beleid om co-
ontwikkelingsprogramma’s te financieren.
Momenteel beschikt de EU over het AENEAS-programma, maar dit wordt in belangrijke mate 
voor de bescherming van de grenzen en voor studies van vaak twijfelachtig nut gebruikt. Dit 
programma moet, net als zijn opvolger in 2007, daadwerkelijk worden aangewend voor een 
strategie die de bijdrage van migratie aan ontwikkeling versterkt. 

b) Een garantiefonds om het voortbestaan van de microprojecten van migranten te waarborgen 
en hun invloed op ontwikkeling te maximaliseren.
Deze waarborg is van essentieel belang. In alle huidige regelingen is dit de ontbrekende schakel 
om "een trapje hoger te kunnen gaan" en micro-ondernemers in staat te stellen hun activiteiten
verder te ontplooien en een KMO op te richten.

II) Migranten ten dienste van de ontwikkeling van hun land van herkomst

A. Co-ontwikkeling bevorderen en in de Europese teksten bekrachtigen
Co-ontwikkeling wordt omschreven als de verwezenlijking van het potentieel dat
migrantengemeenschappen in de rijke landen vertegenwoordigen ten voordele van de 
ontwikkeling in hun land van herkomst. Ze kan dankzij de wederzijdse hulp tussen volkeren van 
migratie een hefboom voor ontwikkeling maken. 
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B. Geldovermakingen bevorderen
De geldoverdracht naar de landen van herkomst (232 miljard dollar in 2005, waarvan 167 
miljard dollar naar de ontwikkelingslanden) overstijgt ruimschoots de officiële 
ontwikkelingshulp (ODA). Bovendien houden deze cijfers geen rekening met informele 
geldovermakingen, die op ten minste 50 % van het officiële cijfer worden geschat. Het 
leeuwendeel van deze bedragen dient voor het verbruik van de families, vaak om hen van de 
hongerdood te redden. Slechts een klein deel van de overmakingen wordt geïnvesteerd. Het EU-
beleid moet hun bijdrage aan de ontwikkeling van hun land van herkomst maximaliseren door:
- de geldovermakingen van migranten te bevorderen en te vereenvoudigen;
- de toegang van migranten tot financiële diensten uit te breiden;
- de geldovermakingen van migranten naar productieve investeringen te doen vloeien.

C. Braindrain verhinderen en de negatieve invloed daarvan op de ontwikkeling inperken
Voor tal van landen uit het Zuiden betekent migratie het vertrek van de best opgeleide of meest 
ondernemende burgers. Deze braindrain zorgt voor inkomensverlies voor het land en verhindert 
dat het kan profiteren van het rendement op de vorming en opleiding die het heeft gegeven.
Erger nog, als de migratie op werknemers uit de gezondheidszorg of leraren betrekking heeft, 
brengt ze de verlening en de kwaliteit van essentiële diensten in het Zuiden in het gedrang. De 
ernst van de crisis van de Afrikaanse gezondheidzorg vergt een dringende en gerichte oplossing.
In het Zuiden moeten strategieën om mensen op te leiden en vast te houden worden ingevoerd.
In het Noorden moeten maatregelen worden genomen om de werving van arbeidskrachten uit het 
Zuiden te omkaderen, in het kader van Europese en nationale gedragscodes.
Het belangrijkste streefdoel moet de bevordering van "hersencirculatie" zijn om de negatieve 
invloed van braindrain te compenseren. Een van de meest veelbelovende middelen op dit gebied 
zijn de "gedeelde werkregelingen", waardoor onderzoekers, leraren en dokters uit het Zuiden de 
helft van hun tijd aan de opbouw van hun land kunnen besteden.

D. Migratiebeleid aan de ontwikkelingsbehoeften aanpassen
Het is de bedoeling circulaire of "pendelmigratie" aan te moedigen. Hun bijdrage tot de 
ontwikkeling van de gastlanden en de landen van herkomst is immers het grootst.

III) Zuid-zuidmigratie aanpakken

A. De capaciteiten op het gebied van migratiebeheer van de landen uit het Zuiden 
opbouwen
Het recht van de landen uit het Zuiden om een autonoom migratiebeleid te voeren en niet het 
werktuig te zijn van een door het Noorden opgelegd migratiebeleid, moet worden erkend en de 
capaciteiten van deze landen in deze materie moeten worden ondersteund.
B. Initiatieven van regionale organisaties ondersteunen
In de ruimtes waarin officieel vrij verkeer geldt (zoals CEDEAO), moet worden betaald om een 
internationale grens over te steken. De Afrikaanse Unie en de regionale Afrikaanse organisaties 
kunnen een hoofdrol spelen bij het in goede banen leiden van de economische migratiestromen
in Afrika, bijvoorbeeld via bilaterale en multilaterale akkoorden waarin clausules betreffende de 
eerbiediging van de mensenrechten en de IAO-normen zijn opgenomen.
C. Regionale mini-Marshallplannen ontplooien in de belangrijkste emigratiegebieden in 
Afrika
De strijd tegen illegale immigratie kan aan doeltreffendheid winnen bij een geïntegreerde 
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regionale aanpak, gericht op enkele sleutelgebieden.

D. Acties opzetten in de migratie- en transitgebieden van migranten
Het is nuttig om de "migratiegebieden" te benoemen. Ze vormen immers stuk voor stuk ruimtes 
waar kan worden ingegrepen. Migratiegebieden kunnen worden omschreven als plaatsen waar 
vrijwillige migratiestromen samenkomen en uiteengaan. Het gaat concreet om landen (Gabon, 
Nigeria, Ivoorkust, Zuid-Afrika en Libië) of grote steden (Dakar, Accra, Cotonou, Douala, 
Nairobi) met moderne vervoers- en communicatiemiddelen, ontvangst-, vertrek- of transitruimtes 
in het kader van het ontstaan van een heel actieve migratieroute (Noord-Sahel).
Deze acties zouden erop gericht zijn de meest kwetsbare migrantengroepen (vrouwen, ama's) te 
steunen om ze te helpen onafhankelijk te worden en ze te helpen om op een andere manier dan 
via mobiliteit iets te bereiken.

E. Beter rekening houden met de specifieke rol van vrouwen in migratie en ontwikkeling
Het migratiebeleid houdt weinig of geen rekening met de specifieke rol van de vrouw. Nochtans 
is bijna de helft van alle migranten (48,6 %) vrouw. Uit tal van studies blijkt overigens dat de 
steun aan door vrouwen geleide projecten een optimale bijdrage aan ontwikkeling vormt.
Programma’s moeten vooral dorpsbanken en spaargroepen van vrouwen steunen die reeds 
hebben bewezen dat ze aan ontwikkeling bijdragen.
F. Investeren in onderwijs en opleiding
Het Parlement raadt al jarenlang aan 20 % van de ontwikkelingshulp van de EU aan onderwijs 
en basisgezondheidszorg te besteden. Dit is echter nog steeds toekomstmuziek. Zo liggen voor 
de ACS-landen de uitgaven voor onderwijs en gezondheidszorg in het kader van de EOF ver 
onder dit referentiecijfer (4,98 % in 2004).

G. Fatsoenlijk werk bevorderen
Als wereldspeler moet de EU een van de belangrijkste verdedigers van de bevordering van 
fatsoenlijk werk en een degelijk pensioen voor iedereen zijn. Fatsoenlijk werk is een dubbele 
inzet voor migratie:
- in het Noorden, omdat de rijke landen aan iedereen fatsoenlijk werk moeten bieden;
- in het Zuiden, aangezien een partnerschap voor ontwikkeling waarin fatsoenlijk werk 

centraal staat, toelaat in te grijpen voordat de migratie plaatsvindt.

IV)Het specifieke probleem van vluchtelingen en "ontheemden"

A. Ontheemden: vergeten slachtoffers van vergeten crisissen
In 2005 telde de wereld bijna 9,2 miljoen vluchtelingen en 25 miljoen "ontheemden in eigen 
land" wegens oorlog of vervolging, waarvan de helft in Afrika. Miljoenen burgers worden ook 
door natuurrampen, extreme droogte of crisissituaties door ontbossing en woestijnvorming
gedwongen hun huizen te verlaten. Binnen enkele jaren kan hun aantal tot 50 miljoen oplopen.
Het huidige beschermingsregime voor vluchtelingen laat hulp aan deze volkeren niet toe, 
waardoor een ontoelaatbare slachtofferhiërarchie ontstaat. Naast zijn inspanningen voor de bijna 
9,2 miljoen vluchtelingen helpt het Hoogcommissariaat voor de vluchtelingen 5,6 miljoen 
ontheemden zonder hiervoor over een mandaat te beschikken.
De EU moet deze inspanningen ondersteunen en druk uitoefenen opdat de internationale 
gemeenschap de begrippen politiek, economisch en milieuvluchteling verduidelijkt en aan elke 
categorie gepaste bescherming en hulp biedt. 
Op heel korte termijn moet de bescherming overeenkomstig het Verdrag betreffende de status 
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van vluchtelingen van 1951 tot de "ontheemden" worden uitgebreid.

B. Terugkeer en vrijwillige hervestiging van vluchtelingen en ontheemden in partnerschap met 
het Hoogcommissariaat voor de vluchtelingen en de betrokken landen of regionale organisaties
steunen.

V) Migratie, waardigheid en mensenrechten

Migranten zijn het eerste slachtoffer van onzekerheid die op twee elementen steunt: sociale 
ongelijkheid en discriminatie, ongelijkheid tussen landen en de dominantie van Zuid door Noord. 

A. Migrantenrechten beschermen
Geen enkel Europees land heeft de meest complete tekst over de rechten van migrantenwerkers 
nog geratificeerd, te weten de internationale conventie over de bescherming van de rechten van 
alle migrantenwerkers en leden van hun families die op 18 december 1990 door de VN is 
aangenomen en op 1 juli 2003 van kracht is geworden. Ze moeten dit onverwijld doen.

B. Integratie van migranten bevorderen
Een enkel cijfer volstaat om de ontoereikendheid van de inspanningen van de EU inzake 
integratie aan te geven: sinds 1999 is 15 miljoen euro ofwel 0,5 euro per immigrant aan 
integratieprogramma’s voor legale immigranten besteed.
Het doel blijft de invoering van een Europese burgerschap dat voor mensen van buiten de 
Gemeenschap ("burgerlijk burgerschap") openstaat. In afwachting daarvan moet de kloof tussen 
de status van de vreemdelingen die in de Europese Unie wonen, en van de eigen burgers van de 
lidstaten worden verkleind en moet hun maximale rechtszekerheid worden geboden.

C. Strijden tegen aan migratie verbonden mensenhandel
Het sluiten van de grenzen heeft een ware economie van mensensmokkel gecreëerd die een 
maffiahandel in immigratie, valse papieren en levering van mankracht is geworden.
De EU moet van de strijd tegen aan migratie verbonden mensenhandel een prioriteit maken.
In haar toekomstige actieplan moet de Commissie bijzonder belang hechten aan de meest 
kwetsbaren, vooral vrouwen en kinderen, en de nadruk op de broodnodige samenwerking met de 
landen van herkomst en de transitlanden leggen.


