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Inleiding 

Migranten vanuit Afrika verlaten hun land op zoek naar een beter leven. Soms vluchten zij voor 

geweld, soms uit wanhoop. Omdat zij geen goede toekomst zien in hun geboorteland nemen 

zij het risico om naar een nieuwe, hopelijk betere toekomst te reizen. Bij aankomst in West- 

Europa wacht hen niet altijd een warm welkom. Maar zij zijn onze collega-werknemers. Die 

een helpende hand nodig hebben en waar nodig ondersteuning. Gewoon uitdrukkingen van 

solidariteit.  

De FNV- Werkgroep Sub-Sahara Afrika organiseerde vanuit dit gezichtspunt een eendaagse 

conferentie op vrijdag 28 februari 2020 in het FNV- Centraal vakbondshuis in Utrecht.  

De inspiratie voor deze dag verkreeg de FNV- Werkgroep Sub-Sahara Afrika uit de resolutie 

aangenomen op het 4e IVV wereldcongres in Kopenhagen in december 2018 en de oproep 

gericht aan de lid-organisaties door het EVV in het EVV-Actieprogramma 2019-2023. In dit 

Actieprogramma (paragraaf 504) zegt het EVV: “Verder wil het EVV de aangesloten lid 

organisaties aanmoedigen om bewustwordingscampagnes te organiseren en activiteiten te 

ondernemen om een bijdrage te leveren aan de verandering van de negatieve  publieke kijk op 

migratie.” 

Het doel van de conferentie werd als volgt omschreven:  

 Om de discussie binnen de FNV voort te zetten over de bestrijding van racisme en 

vreemdelingenhaat, verschijnselen die vaak gepaard gaan met de discussie over 

migratie; 

 Om in beeld te brengen wat de bijdrage van de FNV kan zijn  bij de ontvangst, 

begeleiding en integratie van migranten in de Nederlandse samenleving, mogelijk door 

actief aan te sluiten bij door het EVV gesteunde initiatieven zoals het Netwerk Vakbond 

Migranten en het Labour-Int initiatief;  

 Om na te gaan of de FNV actief deel kan gaan nemen aan het Vakbond Netwerk voor 

Migratie van Mediterrane en Sub-Sahara landen; 

 Om de rol te bespreken die de FNV kan vervullen bij initiateven als de IVV- Website 

Wervingsadvies; 

 Om te stimuleren dat de FNV het Europese Burgerinitiatief “Europa Verwelkomt”  breder 

kenbaar maakt en haar leden oproept daaraan mee te doen;  

 Om samenwerking en solidariteit te bevorderen met vakbondscollega’s uit de Sub-

Sahara regio, deels ook vanuit deze migratie-invalshoek; 

 Om de Werkgroepen Internationale Solidariteit van alle FNV-sectoren aan te sporen 

ook aandacht aan dit onderwerp te besteden.  
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Programma 

Migratie vanuit Afrikaans perspectief De visie van de vakbeweging 

Dagvoorzitter: Godfrey Lado 

10.00 uur: opening door Tuur Elzinga 

10.15 uur: inleiding door Joel Odigie: Migratie vanuit Afrikaans perspectief. 

11.15 uur: Marco Cilento: initiatieven en bijdragen vanuit de Europese vakbeweging                                                                                              

ter ondersteuning van Migranten                                                                                                                                                   

12.30 uur: lunch 

13.30 uur: column van Babah Tarawally 

13.45 uur: Uitwisseling van ervaringen met  FNV leden, Migranten die werken in Nederland :  

Osama Idries, Daniel Osei, Margaret Kotey en Babah Tarawally 

15.00 uur: uitdagingen voor de FNV: wat kan en zou de FNV moeten doen voor Migranten arbeiders                                                                                            

16.00 uur: afsluiting van de conferentie 
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Conclusies en aanbevelingen 

 

 FNV moet Migranten in een vroeg stadium benaderen, als ze de weg nog niet weten 
en op zoek zijn naar werk;  

 Maak je hard voor Afrikaanse kennisontwikkeling zodat Afrika mee kan in de 
technologische ontwikkelingen;  

 Zet je in voor eerlijke handel en investeringsbeleid in Afrika;  

 Zorg voor een eerlijker belastingbeleid voor Europese bedrijven daar;  

 Laten we werken aan positieve kijk op Migranten; de FNV kan zich inzetten om 
politici mee te krijgen in constructievere oplossingen en de dialoog aangaan met 
mensen met extreme standpunten;  

 FNV moet een pragmatisch Europees beleid steunen waarbij ook aandacht is voor 
niet gedocumenteerde Migranten; als mensen werken moeten ze gelijke rechten 
hebben.  

 Benader Migranten in hun gemeenschap van Migranten via hun informele leiders.  

 FNV moet laten zien dat het een inclusieve organisaties is om ook Migranten aan te 
spreken.  

 

Verbinding begint met ontmoeting 
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Sprekers 

 

GODFREY LADOO  

dichter, moderator, vertaler, spreker, projectmedewerker bij ASKV 

steunpunt Vluchtelingen. Gevlucht uit Zuid-Soedan. 

 

 

 

JOEL ODIGIE:  

coördinator mensen- en vakbondsrechten IVV-Afrika 

 

 

 TUUR ELZINGA:  

vicevoorzitter FNV, o.a. portefeuille “Internationale Zaken” 

 

 

 

 MARCO CILENTO:  

hoofd Institutionaal beleid EVV en verantwoordelijk o.a. voor 

LABOUR-INT (integratie migranten) 

 

 BABAH TARAWALLLY:  

schrijver, columnist Trouw, journalist, gevlucht uit Sierra Leone 

 

 

 OSAMA IDRIES:  

werkzaam bij Kaderacademie FNV, gevlucht uit Soedan 
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MARGARET KOTEY:  

FNV- kaderlid werkzaam bij van Hago, Schiphol, migrant uit  

    Ghana 

 

DANIEL OSEL:  

FNV- kaderlid werkzaam bij CSU Service, migrant uit Ghana 
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Verslag conferentie  

 

MIGRATIE VANUIT AFRIKAANS PERSPECTIEF: DE VISIE VAN DE VAKBOND 

 

“Iedereen die in Nederland werkt, moet hetzelfde 

kunnen verdienen en dezelfde rechten hebben,”  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV, tijdens zijn inleidende speech op 28 februari in het 

hoofdkantoor in Utrecht.  
 
Naar aanleiding van onder andere de oproep die de EVV aan haar leden deed, om ‘een 
bijdrage te leveren aan de verandering van de negatieve publieke kijk op migratie2’, 
organiseerde de FNV-werkgroep Sub-Sahara Afrika de conferentie ‘Migratie vanuit Afrikaans 
perspectief: De visie van de vakbond’.  
 
De oproep van de EVV was maar één van de aanleidingen, want er zijn voor de FNV veel 
redenen om aandacht aan dit onderwerp te besteden.  
“De FNV ziet dat arbeidsmigratie er altijd is geweest en ook altijd zal blijven. En wij zeggen: 
voor arbeidsmigranten is er een plek op onze arbeidsmarkt. Wij willen alle arbeidsmigranten 
die hier werken ook steunen.”  
Dat is geen makkelijk verhaal, licht Elzinga toe. Nederland en de EU hebben de verplichting 
om een menswaardig migratiebeleid uit te voeren, maar die verplichting wordt vaak niet 
nagekomen. De Europese zuidgrens is zo goed als gesloten, met alle gevolgen van dien. Er 
zijn veel vragen over hoe de arbeidsmarkt het best beschermd kan worden. Al met al is er een 
hoop discussie over het onderwerp, en ondertussen maken werkgevers dankbaar gebruik van 
de mogelijkheid om minder loon te geven. Er is een noodzaak om na te denken over hoe de 
FNV Afrikaanse arbeidsmigranten het beste kan en wil ondersteunen.  
 

De gespreksleider vandaag is Godfrey Lado, zelf 22 jaar geleden als vluchteling uit Afrika naar 

Nederland gekomen en nu schrijver, spreker en adviseur op het gebied van migratie.  

  

                                                
2
 ETUC Action Programme 2019-2023; p.91, paragraaf 504. 
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HET AFRIKAANSE PERSPECTIEF 

 

”Ik ben niet alleen helemaal hierheen 

gekomen om jullie iets te vertellen, maar 

ook om naar jullie te luisteren.”  

 

 

 

 

Joel Odigie, aanwezig namens de Afrikaanse tak van het IVV (ITUC-Africa), geeft tijdens zijn 

speech het Afrikaanse perspectief op arbeidsmigratie. Hij ziet dat een goede samenwerking 

belangrijk is, gezien alles wat er speelt.  

De negatieve berichtgeving en de verhalen van politici geven geen juist beeld van de situatie, 

zo laat Odigie zien aan de hand van een indrukwekkende hoeveelheid feiten. We hoeven niet 

bang te zijn, benadrukt hij. Het aantal Afrikaanse migranten in Europa is bijvoorbeeld niet zo 

groot. Ook zitten er veel positieve kanten aan hun aanwezigheid: ze zijn meestal jong en 

leveren een belangrijke economische bijdrage. Dat neemt niet weg dat de situatie aandacht 

nodig heeft. Afrikaanse migranten vertrekken zelden om economische redenen. Veel vaker 

emigreren Afrikanen vanwege bestaansonzekerheid, klimaatverandering, onderwijs of om 

nieuwe vaardigheden te leren.  

ITUC-Africa doet veel op het gebied van migratievraagstukken, vertelt Odigie. Een belangrijk 

uitgangspunt daarbij is dat het een optie moet zijn om te migreren, niet een kwestie van leven 

of dood. Ze zetten zich daarom in voor betere omstandigheden en toekomstperspectieven in 

Afrika. Daarnaast pleiten ze onder andere voor open grenzen binnen Afrika, en betere 

ondersteuning voor terugkerende migranten.  

Daar zijn al aardig wat stappen in gezet: er zijn resultaten om trots op te zijn, actieve 

vakbonden, veel goede programma’s en initiatieven, en er wordt internationaal goed 

samengewerkt met grote migrantenorganisaties en de VN. 

Dat neemt niet weg dat er behoefte is aan meer samenwerking. Odigie zou graag samen 

nadenken over wat de vakbonden voor elkaar kunnen betekenen. Daarbij kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan de vraag hoe er door Europa kan worden geïnvesteerd in Afrikaanse 

kennis, zodat Afrika mee kan komen in de digitale revolutie. Relevant is ook de vraag hoe er 

samen meer ingezet kan worden op handel en investeringen in Afrika, en een eerlijker 

belastingbeleid voor Europese bedrijven daar. Daarnaast is alles wat bijdraagt aan een 
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positievere kijk op migranten zinvol, benoemt Odigie. Het blijft belangrijk dat vakbonden zoals 

de FNV zich inzetten om politici mee te krijgen in constructievere oplossingen, en dat de FNV 

het gesprek blijft aangaan met mensen die er extreme standpunten op nahouden. Uiteraard 

hoopt hij ook dat Afrikanen duidelijk worden vertegenwoordigd:  

“Migranten zijn goed georganiseerd. Ze zijn makkelijk te vinden in Nederland. 

Wat wil de vakbond voor hen doen?”  

 

HET EUROPESE PERSPECTIEF 

 

“De arbeidspositie moet altijd het zwaarst 

wegen. Als mensen werken, moeten ze gelijke 

rechten hebben.” 

 

 

 

 

Marco Cilento bespreekt namens de EVV (ETUC) het Europese perspectief. Ook Cilento 

benadrukt hoe essentieel een goede samenwerking is. Veel leden zijn vooral bezig met eigen 

belangen en willen liever geen bemoeienis van buitenaf, merkt hij op. Gezamenlijke afspraken 

zijn echter hard nodig om op Europees niveau oplossingen te vinden.  

Zo is er het probleem van de ‘army of irregulars’ dat we hebben gecreëerd, legt Cilento uit, een 

groep die volgens schattingen inmiddels bestaat uit bijna een miljoen mensen. Omdat 

migranten vaak niet goed geregistreerd worden na aankomst, in de hoop dat ze naar een 

ander land vertrekken, raken we ze kwijt. Er is dan geen zicht op hun arbeidssituatie. Ook 

verstrekken de meeste Europese landen, volgens de cijfers van Cilento, vrijwel geen visa voor 

arbeid, maar alleen voor asiel, studie en gezinshereniging. Die drie groepen mensen willen 

echter ook werken.  

Een andere complicerende factor is dat het vrije verkeer binnen Europa ertoe leidt dat 

arbeiders vooral ‘van de periferie naar het centrum van de markt’ trekken. Minder 

aantrekkelijke landen zoals Hongarije kampen met grote tekorten op de arbeidsmarkt en 

proberen daarom achter de schermen arbeidsmigranten aan te trekken, terwijl daar 
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ondertussen geen politiek draagvlak voor is. Het zijn allemaal factoren die ‘irreguliere arbeid’ 

veroorzaken.  

Dat vraagt om een pragmatische aanpak op Europees niveau, betoogt Cilento, en ETUC zet 

zich dan ook in voor irreguliere werknemers. Ze wil bijvoorbeeld af van de enorme boetes voor 

werkgevers, aangezien diezelfde werkgever geen mogelijkheden heeft om de status van een 

irreguliere werknemer te normaliseren. 

Cilento benadrukt aan het einde van zijn verhaal nog twee projecten in het bijzonder, waarbij 

betrokkenheid van Nederlandse collega’s zeer welkom is: het project ‘LABOUR INT’ en 

‘MigrantNet’. Het eerste is een actieprogramma dat de ETUC graag verder wil uitbreiden, 

waarin samengewerkt wordt met werkgevers om te zorgen voor betere omstandigheden voor 

migranten. MigrantNet is een netwerk opgezet door de ETUC, waarin alle contactpunten die 

ondersteuning bieden aan migranten aan elkaar gelinkt zijn. De bedoeling is om zo de enorme 

hoeveelheid kennis die er al is, toegankelijk te maken.  
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Column Babah Tarawally 

 

“Als kind had ik mijn toekomst in beeld, hoewel 

vaag en dromerig, het was een droom die uit  

moest komen”.  

 

 

Ik wilde graag in de voetsporen treden van mijn oom die zijn opleiding als dokter had 

afgerond in Engeland. Ik had bewondering voor hem als een man die altijd een thermos- 

beker koffie bij zich had, en zijn koffie dronk onder de hete zon. Dat was voor de 

burgeroorlog. Toen de oorlog uitbrak had ik maar een droom; op zoek gaan naar 

veiligheid elders in de wereld. Hoewel ik de droom van mijn oom met mij had 

meegenomen, besloot ik eenmaal in Nederland opnieuw te gaan dromen. Dat is wat het 

westen heeft mij aangeboden, de mogelijkheid om opnieuw te dromen en richting te 

geven aan mijn eigen toekomst. Hier sta ik dan, niet als dokter maar als journalist en 

schrijver. Een droom die mogelijk is gemaakt door Nederland.  

In dit nieuwe land huist mijn lichaam; daar over zee mijn ziel. Ertussen pendelen mijn 

gedachten van zwart naar wit. In het nu stopt de pendel om mij ruimte te geven voor 

dankbaarheid. Ik ben dankbaar voor het overleven van de oorlog. Dankbaar dat ik de woeste 

zee veilig heb overgestoken. En dankbaar dat ik hoop en vertrouwen kan hebben in de 

toekomst. Met open handen bid ik tot God en dank hem voor mijn leven.  

Op een dag in juli 1995 arriveer ik op het Nederlandse vliegveld Schiphol en loop ik direct naar 

de douane om me aan te geven als ontheemde vluchteling. De bloedige burgeroorlog in mijn 

land van herkomst Sierra Leone woedt, maar hier gaat dat onopgemerkt. Gegrild uit de oorlog 

hoop ik hier te helen.  

Als je besluit een nieuw leven te beginnen, dan verander je. Dit geldt ook voor een nieuw land 

waar je voor het eerst jezelf tegenkomt. Alles wat je ziet en voelt is als nieuw en kleurt je 

belevingswereld. Het maakt je enorm bewust van jezelf; hoe je eruit ziet, wat je doet en hoe 

anderen naar je kijken.  

Ik ben gaan reizen en daar waar ik me nu bevind is de tegenpool van alles wat ik ooit in mijn 

leven heb gezien en gevoeld. Ik ben er net maar het voelt alsof ik een paar klassen heb 
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overgeslagen. Alsof ik van de kleuterklas direct naar de middelbare school ben gegaan, 

zonder instructies vooraf. 

Hier zit ik nu, op een Nederlands vliegveld in een zaal vol soortgenoten. Reizigers uit alle 

windstreken, voor het gemak samengevoegd tot één homogene groep met verschillende 

benamingen: Gelukszoekers, allochtonen, vluchtelingen, asielzoekers. Voor de autoriteiten zijn 

we een soort plaag, een zwerm vliegen op een stuk vlees. Wij reizigers denken hier heel 

anders over. Wij zien onszelf als pelgrims op zoek naar een betere en veilige toekomst. Net 

als al de profeten in de heilige boeken; zij moesten één of meerdere keren vluchten voor hun 

leven. Ook wij hebben het gered om veilig in een vreedzaam land te komen. Een grote 

overwinning. Dat verheven gevoel van bovennatuurlijke wonderen zweeft als een wolk boven 

onze hoofden. In gedachten staan al onze namen al gegrafeerd in een gedenksteen: ‘Hassan, 

Muhammed, Milka, Dusika, Talat, Babah, Khalid, Milet, Fatim, Zhang, Mamadou, Ofosu, 

Sunny, Faso, Bouba, Emmanuel, Maslah, Safi, Amir, Hussein, Masud, Joseph, Kasun, 

Pasindu, Supun, Josip, Ivan, Vladimir en nog meer onbekende namen.’ 

Elke dag verrijzen nieuwe namen in de zaal, als druppels uit een kraan die niet helemaal is 

afgesloten. Namen afkomstig van alle windstreken waar de bronnen zijn verwilderd door 

handgestuurde Tsunami’s. Velen komen uit voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan, China, 

Syrië, Iran, Sri Lanka, Gambia, Senegal, Soedan, Somalië, Nigeria en Sierra Leone. Ik heb 

geen idee hoe lang sommige namen hier al zijn. Ik leer veel op deze eerste dagen waarin de 

wereld is verenigd in één ruimte. Volgens de autoriteiten, die ons in deze zaal hebben 

verzameld, horen we voor eind van de dag of onze asielverzoeken worden ingewilligd. 

Sommige namen horen deze boodschap al enkele dagen. Degenen die geluk hebben, worden 

overgeplaatst naar een asielzoekerscentrum in het land. Voor pechvogels eindigt de 

pelgrimstocht met een enkeltje terug naar huis. 

Zonder hen zou ik nooit zijn waar ik nu ben. Zij die mij voor zijn geweest en op wiens 

voetafdrukken ik de cirkel rond loop. Ik dank mijn voorouders voor de sterke wortels die mij 

laten bloeien. Ik dank hen voor wie ik was, wie ik ben en wie ik ga worden.   

Gisterenmiddag drukte ik tijdens het landen mijn neus tegen het raam van het vliegtuig. Ik nam 

het landschap puntje voor puntje in me op en was volledig overweldigd door wat ik zag. Grote 

rechthoekige vlakken groen, omringd door blauwgrijze kanalen en kaarsrechte rijen bomen in 

evenredige afstand tot elkaar. Lange geasfalteerde wegen met auto’s in een gestructureerde 
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lijn en hoge gebouwen bovenop elkaar gestapeld. Ik heb altijd van orde en structuur gehouden 

maar nooit voor mogelijk gehouden dat een land er zo uit zou kunnen zien. Voor mij was deze 

eerste ontmoeting met Nederland een voorstelling van de hemel. 

Toen we landden en ik mijn eerste voorzichtige stappen zette in mijn nieuwe land, raakte ik uit 

balans. Ik wankelde en voelde het gewicht van mijn verleden zwaar op mijn schouders rusten. 

Ik droeg het schoorvoetend met mijn hoofd naar de grond gericht terwijl de rest van de wereld 

me neerbuigend aankeek.  

“Welkom in de witte mensen wereld.”  

De perfectie van het landschap, dat ik vanuit de lucht had waargenomen, veranderde 

langzaam in een illusie toen ik voet aan grond had gezet. Natuur zonder chaos heeft zijn 

moeilijkheden. Ondanks haar schoonheid bleef mijn intuïtie me vertellen dat er iets niet klopte. 

Het was hier te gestructureerd, alsof alles was gezet naar de hand van de mens volgens een 

wiskundig model. De natuur schijnt hier te zijn overwonnen door de mens. Ik was dan ook 

amper verbaasd dat ik hard in de realiteit werd getrokken door mijn eerste ontmoeting met een 

witte man. Ik had hem mijn paspoort overhandigt terwijl hij mij “illegal alien” noemde. 

 “I am not an alien”, antwoordde ik boos. “I ‘m a traveler looking for a home’  

Hij bekeek me laaghartig met zijn priemende blauwe ogen en zei kortaf:  

‘I mean you entered this country unlawfully.” Waarna hij me een zwart nep leren bankje 

aanwees waar ik op moest gaan zitten.   

Het woord ‘Alien’ maakte me erg boos. Dit is toch niet de manier om je bezoekers te 

ontvangen, zelfs al heb je ze niet zelf uitgenodigd. Los daarvan lijk ik niet eens op een Alien.  

Op het gladde skaileren bankje begon het wachten. Ik ben dankbaar dat mijn land mij het 

geduld van wachten heeft geleerd. Urenlang kan ik in het niets staren en mijn gedachten de 

vrije loop laten. Dit keer kwamen met de vrije gedachten ook gevoelens boven die ik liever 

onderdrukte. Ik heb mezelf in veiligheid weten te brengen, terwijl mijn familie en vrienden zijn 

achtergebleven in angst en gevaar. Ik heb de oorlog kunnen ontvluchten. Even voelde deze 

actie als een egoïstische daad. Het was alleen niet mijn keuze geweest om te vertrekken. Ik 

ben door mijn vader als een verzonden brief vooruit gestuurd om aandacht en hulp te vragen 

voor het beëindigen van de oorlog. Deze verklaring gaf me in ieder geval wat ruimte om mijn 

opkruipende schuldgevoel te onderdrukken. Ik ben niet gevlucht voor de lol, maar gestuurd 

door mijn vader om hen uit de oorlog en armoede te halen. De zwaarte van deze psychische 

last ontzenuwde mijn schuldgevoel onmiddellijk. Ik had de taak om de pijn en het lijden van 
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mijn familie op te lossen. Ik was als de zoon van een profeet die is weggestuurd voor het 

bewerkstelligen van een groter doel. Net als Ismael, zoon van Abraham die is weggestuurd om 

elders een nieuw koninkrijk te stichten. Van alle zestien kinderen van mijn vader, ben ik de 

enige zoon die hij heeft weggestuurd om de Atlantische oceaan over te steken op zoek naar 

hulp. Hij heeft aan de noodrem getrokken om zijn voorouders en de ongeborenen van zijn 

nageslacht levend te houden. We hebben vele families volledig afgeslacht zien worden. Mijn 

vader wilde niet dat zijn familietak zou afsterven en de bloedlijn moedwillig gestopt zou 

worden. Hij nam een strategisch besluit door mij naar Nederland te sturen. Als er iets ergs met 

hem of onze familie zou gebeuren, dan zou ik, zijn zoon, in ieder geval aan de andere kant van 

de oceaan zijn en ervoor zorgen dat de naam van zijn voorouders en de ongeborenen zal 

blijven bestaan. De laatste woorden die hij mij toevertrouwde toen hij mijn handen vastpakte 

waren:   

“Moge je reis voorspoedig verlopen. Daar in je nieuwe land ga je nieuwe mensen ontmoeten 

die je verdere leven veranderen. Onthoud dat elke verbinding begint met de ontmoeting. Ga 

met open blik en omarm de mensen die je treft. Zij zijn niet je vijand maar je medemens. Net 

als jij, afhankelijk van zuurstof. Maar mijn zoon, vergeet ons niet!”  
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De praktijk 

 

HET PANEL 

Na het voorlezen van zijn column sluit Babah zich aan bij het panel dat in gesprek gaat met de 

deelnemers in de zaal.  

Naast Babah bestaat het panel uit drie anderen met een Afrikaanse achtergrond, allen lid van 

de FNV. Margaret Kotey kwam vanuit Ghana naar Nederland, omdat haar man hier ging 

studeren. Ze hoopte dat zelf ook te kunnen doen, maar haar Afrikaanse diploma’s bleken 

minder waard dan gedacht. De weg naar de gewenste diploma’s was lang en daarom niet 

haalbaar in combinatie met haar andere verplichtingen. Ze is nu schoonmaakster.  

Daniel Osei, ook uit Ghana, heeft een vergelijkbaar verhaal. Hij kwam net als Margaret minder 

ver met zijn Afrikaanse diploma’s dan verwacht. Ook voor hem was de weg naar nieuwe 

diploma’s te lang, gezien de al direct aanwezige morele plicht om zijn familie in Afrika 

financieel te ondersteunen. Ook hij werkt nu als schoonmaker.  

 

 

Osama Idries is, net als Babah, in Nederland wel gaan doen wat hij wilde. Hij was in Soedan al 

werkzaam voor internationale, maatschappelijke organisaties en heeft die carrière in 

Nederland voortgezet.  

 

DE ROL VAN DE FNV 

Margaret werd lid van de FNV omdat ze, ondanks de soms negatieve verhalen van andere 

collega’s, zag dat de FNV veel voor haar leden doet. Osama vertelt dat hij de vakbond 

gelukkig nooit nodig heeft gehad. “Maatschappelijke organisaties zijn nette werkgevers.” Hij is 

lid geworden omdat hij uit een vakbondsnest komt. Babah legt Afrikanen altijd uit dat we hier, 
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anders dan in Afrika, ‘alle groepsdingen in instanties zoals de FNV hebben gestopt, die voor 

onze belangen opkomen’ en dat het daarom belangrijk is om lid te zijn. Daniël is een kritisch 

lid: na de vraag wat de FNV kan doen om Afrikaanse migranten te helpen, vertelt hij dat hij 

over een aantal zaken minder tevreden is, zoals over de manier waarop de FNV het aanpakt 

als leden hun contributie niet betalen.  

Godfrey, Osama en Babah benadrukken meerdere keren dat Afrikanen niet als individu 

denken, maar als gemeenschap.  

“Benader één Soedanees en je hebt de hele community,” aldus Godfrey.  

“Dat moeten we nog leren, dat je deze groepen moet benaderen via hun 

informele leiders.” zegt Osama. 

Er zijn een hoop vragen over het benaderen van een groep mensen op basis van hun 

nationaliteit. Eén dame in de zaal brengt de gevoelens bij mensen van gemengde afkomst ter 

sprake, een ander in de zaal benoemt dat hij er moeite mee heeft dat alle Afrikanen op één 

hoop gegooid worden. Margaret stelt dat het wellicht handiger is om Afrikaanse migranten te 

benaderen via hun werk, omdat je ze daar nou eenmaal weet te vinden. Maar alhoewel de 

zaal voldoende bezwaren kan bedenken, komen de voordelen steeds weer terug:  

“Je hebt dat netwerk nodig om ze te vertellen dat de vakbond voor ze aan het werk is. Als je 

hun netwerk gebruikt om ze dat te vertellen, als hun leiders ze adviseren, dan respecteren ze 

dat,” aldus Joel Odigie, vanuit de zaal. Hij voegt eraan toe dat het verstandig is om binnen de 

FNV mensen te hebben die als contactpunten functioneren voor Afrikanen. Osama bevestigt 

dat: er hoeft misschien niet per se een Afrikaan op die positie te zitten, maar het moet in ieder 

geval zichtbaar zijn dat de FNV een inclusieve organisatie is.  

Het panel is het erover eens dat er kansen liggen voor de FNV op het moment dat migranten 

hier net aankomen. Als migranten pas benaderd worden wanneer ze eenmaal aan het werk 

zijn, is het te laat, vinden Osama, Babah en Godfrey. Als ze er net zijn, kennen ze de weg nog 

niet en is goede informatie hard nodig. Dat is een mooi moment voor de FNV om 

ondersteuning te bieden en migranten aan hen te binden.  

EEN PANEL EN EEN ZAAL VOL IDEEËN 

Daniel benoemt nog een ander onderwerp: veel Afrikanen willen, net als hij, uiteindelijk terug 

naar Afrika. Maar hoe zit dat dan met de pensioenen? Is dat iets waar de FNV aandacht voor 

heeft? En kunnen de organizers in zijn sector niet weer terugkomen, gezien de goede 

resultaten die zij behaalden in het verleden?  

Iemand anders in de zaal benoemt dat het goed zou zijn om te investeren in mentorprojecten, 

en weer iemand anders haalt bij wijze van suggestie goede herinneringen op aan de vroegere 
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vakbondschool. Ook de suggestie van Joel Odigie om te blijven praten met mensen met 

radicale, xenofobe, of anderszins extreme ideeën, wordt nog eens genoemd.  

Op geen enkel moment valt het stil tijdens de conferentie. De deelnemers in de zaal zijn 

betrokken, en het panel vertelt open over hun net iets anders dan gemiddelde ideeën en 

ervaringen.  

Na een volle, informatieve dag, sluit Elzinga de conferentie af:  

“Ik heb vandaag een hoop goede ideeën en suggesties gehoord. De discussie 

over inclusiviteit moeten we zeker voort blijven zetten, want het gaat niet vanzelf 

weg. (…) ‘Verbinding begint altijd met de ontmoeting’, heb ik genoteerd. Daar 

moeten we als FNV actief het voortouw in nemen.” 
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“We willen dat de rechten van migranten 

wereldwijd worden gerespecteerd” 

 

 

Interview met Joel Odigie over migratie vanuit Afrikaans perspectief 

 
Door Astrid van Unen  voor FNV Mondiaal.  

Joel Odigie uit Nigeria is lid van het bestuur van ITUC-Africa, de regionale afdeling van het IVV, hij 

heeft migratie in zijn portefeuille en is daarom aanwezig tijdens de conferentie als een van de sprekers. 

“Een nuttige bijeenkomst”, zegt hij na afloop. 

HUIDIG BELEID VERDEELT MENSEN 
Migratie is voor de internationale vakbeweging een heel belangrijk thema, zegt Odigie. “We willen 

graag de huidige vluchtelingencrisis in de verschillende landen helpen oplossen. Het huidige beleid 

verdeelt mensen, het zet ze tegen elkaar op, regeringen creëren angst. Deze verdeeldheid is 

onacceptabel. Het gaat om vluchtelingen die geen stem hebben. We willen bijdragen aan een eerlijk 

beleid waarin de rechten van vluchtelingen worden gewaarborgd en gerespecteerd.” 

MIGRANTEN CREËREN OOK KANSEN 
Cruciaal hierbij is dat vanuit een positief perspectief naar migratie wordt gekeken. “Migranten creëren 

ook kansen voor nationale economieën, bijvoorbeeld door vacatures te vervullen die anders leeg 

blijven. Je kunt op een menselijke manier de gaten op de arbeidsmarkt invullen. We weten uit 

onderzoek dat de meeste vluchtelingen na beëindiging van een conflict in hun thuisland weer terug 

willen. Daarom moeten we meer solidariteit tonen. Als ze een baan vinden, blijven ze vaak arm. Dat 

willen we bestrijden, met elkaar.”  

MEESTE AFRIKANEN MIGREREN BINNEN EIGEN REGIO 
Volgens Odigie blijkt ook uit onderzoek dat de meeste Afrikanen in de regio Afrika willen blijven als ze 

migreren. 15 tot 20 miljoen mensen migreren binnen de Afrikaanse regio, terwijl er minder dan een 

miljoen per jaar van Afrika naar Europa migreren. Alleen: er zijn nog steeds veel barrières voor 

personenverkeer tussen Afrikaanse landen. Europeanen komen gemakkelijker binnen in een aantal 

Afrikaanse landen dan Afrikanen zelf. “Op Afrikaans niveau hebben we een speciaal migrantenbeleid 

nodig, voor zowel vluchtelingen als migrantwerkers. De African Union (een continentale organisatie van 

Afrikaanse landen, die bestaat uit 55 lidstaten) heeft in 2018 als beleid vastgesteld dat iedere Afrikaan 

recht heeft op vrij verkeer, vrij verblijf en vrije vestiging. Nigeria heeft in december verklaard dat alle 

Afrikanen zonder visum in hun land mogen komen. Dat wil zeggen: ze kunnen ter plekke op de 
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luchthaven een visum kopen. In de meeste landen geldt nog een lange aanvraagperiode. Daar willen 

we dus vanaf.” 

CAMPAGNE VOOR RATIFICEREN VAN ILO-CONVENTIES 
Verder voert ITUC Africa gestaag campagne voor het ratificeren van de ILO-conventies 97, 143, 182, 

189 en 190. Deze gaan onder meer over vrijheid van migratie, tegen seksuele intimidatie op de 

werkvloer en gericht tegen kinderarbeid. “Vorig jaar hebben de regeringen van Marokko, Mozambique, 

Sierra Leone en Niger een combinatie van deze conventies geratificeerd. We hebben als ITUC een 

African Trade Union Migration Network (ATUM-Net) opgericht. Elk land heeft een eigen coördinator, die 

migrantwerkers organiseert en de stem van migranten vertegenwoordigt. Deze lobbyt ook bij de eigen 

regering voor ratificatie van de ILO-conventies.” 

FNV KAN OP DIVERSE MANIEREN HELPEN 
Maar ook nationale vakfederaties (buiten Afrika) zoals de FNV kunnen een bijdrage leveren, zegt 

Odigie. “Op de eerste plaats kunnen we gezamenlijk optrekken in het organiseren van migranten, om 

zo goed mogelijk voor hun rechten te kunnen opkomen. Verder kan de FNV bij de Nederlandse 

regering erop aandringen dat Nederlandse multinationals belasting betalen aan de landen waar ze 

vestigingen hebben. Zoals Shell in Nigeria. Want daarmee hebben nationale regeringen meer geld voor 

sociale voorzieningen voor hun eigen inwoners en kan de schade die bedrijven zoals Shell veroorzaken 

gecompenseerd worden.” 

Ook kan de FNV proberen invloed uit te oefenen via de Nederlandse regering op de op handen 

zijnde  EU-handelsovereenkomst met Afrikaanse (groepen) landen, zodat er voor Afrika nog ruimte 

overblijft. “In elk geval een handelsakkoord waarin gelijk speelveld is opgenomen, en laat Afrikaanse 

landen niet met geboeide handen achter.” Als vierde punt noemt Odigie de lobby voor het beëindigen 

van terrorisme en oorlogen. Ook Nederlandse politici moeten hierin geactiveerd worden. “En ten slotte 

willen we meer samenwerken met de FNV op het gebied van ATUM-Net. We hebben allianties en 

financiële steun nodig.” 

PLAN 'TIJDELIJKE ARBEIDSMIGRATIE' VAN 4 JAAR 
Half februari lanceerde D’66 een plan voor ‘tijdelijke arbeidsmigratie’ voor de duur van 4 jaar. Daarna 

moeten de betrokkenen weer terug naar huis. Volgens de partij zou dit helpen om het personeelstekort 

in bijvoorbeeld de zorg tegen te gaan en kan het tegelijkertijd een oplossing bieden voor 

bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. Odigie staat er niet afwijzend tegenover. “Laten we alle 

ideeën uitspreken en daarover doorpraten”, stelt hij voor. “Dit idee komt uit Nederland, en Afrikaanse 

landen hebben misschien ook ideeën. Belangrijk is dat ze gedurende die 4 jaar als volwaardige 

werknemers worden behandeld. Hun mensen- en arbeidsrechten moeten dan gegarandeerd zijn. Als 

ze dan terugkeren, vertrekken ze met waardigheid.” 

CONFERENTIE: 'OP PROGRESSIEVE EN OPEN MANIER MET ELKAAR GEDISCUSSIEERD' 
Odigie blikt terug op een vruchtbare conferentie, zegt hij. “Het verzoek om deze conferentie kwam 

vanuit de basis, vanuit de leden. We hebben op een progressieve en open manier met elkaar 

gediscussieerd. Waar we niet over hebben gesproken is remigratie, en dat is in Afrika een groot thema, 

omdat Europa Afrikanen terugstuurt. Een grote zorg is hoe dit op een humane manier kan worden 

uitgevoerd. Dat willen we gaan uitzoeken.” 
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Migratie vanuit Afrikaans perspectief, de visie van de vakbeweging 

Door Tuur Elzinga 

Mooi dat ik deze dag met dit thema mag openen. Een belangrijk en zeer actueel thema: 

Migratie. Er wordt veel over migratie gesproken, door deskundigen en door leken. Het is een 

beetje zoals met voetbal, iedereen heeft er een mening over en roept er wat over. En dat helpt 

een inhoudelijk debat vaak niet vooruit.   

Ik ben blij dat voor vandaag gekozen is voor ‘Migratie vanuit Afrikaans perspectief’. In alle 

debatten over minder of meer migratie, en over de vele misstanden rondom migratie, horen we 

die Afrikaanse stem veel te weinig. Goed dat onze eigen kaderleden het initiatief genomen 

hebben om deze dag vanuit dit perspectief te organiseren.  

We gaan praten over het Afrikaans perspectief, maar ook over onze visie als vakbonden. Joel 

Odigie namens de ITUC Afrika, de internationale vakbeweging, en Marco Cilento zal dat zo 

doen namens het EVV, de Europese vakbeweging. En ik wil daar graag op ingaan vanuit FNV. 

Het klinkt logisch, maar toch nog eens goed om te benadrukken. Wij spreken over migratie, en 

in het bijzonder arbeidsmigratie vanuit werknemersperspectief. En werknemers zijn voor ons 

alle mensen die werken, gewerkt hebben of willen werken. Los van afkomst, nationaliteit en 

kleur. Laat dat duidelijk zijn. FNV veroordeelt alle vormen van racisme en vreemdelingenhaat.  

Wat ook duidelijk moet zijn, is dat we niet willen dat mensen tegen elkaar uitgespeeld worden. 

We willen dat werknemers een rechtmatig deel krijgen van de koek en elkaar niet onderling 

hoeven te bevechten om de kruimels. Dat is wat we nu nog teveel zien. 

Voor vandaag wil ik een paar kwesties in het bijzonder meegeven.  

Migratie vanuit Afrikaans perspectief gaat vaak over vluchtelingen en asielmigratie. Nederland 

en de EU hebben humanitaire en verdragsrechtelijke verplichtingen om te zorgen voor een 

menswaardig asielmigratiebeleid en uitvoering hiervan. We zien dat dit niet gebeurt en dat dit 

leidt tot mensonterende situaties.  

Belangrijk is dat migratie om humanitaire redenen anders is en iets anders moet blijven als 

arbeidsmigratie. Terecht is er een andere grondslag voor beide vormen van migratie. Dat is 

goed. Voor een mens die uit nood opvang nodig heeft en voor mensen die graag willen werken 

in een ander land moeten andere regels gelden.  

Voor arbeidsmigratie van buiten de EU hebben we toegangsregels. Daarvoor maakt het niet 

uit of de mensen uit Afrika, Azië of Zuid Amerika komen.  

In Nederland hebben we de regels daarvoor vastgelegd in de Wet Arbeid Vreemdelingen. Kort 

gezegd komt het erop neer dat werkgevers een werkvergunning kunnen aanvragen als zij 

iemand van buiten de EU willen aannemen. Dat kan bij het UWV, en als aan de voorwaarden 

voldaan wordt, wordt die toegekend. Er wordt door werkgevers vaak geklaagd dat die 
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procedure vaak bij voorbaat kansloos is. Maar dat blijkt niet uit de cijfers. Het overgrote deel 

van de aanvragen wordt toegekend. En dan hebben we het niet over kennismigranten, die 

hoeven zo’n traject niet eens te doorlopen.  

Maar ja, inderdaad!..... Er is wel een drempel, een werkvergunning krijg je niet zomaar. En dat 

is ook goed. De voorwaarden zijn er niet voor niets. We willen onze arbeidsmarkt beschermen, 

mensen niet onder valse voorwendselen laten komen, want alleen zo kunnen we die race naar 

beneden stoppen. 

In sommige EU lidstaten is het veel makkelijker om een werkvisum te krijgen. Dat zijn vooral 

de landen waarvan de mensen veel in West-Europa werken zoals bijvoorbeeld Polen,  

Roemenië en Hongarije. En dan gaat het om hele hoge aantallen arbeidsmigranten die weer 

van buiten de EU komen, vooral uit grenslanden als Oekraïne, Wit Rusland, maar ook van 

steeds verder weg zoals bv Nepal, India en Kirgizië.  

Vandaag gaan we ons bezighouden met migratie vanuit het Afrikaanse perspectief. Migranten 

uit deze regio hebben te maken met vooral de Europese Zuidgrens. Wat opvalt is dat deze 

grens erg dicht zit, terwijl de Oostgrens praktisch openstaat. Het zal nog een behoorlijke 

uitdaging zijn de komende jaren om ervoor te zorgen dat er een weloverwogen migratiebeleid 

binnen de EU gevoerd wordt dat past in de sociale agenda die wij ook willen.  

Want iedereen heeft zijn eigen belang. Werkgevers roepen dat we tekorten hebben. Maar 

waar hebben we het over als het om tekorten gaat? Tekorten in de zorg en in het onderwijs, ja. 

Maar wat zijn de oorzaken en biedt arbeidsmigratie daarvoor een structurele oplossing? 

Bovendien werken arbeidsmigranten vooral in banen waar vooral goedkope en tijdelijke arbeid 

gevraagd wordt, glastuinbouw, bouw, transport, distributiecentra, vleesverwerking. Maar vraagt 

iemand zich ook af of we een economie willen die afhankelijk is van goedkope arbeid om 

bovendien vooral voor de export te produceren? Creëren we niet onze eigen tekorten 

daarmee?  

En hoe staat FNV hierin. Wat willen wij, wat kunnen wij, wat doen wij. Wat is onze visie? Veel 

vragen. Ik weet zeker dat de bijeenkomst van vandaag een deel van de antwoorden geeft die 

we zoeken. 

FNV zet zich dagelijks in voor een Socialer Nederland. Een Socialer Nederland voor alle 

werkenden in Nederland. Iedereen die in Nederland werkt, moet hetzelfde kunnen verdienen 

en dezelfde rechten hebben. En dat is vaak voor arbeidsmigranten juist niet het geval. Nu zien 

we op plekken waar de arbeidskosten een belangrijke deel uitmaken van het productieproces 

dat arbeidsmigranten niet als mens, maar als productiemiddel behandeld worden zonder 

feitelijk onderhandelingspositie. Dat zien we al bij de Europese arbeidsmigranten, maar zeker 

ook bij de mensen van buiten de EU die ook voor hun verblijfsvergunning afhankelijk zijn van 

een werkgever. 
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Veel zorgen dus en geen vrolijk verhaal. Maar dat is zeker niet het hele verhaal. FNV ziet dat 

arbeidsmigratie er altijd is geweest en ook altijd zal blijven. Wij zeggen: Voor arbeidsmigranten 

is plaats op de Nederlandse arbeidsmarkt en we willen arbeidsmigranten steunen en 

organiseren. Dat doen we in de lobby, door mensen te organiseren en te wijzen op rechten 

door namens en met arbeidsmigranten procedures te voeren. Dat doen we los van afkomst en 

dat is ook goed, we organiseren mensen niet op waar ze vandaan komen, maar op een 

gezamenlijk doel; eerlijk werk en gelijke rechten. DECENT WORK for ALL! 

Ik kijk uit naar vandaag. Ik kan er niet de hele dag bij zitten, maar ik ben benieuwd naar de 

uitkomsten van vanmiddag dan sluit ik weer aan. Zodat we samen kunnen vaststellen wat FNV 

kan doe 

 

AANBEVELINGEN DOOR DE CONFERENTIE 
Aan het slot van de conferentie ‘Migratie vanuit Afrikaans perspectief’ werden een aantal 

aanbevelingen geformuleerd. Wat FNV-bestuurders en -leden kunnen doen: 

Conclusies en aanbevelingen 

 

 FNV moet migranten in een vroeg stadium benaderen, als ze de weg nog niet weten 
en op zoek zijn naar werk;  

 Maak je hard voor Afrikaanse kennisontwikkeling zodat Afrika mee kan in de 
technologische ontwikkelingen;  

 Zet je in voor eerlijke handel en investeringsbeleid in Afrika;  

 Zorg voor een eerlijker belastingbeleid voor Europese bedrijven daar;  

 Laten we werken aan positieve kijk op migranten; de FNV kan zich inzetten om 
politici mee te krijgen in constructievere oplossingen en de dialoog aangaan met 
mensen met extreme standpunten;  

 FNV moet een pragmatisch Europees beleid steunen waarbij ook aandacht is voor 
niet gedocumenteerde migranten; als mensen werken moeten ze gelijke rechten 
hebben.  

 Benader migranten in hun gemeenschap van migranten via hun informele leiders.  

 FNV moet laten zien dat het een inclusieve organisaties is om ook migranten aan te 
spreken.  

 

Verbinding begint met ontmoeting 
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Over de organisatoren  

 

FNV WERKGROEP SUB SAHARA AFRIKA 

Vakbondsleden uit de FNV met ervaring en kennis van de landen in deze regio hebben zich 
verenigd in de Werkgroep Sub-Sahara Afrika. Zij kennen de regio en kennen de geschiedenis 
en de vakbondsverhoudingen in deze landen. Vaak zijn zij er zelf geweest en hebben zelf een 
bijdrage geleverd aan de  ontwikkeling van vakbonden aldaar. De werkgroep functioneert 
onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de Commissie Internationale Zaken en 
Solidariteit van het FNV Ledenparlement.  

De Werkgroep Sub-Sahara Afrika werkt nauw samen met beleidsadviseurs binnen de FNV en  
Mondiaal FNV. Daarnaast onderhouden zij rechtstreeks en via internationale 
vakbondsorganisaties contacten met vakbonden  uit de regio. 

De Werkgroep Sub-Sahara Afrika steunt het versterken van vakbondswerk en -opbouw in 
diverse landen in Afrika. Dit gaat vaak in de vorm van steun aan projecten van zusterbonden 
door sectoren binnen de FNV. We werken samen met zusterbonden en ngo’s uit die landen en 
met NGO’s in Nederland. Daarnaast is internationaal solidariteitswerk meer dan het faciliteren 
van projecten. Vakbonden en vakbondscollega’s die vanwege hun vakbondswerk onder vuur 
liggen vragen om onze solidariteit. Denk aan schrijfacties, maar ook publieksacties en het 
leggen van politieke druk. Een voorbeeld: de strijd om erkenning van vakbondsrechten door 
onze collega’s in Zimbabwe. 

Wil je meer weten, of actief worden?  Stuur een e-mail naar het secretariaat van de 
Afrikawerkgroep: gerhardconsten@gmail.com  
Kijk op Facebook: https://www.facebook.com/FNVAfrikasubsahara/ 

 

 
 
  

mailto:gerhardconsten@gmail.com
https://www.facebook.com/FNVAfrikasubsahara/


 
 

2
5

 
MONDIAAL FNV 

Mondiaal FNV is een stichting verbonden aan Nederlands grootste werknemersorganisatie, de 
FNV. Mondiaal FNV helpt werknemers en vakbonden, met name in ontwikkelingslanden, op te 
komen voor echte banen en betere arbeidsomstandigheden. 

Werkenden en vakbonden versterken wereldwijd 

Dat doen we door het geven van directe steun in de vorm van een financiële bijdrage aan 
specifieke projecten en door ondersteuning van onderzoek, lobby en campagnes. Mondiaal 
FNV geeft collega’s in ontwikkelingslanden bovendien een stem in Nederland door voorlichting 
te geven, acties te organiseren en te lobbyen in Den Haag en bij bedrijven.  

Ons huidige programma is in 2017 gestart en loopt tot 2020.  
In dit programma focussen we op:  - het verbeteren van de sociale dialoog op nationaal en 
regionaal niveau; - het verbeteren van arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden in een aantal 
productieketens. 

Mondiaal werkt met vijf thema’s 

- bestrijding kinderarbeid 

- bevorderen sociale dialoog 

- eerlijk ondernemen  

- eerlijke productieketens  - respect voor vakbondsrechten     
  Wil je meer weten of actief worden:     https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/help-mee 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN  

https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/help-mee
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INHOUDSOPGAVE 

 Hoofdlijnen van aanpak voor het EVV op het gebied van migratie en asiel (2019-2023) 

 EVV Congres 21 – 24 mei 2019 , Wenen,  Actieprogramma 
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Hoofdlijnen van aanpak voor het EVV op het gebied van migratie en asiel (2019-

2023) 

Zoals aangenomen op de vergadering van het uitvoerend comité op de vergadering 19-18 

december 2019 

Dit is geen geautoriseerde vertaling. Voor de originele  teksten zie 

https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2020-

02/ETUC%20resolution%20on%20avenues%20of%20work%20for%20the%20ETUC%20in%2

0migration%20and%20asylum%20fields%20%282019-2023%29.pdf 

AFBAKENING VAN DE REIKWIJDTE VAN DE RESOLUTIE 

1. Deze resolutie verwijst naar de voorwaarden voor toegang, verblijf en werk van onderdanen 

van derde landen in Europa. Een migrant wordt gedefinieerd als een persoon die in Europa 

woont maar het staatsburgerschap van een derde land bezit. 

 

2. Europa omvat landen die onder het EVV-lidmaatschap vallen. 

 

3. De resolutie is gebaseerd op een uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve analyse van 

binnenkomers uit niet-Europese landen. Het heeft geen betrekking op personen die gebruik 

maken van vrij verkeer volgens de EU-regels, zoals die worden toegepast op EU- en niet-EU-

landen. Intra-EU-bewegingen kunnen echter in ogenschouw worden genomen om de 

kenmerken van migratie in Europa beter te begrijpen. Er is een diepgaande analyse uitgevoerd 

om meer te weten te komen over de levens- en arbeidsomstandigheden van onderdanen van 

derde landen in Europa. 

 

4. Tweede en derde generaties, die genaturaliseerd zijn  of het staatsburgerschap van het land 

waar zij in wonen hebben verkregen, vallen niet onder deze resolutie. Waar bepaalde situaties 

verband kunnen houden met hun etnische afkomst en bepaalde vormen van uitsluiting het 

gevolg kunnen zijn van gebrekkige integratiemaatregelen waardoor hun ouders zijn getroffen, 

zullen specifieke problemen van de tweede en derde generatie in een afzonderlijk document 

worden behandeld. 

 

SAMENVATTING 

5. Immigratie is een normaal en regelmatig verschijnsel dat verband houdt met de ontwikkeling 

van de mens, wat door de klimaatverandering verergert (naar schatting 150 miljoen mensen 

verlaten hun land om redenen die verband houden met klimaatverandering). Op dit moment 

moeten de lidstaten het historische belang begrijpen van openstaan voor mensen die 

internationale bescherming zoeken. Het EVV verwerpt elke vorm van populistisch, alarmistisch 

en zelfs racistisch discours en verdedigt daarentegen een gemeenschappelijk Europees kader 

voor de integratie van immigranten dat waar nodig gemeenschappelijke regels omvat. De 

https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2020-02/ETUC%20resolution%20on%20avenues%20of%20work%20for%20the%20ETUC%20in%20migration%20and%20asylum%20fields%20%282019-2023%29.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2020-02/ETUC%20resolution%20on%20avenues%20of%20work%20for%20the%20ETUC%20in%20migration%20and%20asylum%20fields%20%282019-2023%29.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2020-02/ETUC%20resolution%20on%20avenues%20of%20work%20for%20the%20ETUC%20in%20migration%20and%20asylum%20fields%20%282019-2023%29.pdf
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vakbeweging kan niet afzien van haar pedagogische en informatieve verantwoordelijkheid en 

er moet meer worden gedaan om het normaal zijn van migratiebewegingen te verklaren. Er is 

bewijs dat goed beheerste migratie positieve resultaten oplevert voor de samenleving en de 

economie als geheel. Met name de vakbeweging moet opnieuw bevestigen dat zij zich inzet 

voor de rechten van mensen en met name voor buitenlandse werknemers die bijzonder 

kwetsbaar zijn vanwege hun status als migrant. 

 

6.  Met deze resolutie komt het EVV op voor volledig respect voor de rechten van alle 

migranten, ongeacht hun status. Er mag geen onduidelijkheid zijn over het 

vakbondsstandpunt: het EVV en zijn leden roepen de EU op om de rechten van alle migranten 

te waarborgen, inclusief asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder papieren. EVV vecht 

voor de handhaving van de fundamentele waarden van de EU, zoals eerbiediging van de 

mensenrechten, solidariteit, democratie en tolerantie. EVV hekelt gewelddaden tegen 

migranten die aan de grenzen van lidstaten of in derde landen worden gemeld als gevolgen 

van onwettige terugzendings-praktijken. 

 

7. De EU en al haar lidstaten moeten beter voorbereid zijn om migratie in haar interne en 

externe dimensies te sturen. Demografie, een vergrijzende bevolking, tekorten op de 

arbeidsmarkt en mismatches in vaardigheden zijn trends die alle lidstaten gemeen hebben. 

Sommigen van hen openen opnieuw legale kanalen voor economische migratie en verbeteren 

hun integratiebeleid. Beschermingszoekers vertegenwoordigen en zullen een groter deel van 

de migratiestromen vertegenwoordigen vanwege politieke instabiliteit aan de grenzen van de 

EU en effecten van klimaatverandering, met name in Afrika. 

 

8. Helaas is het hebben van een migratieachtergrond nog steeds een bron van discriminatie 

op het werk. Het zorgt voor een verdere segmentering van de EU-arbeidsmarkt. Collectieve 

onderhandelingen en sociale dialoog kunnen de risico's van verslechtering van de 

arbeidsomstandigheden van migranten verminderen. Op landen gebaseerde analyses en 

aanbevelingen binnen het economisch bestuur van de EU hebben al gewezen op 

onderpresteren van mensen met een migratieachtergrond op lokale arbeidsmarkten. 

Dergelijke verschillen moeten worden weggewerkt en lokale werknemers moeten een front 

vormen met migrerende werknemers en collectieve overeenkomsten sluiten met werkgevers 

die een eerlijke en gelijke behandeling voor iedereen garanderen. 

 

9. De Internationale Overeenkomst voor Veilige, Ordelijke en Reguliere Migratie is de sleutel tot een 

wereldwijd migratiebeleid. De lidstaten worden verzocht hun verplichtingen na te komen, die 

ze hebben uit hoofde van het VN-verdrag van 1951 en het protocol van 1967 [1] en het 

Verdrag inzake de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun 

gezinsleden van 1990; en IAO-conventie 143 over migrerende werknemers; IAO-conventie 97 

over migratie voor werk; en de ratificatie van deze conventies opvoeren. Mensenrechten, 

internationaal recht en de rechtsstaat moeten in elke staat van de Unie worden gerespecteerd. 
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Dat is tegenwoordig niet altijd het geval. Waarnemers klagen bijvoorbeeld over de schending 

van mensenrechten in hotspots in Italië en Griekenland, zoals onlangs gemeld door het EU-

Bureau voor de grondrechten. Samenwerking met derde landen is van cruciaal belang voor 

het versterken van de EU-positie in de wereldwijde bescherming van migrerende werknemers, 

met name in het Middellandse Zeegebied, de Oostelijke buurlanden en de landen ten zuiden 

van de Sahara. 

10. Het vluchtelingenprobleem is een humanitaire noodsituatie en een geopolitieke uitdaging. Vijanden 

van de EU zien in het omgaan met ontheemden een manier om de EU te destabiliseren. De EU en 

haar lidstaten moeten samenwerken om gemeenschappelijke waarden van solidariteit en 

humanitarisme te verdedigen, trouw blijven aan fundamentele waarden en zich verenigen tegen 

degenen die Europese landen tegen elkaar willen uitspelen. Tegenwoordig is het duidelijk dat Turkije 

en Libië geen betrouwbare partners meer zijn en dat er nieuwe internationale oplossingen nodig zijn 

voor de 3 miljoen mensen die zich in Turkije hebben gevestigd en de duizenden die vastzitten of 

teruggestuurd zijn naar Libische detentiecentra, zonder rekening te houden met de mensenrechten. 

 

11. Tegenwoordig berust de oplossing meer dan ooit in een Europees beleid waarin lidstaten hun 

krachten onder en binnen de EU-instellingen zouden bundelen. We moeten het onvermogen van de EU 

om politiek een effectief migratiebeleid te voeren aan de kaak stellen. We moeten ook een onderscheid 

maken tussen de rol van de Raad, die tegen vooruitgang is, en de pogingen van de Europese 

Commissie om coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren. Er moet een 

buitengewoon plan worden opgesteld om onmiddellijke oplossingen voor de huidige uitdagingen te 

bieden en de EU voor te bereiden op toekomstige uitdagingen en noodsituaties op het gebied van asiel 

en migratie. 

 

12. De EU en de lidstaten moeten een beleid invoeren dat meer in overeenstemming is met onze 

waarden en principes, samenwerking en partnerschap met Afrikaanse landen en Afrikaanse 

democratische en progressieve bewegingen vergroten, gebaseerd op mensenrechten en de Agenda 

2030. 

 

OVER ASIEL 

13. De overgrote meerderheid van degenen die uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar de EU 

komen, zijn asielzoekers. Het EVV roept de lidstaten op om hun verplichtingen uit hoofde van het VN-

verdrag van 1951 en het protocol van 1967 [1] na te komen om asielzoekers wettelijke bescherming te 

bieden en asielzoekers of vluchtelingen niet terug te sturen naar een land waar zij ernstige 

bedreigingen voor hun leven of vrijheid hebben. Daarnaast ook serieus na te denken en maatregelen te 

nemen om elke vorm van geweld tegen migranten aan EU- of nationale grenzen tegen te gaan. 

 

14. Het EVV veroordeelt lidstaten die asielzoekers ten onrechte definiëren als ‘economische migranten’ 

en hun internationale wettelijke verplichtingen om bescherming te bieden niet nakomen. Asielzoekers 

en vluchtelingen moeten het recht hebben om te werken en te worden beschermd door collectieve 

overeenkomsten en om deel uit te maken van vakbonden om rechten op het werk op te eisen. 

Kinderen en minderjarigen moeten recht hebben op onderwijs zonder discriminatie en worden 

ondersteund bij het dichten van taalkundige of educatieve hiaten. 
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15. De politieke instabiliteit en oorlogen net buiten de EU-grenzen zijn een direct gevolg van roofzuchtig 

beleid, afwezigheid van vrijheid en schendingen van universele mensenrechten, waarvoor de EU en de 

lidstaten ook enige verantwoordelijkheid dragen, en zijn een bron van zorg voor de EU-bevolking. 

Ondernemingen uit EU-landen hebben ondertussen bijgedragen aan koolstofemissies in landen van 

het Zuiden, wat heeft geleid tot een toename van klimaatvluchtelingen die bescherming zoeken in 

Europa. De EU heeft ongeveer 2 miljoen nieuwkomers onderdak geboden, maar dit is onvoldoende 

gezien de omstandigheden waarin we allemaal leven, en bovendien wordt het asielbeleid vaak 

verkeerd uitgevoerd. Er bestaat een wijdverbreid gevoel van verantwoordelijkheid en solidariteit onder 

de EU-bevolking en tegelijk is er de angst dat er geen einde komt aan een noodsituatie die een 

toenemend aantal beschermingszoekers naar de grenzen van de EU brengt. Mensen hebben een 

politiek antwoord nodig op basis van een op waarheid gebaseerd verhaal van feiten en betrouwbare 

oplossingen voor grenscontrole, veiligheid, opvang en integratie van asielzoekers. 

 

16. Tragisch genoeg stierven in 2019 meer dan 1.000 mensen in de Middellandse Zee. Dit is een 

schande. Bescherming van mensen aan de EU-grenzen blijft een humanitaire noodzaak. Redding op 

zee is een morele en wettelijke verplichting volgens het Internationaal Verdrag inzake Maritieme 

Opsporing en Redding. Havens sluiten voor asielzoekers is een illegale praktijk. 

 

17. De lidstaten besloten alleen te handelen en faalden. Het institutionele kader van de EU is mislukt 

en individuele acties van staten bleken onvoldoende aangezien de fundamentele rechten en 

internationale wetten niet worden geëerbiedigd. De EU is gered door de inspanningen van het 

maatschappelijk middenveld - NGO's, vakbonden en andere organisaties - die hebben gehandeld met 

respect voor de EU-beginselen en -waarden, en de vrijwillige inzet van duizenden mannen en vrouwen 

die mensen hebben geholpen en verwelkomd die op zoek waren en nog steeds zijn naar bescherming 

in de EU. Vakbonden dringen er bij de lidstaten op aan de EU-instellingen beter te gebruiken voor een 

gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid 

 

ONZE PRIORITEITEN 
18. Het EVV roept de EU op te zorgen voor handelsbeleid dat de doelstellingen voor 

duurzame ontwikkeling en de ontwikkeling van democratische structuren bevordert. Het  EVV 

heeft in zijn positiebepaling voor 2017 de belangrijkste componenten van een fair trade beleid 

geschetst [1]. Het EVV roept de EU op ervoor te zorgen dat bedrijven handelen in het kader 

van de Overeenkomst van Parijs en de CO2-uitstoot verminderen. 

 

19. Nieuwe veilige en reguliere kanalen voor beschermingszoekers. Veilige legale kanalen 

moeten worden uitgebreid om te komen tot boven de tot nu toe hervestigde 36.000 mensen, 

waardoor een aantal hervestigingen per jaar wordt bereikt dat evenredig is aan de grotere EU-

opnamecapaciteit en evenredig is aan de EU-hervestigingsregeling voor de bevolking, die alle 

lidstaten verplicht om een voldoende aantal van legale en veilige toegangen tot de EU te 

waarborgen. Dit zou beschermingzoekers ervan weerhouden terug te vallen op smokkelaars. 

Landen die een groter aantal migranten beschermen, zouden meer middelen uit de EU-

begroting moeten ontvangen. 
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20. Asielzoekers moeten het recht krijgen om in alle lidstaten te werken. Immigratiestatus 

betreft asielzoekers, terwijl arbeidsrechten gaan over de waardigheid van de werknemer - 

niemand mag de rechten op het werk worden ontzegd vanwege een niet-reguliere status. 

Hetzelfde geldt voor kinderen van asielzoekers en minderjarigen die internationale 

bescherming zoeken. Hun status kan geen reden zijn om hen het recht te ontnemen om naar 

school te gaan of toegang te hebben tot kwaliteitsvol onderwijs. 

 

21. Een gemeenschappelijk asielbeleid van de EU zou gunstig zijn voor alle Europese burgers. 

De bestaande wetgevingsvoorstellen van 2015 en 2016 staan nu onder het politieke 

verantwoordelijkheid van de nieuwe Commissie. De EU moet volgens het internationale recht 

als een enkel grondgebied worden erkend met het oog op de bescherming en verdeling van 

asielzoekers. Het vereist een versterkt wetgevingskader dat ontscheping en vestiging van 

asielzoekers ondersteunt; normen van behoorlijke omstandigheden in opvangcentra of 

woningen; versterkte rechten op toegang tot werk (na zes maanden na indiening van 

asielverzoeken); en gelijke behandeling op het werk. Een Europees agentschap kan 

tussenbeide komen om lidstaten te ondersteunen in geval van een aanzienlijk aantal 

asielverzoeken, of de aanvragen doorverwijzen naar de betrokken lidstaat, volgens vooraf 

bepaalde regels. Het moet samengaan met een versterkte identificatiedatabase die 

rechtszekerheid biedt aan de positie van asielzoekers op het grondgebied van de EU, door 

hun recht op gegevensbescherming te respecteren en ervoor te zorgen dat dit niet tot enigerlei 

misbruik van hun veiligheid leidt. Dit zou ook een voorwaarde zijn om de strijd tegen illegale 

migratie te versterken; het eerste doel van het repatriëringsbeleid is de bescherming van de 

waardigheid van de persoon en de eerbiediging van de grondrechten van de EU en 

internationale wetgeving. Een wetgevingspakket van de EU bevindt zich momenteel in een 

vergevorderd stadium van analyse. De goedkeuring ervan zou een verbetering zijn die de EU 

in staat stelt nieuwe noodsituaties het hoofd te bieden en de Europese burgers geruststelt ten 

aanzien van het vermogen van hun Europese en nationale instellingen om zowel aan de 

humanitaire taken als aan de veiligheidsvereisten te voldoen. 

 

22. Herziening van de Dublin-regels zou het EU-asielbeleid doeltreffend en duurzaam maken; 

het harmoniseren van beschermingsnormen voor asielzoekers in alle lidstaten; en duidelijke 

en verplichte mechanismen instellen om asielzoekers en vluchtelingen te herplaatsen. Er is 

een uitgebreide migratie- en asielagenda voor Europa nodig die alle lidstaten verbindt, op 

basis van solidariteit, verantwoordelijkheid en volledig respect voor de mensenrechten, 

inclusief maatregelen voor sociaaleconomische inclusie van asielzoekers en vluchtelingen. De 

herziening van de asielregels moet ook bescherming bieden aan degenen die al een baan 

hebben of hebben deelgenomen aan integratieprogramma's en wier menselijke waardigheid 

zou worden vernietigd als ze zouden worden gedeporteerd of in de illegaliteit zouden worden 

gedwongen. 
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23. Grenscontrole kan niet worden overgedragen aan niet-EU-autoriteiten. Het is niet effectief 

en gevaarlijk. We moeten actie ondernemen om pushbacks (refoulements) en gedwongen 

terugkeer van asielzoekers (refoulements) te stoppen. Het is in strijd met het internationale 

recht. Dit gebeurt op plaatsen zoals Libië, waar marteling van migranten systematisch wordt 

gepleegd of mensen opzettelijk worden gedood door de kustwacht op zee, zoals gemeld door 

verschillende NGO's. Het stelt de EU en haar lidstaten bloot aan verachtelijke chantage, zoals 

het gebeurde toen de Turkse regering EU-sancties ontweek als reactie op de militaire invasie 

in Syrië. Het is daarom dringend noodzakelijk om de controle van het EU FRONTEX-

agentschap transparant en democratisch te beoordelen. 

 

24. We moeten valse mythen over migratie bestrijden. De meest voorkomende zorg is voor 

illegale binnenkomst via zee. 90% van de nieuw aangekomen asielzoekers presenteert zich bij 

de nationale autoriteiten, op zoek naar bescherming. Het is dan een discretionaire beslissing 

van de autoriteiten om hen zonder papieren te laten of hen in de illegaliteit te duwen, vanwege 

administratieve keuzes of ineffectieve wetgeving. Elke migrant die in Europa aankomt, moet 

recht hebben op documenten gedurende de periode dat hij of zij mag blijven, ongeacht de 

beschermingsmaatregelen waar hij of zij recht op heeft. 

 

25. Ondersteuning van werknemers in openbare en particuliere diensten die migranten, 

vluchtelingen en asielzoekers helpen. Het EVV betuigt solidariteit met en respect voor het 

personeel dat werkzaam is in opvang- en integratiefaciliteiten van openbare en particuliere 

exploitanten. Ze vervullen een delicate en belangrijke rol en geven waardigheid aan mensen in 

moeilijkheden; maar ze zijn vaak onderbezet, onderbetaald en zelfs beschimpt door de 

publieke opinie. Het EVV vraagt dat openbare diensten naar behoren worden gefinancierd en 

dat mensen die werkzaam zijn in diensten die asiel- en migratievoorzieningen beheren, goed 

worden vergoed en beschermd. Bovendien hebben medewerkers die met migranten op 

andere gebieden werken, zoals onderwijs en opleiding, gezondheid, sociale bescherming, 

enz., behoefte aan duurzame en passende professionele training en ondersteuning bij het 

beheer van de culturele diversiteit en specifieke behoeften van migranten. 

 

26. De economische en sociale partners en de Commissie hebben in december 2017 een 

partnerschap voor de integratie van vluchtelingen ondertekend, waarin de belangrijkste 

beginselen en verbintenissen zijn vastgelegd om de kansen van migranten op integratie in de 

Europese arbeidsmarkt te ondersteunen en te versterken. Ondertekenaars zijn vastbesloten 

om het partnerschap om te zetten in concrete acties op nationaal niveau, en ervoor te zorgen 

dat het toepassingsgebied van deze richtlijn recent aangekomen migranten omvat, zoals 

asielzoekers, vluchtelingen, personen met vergunningen voor subsidiaire of humanitaire 

bescherming. De actie LABOR-INT is het kader waarin het EVV al zijn leden oproept zich te 

engageren. Acties vinden al plaats in regio's of steden zoals Athene, Luik, Tirol, Slovenië, 

Napels. 
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ONZE ACTIES 

27. Het EVV zal blijven pleiten voor een EU-asielbeleid op basis van solidariteit en 

verantwoordelijkheid (inclusief een hervorming van de Dublin-verordening) en gebaseerd op 

het VN-migratiepact, op het Verdrag van Genève, het beginsel van non-refoulment en 

mensenrechten. Zij zal pleiten voor de snelle goedkeuring van EU-wetgevingsinitiatieven die 

bijdragen tot de uitvoering van deze resolutie. 

 

28. Niemand mag op zee of in de woestijn sterven als gevolg van het proces dat we 

"externalisering van Europese grenzen" noemen. Het EVV zal pleiten voor een EU-zoek- en 

reddingsprogramma dat samen met de Commissie is opgezet en door de nationale autoriteiten 

wordt uitgevoerd. Dit moet de legitieme en directe betrokkenheid van NGO's omvatten om het 

algemene asielstelsel effectiever, transparanter en verantwoordelijker te maken. 

 

29. Het EVV zal de voortzetting en implementatie van het Partnerschap voor integratie van 

vluchtelingen en asielzoekers op nationaal niveau nastreven, en daarmee continuïteit bieden 

aan LABOR-INT-projecten. In de afgelopen twee jaar heeft het EVV aangetoond dat de 

sociaaleconomische integratie van asielzoekers en vluchtelingen mogelijk is. Toegang tot werk 

is een effectief instrument voor integratie. Het Europees partnerschap voor integratie en de 

LABOR-INT-projecten wijzen de weg en moeten verder worden ondersteund. Het bevat een 

duidelijke verklaring ten gunste van de toegang van migranten tot onderwijs en 

beroepsopleiding, erkenning van vaardigheden en competenties en werkervaring om mensen 

betere kansen te geven om een baan te vinden en de middelen te optimaliseren die zijn 

toegewezen aan integratiemaatregelen voor asielzoekers en vluchtelingen. . Zowel het 

Partnership on Integration als de LABOR-INT-benaderingen vereisen een grotere investering 

in mensen die met asielzoekers en vluchtelingen werken. Dit blijft een politieke eis van het 

EVV en een centraal punt van zijn integratiestrategie. 

 

30. Het EVV en zijn aangesloten organisaties zullen asielzoekers en vluchtelingen 

ondersteunen dat zij het recht hebben om te werken, worden beschermd door collectieve 

overeenkomsten en deel mogen uitmaken van vakbonden om rechten op het werk te claimen. 

 

31. Het EVV zal optreden samen met zijn leden, maatschappelijke organisaties en andere 

relevante actoren om zich te verzetten tegen de criminalisering van solidariteit, en zal de EU 

en haar lidstaten oproepen een einde te maken aan de criminalisering van mensen en 

organisaties die hulpbehoevenden ondersteunen. Op dit punt is de huidige wetgeving 

dubbelzinnig. Het EVV zal zich inzetten om elke vorm van directe en indirecte 

vooringenomenheid tegen vakbonden, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven 

voor solidariteit weg te nemen, die in nationale en EU-wetgeving zou kunnen bestaan. 
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OVER ECONOMISCHE MIGRATIE 

32. Verkeer van mensen is een toenemend fenomeen dat wordt aangedreven door vele 

factoren, waaronder politieke instabiliteit, armoede, gebrek aan democratie, 

klimaatverandering, onmogelijkheid een waardig leven te leiden in landen met zeer zwakke 

instellingen. De EU is een populaire bestemming onder migranten, maar er bestaan grote 

regionale verschillen in de EU wat de landen van bestemming betreft. Wat betreft de grootste 

landen is de omvang van immigratie groter in Duitsland en het VK dan in Italië, Frankrijk of 

Spanje. Andere landen zoals Zwitserland, België, Nederland, Denemarken en Zweden dragen 

ook meer bij dan andere landen. Oost Europese landen registreren vaak negatieve netto 

migratiesaldi, en dit komt tot uiting in negatieve demografische trends en lagere sociaal-

economische prestaties. Uit de analyse van het EVV blijkt dat de EU overal te kampen heeft 

met tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden. Naast de inefficiënties van het huidige 

migratiebeleid van de lidstaten, blijkt slecht migratiebeheer een van de redenen voor een 

hogere sociaal-economische segmentatie van de EU-bevolking. Landen zoals Portugal 

hebben wettelijke kaders ontwikkeld voor migratie en integratie die effectief zijn gebleken voor 

zowel de lokale bevolking als de migranten. Veel andere voorbeelden zijn in de EU te vinden 

en convergentie naar de beste praktijken is mogelijk. 

 

33. De EU moet streven naar verbetering van de arbeids- en levensomstandigheden van alle 

werknemers en hun gezinsleden, ongeacht hun migratiestatus. De Europese Pijler van Sociale 

Rechten moet gelden voor iedereen die werkt. In een gemeenschappelijke inspanning om de 

arbeids- en levensstandaard van Europese werknemers te verhogen, kunnen migranten 

(ongeveer 10% van de beroepsbevolking) niet buiten beschouwing worden gelaten. Vooral 

wanneer zij worden blootgesteld aan uitbuiting en onregelmatige tewerkstelling, moeten hun 

rechten als werknemers leiden tot regularisatie van hun werkgelegenheidspositie en zorgen 

voor de continuïteit van het inkomen en de waardigheid van het leven. 

 

ONZE PRIORITEITEN 

34. Meer kans op regelmatige migratie. Het EVV handhaaft een open Europa, met kansen 

voor economische migranten om de EU binnen te komen en er te werken. De lidstaten moeten 

de vrijheid hebben om te beslissen over stromen; EU-wetgeving kan echter nog steeds 

nationale wetgevingen bindend verplichten om minimumrechten, fatsoenlijke arbeidsnormen 

en het beginsel van gelijke behandeling ten gunste van alle werknemers te respecteren, 

ongeacht hun migratiestatus, inclusief minimumrechten die overgangen van onregelmatige 

naar reguliere arbeid waarborgen. 

 

35. Het is noodzakelijk te zorgen voor vormen van permanente regularisatie voor migranten 

die op Europees grondgebied aanwezig zijn zonder verblijfsvergunning. Tegelijkertijd moeten 

alle wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid en discriminerende immigratiepraktijken 

die tot dusverre door verschillende lidstaten zijn vastgesteld, worden ingetrokken, waarvoor 

een nieuw en doeltreffend immigratiebeleid wordt ingevoerd dat gericht is op daadwerkelijke 
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inclusie en acceptatie en een grotere sociale samenhang. 

 

36. Bestrijding van discriminatie en segmentering van de arbeidsmarkt. Vaak werken 

migrerende werknemers in de meest discriminerende vormen van werkgelegenheid. Dit 

weerspiegelt structurele discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt. Discriminatie op de 

arbeidsmarkt is nadelig voor alle werknemers wier arbeidsvoorwaarden kunnen worden 

uitgehold door slechte werkgevers, door inefficiënte arbeidsmarktinstellingen, afname van 

collectieve onderhandelingen of door wetten die dit toestaan. Er zijn aanwijzingen dat 

onderdanen van derde landen worden gediscrimineerd op basis van nationaliteit. De Europese 

arbeidsmarkt ziet eruit als een drielaagse taart: de lokale werknemers bovenaan, de EU-

migranten in het midden en de onderste laag bezet door onderdanen van derde landen. Er zijn 

verschillen in de arbeidsparticipatie, arbeidsvoorwaarden en toegang tot sociale bescherming. 

Tegelijkertijd heeft de Europese arbeidsmarkt tekorten die de economische groei in veel EU-

landen vertragen. Dit geldt met name in landen met een sterke demografische achteruitgang of 

een snelle vergrijzing van de bevolking en in landen met een inefficiënt migratiebeleid. 

 

37. Verbeterd EU-migratiebeleid en een passend en flexibel wettelijk kader. De configuratie 

van een uniek kader voor de EU waarin het wettelijke statuut van niet-EU-personen in de EU 

wordt vastgelegd, evenals de rechten en plichten van buitenlandse niet-EU-werknemers zou 

wenselijk zijn. De Europese richtlijnen (zoals Blue Card, ICT en seizoensgebonden 

werkgelegenheid) die zijn gecreëerd om legale kanalen te openen, worden slecht gebruikt. 

Alleen de richtlijn betreffende een gecombineerde vergunning lijkt een relevant aantal van de 

vergunningen dat elk jaar in Europa wordt uitgegeven te bestrijken.  De EU-wetgeving moet 

zorgen voor fatsoenlijke banen met volledige eerbiediging van het beginsel van gelijke 

behandeling en toegang tot arbeidsrechten. Immigratiestatus en arbeidsrechten moeten 

worden gescheiden om ervoor te zorgen dat alle werknemers hun rechten op het werk kunnen 

claimen. Het is van cruciaal belang dat vakbonden migrerende werknemers organiseren om 

ervoor te zorgen dat zij de macht hebben om deze rechten op het werk op te eisen. Lid worden 

van een vakbond blijft cruciaal voor de succesvolle integratie van migranten in 

gastgemeenschappen. 

 

38. Migrerende vrouwen in de EU worden nog steeds geconfronteerd met een breed scala aan 

drempels en discriminatie in verband met hun migratiestatus, etnische achtergrond en 

geslacht: het Tweede EU-onderzoek naar Minderheden en Discriminatie van het Bureau voor 

de Grondrechten toont aan dat een groot aantal jonge migrantenvrouwen (16-24 jaar) ) geen 

werk, opleiding of enige vorm van training volgen. In veel landen wordt dit veroorzaakt door het 

gebrek aan of de ontoegankelijkheid van zorginstellingen die verhindert dat migrerende 

vrouwen een baan krijgen of lessen volgen om de taal van het gastland te leren. Daarom eist 

het EVV dat regeringen, evenals regionale en lokale autoriteiten, meer sociale en 

economische steun moeten bieden aan alle gezinnen, ongeacht hun achtergrond. 
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39. Misbruik, uitbuiting en mensenhandel voorkomen. Migranten moeten dezelfde rechten, 

kansen en lonen hebben als de lokale werknemers. Gelijke behandeling moet de regel zijn om 

kwetsbare werknemers te beschermen en het ILO-protocol van 2014 inzake dwangarbeid 

moet onverwijld worden toegepast en gehandhaafd. Mensenhandel, waarbij vrouwen die 

verhandeld worden voor seksuele uitbuiting de belangrijkste slachtoffers zijn, moet worden 

gestopt met behulp van alle beschikbare hulpmiddelen. 

 

40. Migranten zonder papieren moeten aanspraak kunnen maken op rechten op het werk - in 

veel lidstaten kunnen werknemers zonder papieren geen aanspraak maken op arbeidsrechten 

omdat de wet arbeidsrechten koppelt aan immigratiestatus. Slechte werkgevers maken 

hiervan gebruik en dwingen werknemers zonder papieren om uitbuitingsvoorwaarden te 

accepteren, omdat ze geen misbruik kunnen melden bij de autoriteiten zonder het risico van 

gevangenschap of deportatie. Het is van cruciaal belang dat alle lidstaten de immigratiestatus 

en de arbeidsrechten scheiden om dergelijke uitbuiting te voorkomen. Gezien de grote 

aantallen die in Europa aanwezig zijn, de uitbuitingsomstandigheden waaraan zij vaak worden 

onderworpen en de grote moeilijkheid om hen te repatriëren, moet op EU-niveau een politieke 

oplossing worden gevonden. In het bijzonder moeten niet-EU-migranten worden beschermd 

tegen onwettige of onregelmatige vormen van arbeid en profiteren van een geval tot geval 

regularisatie van hun posities. De Europese Pijler van Sociale Rechten moet worden 

geïnterpreteerd op een manier die alle onderdanen van derde landen "die werkzaam zijn bij 

legale activiteiten" of met legaal verblijf volledig beschermt. 

 

41. UnionMigrantNet is het vakbondsnetwerk voor de integratie van migranten. Het is een 

zichtbaarheidsfactor gebleken voor de vakbeweging op EU-niveau en een effectief instrument 

om voort te bouwen op beste praktijken. Als een overkoepelend vakbondsnetwerk had 

UnionMigrantNet de aandacht van Europese instellingen en toonde het toegevoegde waarde 

om de samenwerking te versterken die vakbonden in Europa of met derde landen opbouwen. 

Vanaf januari 2020 zal het EVV al zijn leden betrekken bij een proces van verdere consolidatie 

van het netwerk, en ook een nieuw webportaal ontwikkelen dat uiteindelijk een referentiepunt 

zou kunnen worden voor alle immigranten in Europa. UnionMigrantNet kan ook worden 

versterkt om te voldoen aan de EVV-prioriteit om migranten en andere gemarginaliseerde 

minderheidsgroepen beter te betrekken bij het leven in vakbonden en bij 

besluitvormingsprocessen. 

 

ONZE ACTIES 

42. Het EVV zal pleiten voor een alomvattende EU-migratieagenda, gebaseerd op EU-

waarden en beginselen van mensenrechten, gelijke behandeling, solidariteit, integratie en 

inclusiviteit ten behoeve van iedereen. We zullen ook dringend de inrichting van nieuwe veilige 

en reguliere kanalen voor migratie eisen en de arbeidsomstandigheden van migranten 

koppelen aan de Europese Pijler van Sociale Rechten. 
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43. Het EVV zal het bewustzijn blijven vergroten van het belang van migrerende werknemers 

die campagnes leiden om de omstandigheden voor alle werknemers ook als leden van onze 

gemeenschappen te verbeteren en een die sleutelrol spelen in de industrie en openbare 

diensten. Het EVV zal een gestructureerde dialoog met de Commissie en de sociale partners 

bevorderen om gemeenschappelijke standpunten en beleidsvoorstellen uit te werken, 

waaronder collectieve onderhandelingen, voor een beter beheer van vaardigheden, erkenning 

van kwalificaties, toegang tot banen en de arbeidsmarkt voor werknemers met een 

migrantenachtergrond. 

44. Arbeidsmigranten zonder papieren blijven het slachtoffer van ernstige vormen van arbeidsuitbuiting. 

Het EVV pleit voor een scheiding van immigratiestatus en arbeidsrechten om werknemers zonder 

papieren in staat te stellen hun rechten op te eisen. Het EVV zal ook om een gestructureerde dialoog 

met de Europese Commissie en werkgevers vragen om wegen te vinden voor de verbetering van de 

sanctierichtlijn voor werkgevers, waaronder het verstrekken van verblijfsvergunningen voor 

werknemers die uitbuiting melden en het versterken van arbeidsinspecties; en het activeren van de 

Europese Arbeidsautoriteit om het recht van flexibele werknemers op overgang van flexibele naar 

reguliere arbeid te bevorderen. Verder is het noodzakelijk om de volledige implementatie door de 

lidstaten te controleren, evenals de relatieve effectiviteit van Europese richtlijn 52/2009. Over het 

algemeen bevordert en bewaakt het EVV de toepassing van Europese richtlijnen die de rechten van 

immigranten en asielzoekers beschermen. 

 

45. Het huidige EU-rechtskader voor reguliere migratiekanalen (gezinshereniging, langdurig verblijf, 

seizoenarbeiders, Richtlijn betreffende een gecombineerde vergunning) moet worden verbeterd om te 

zorgen voor uniforme rechten op het werk, betere bescherming op de arbeidsmarkt en adequate 

handhavingsmaatregelen voor het EU-gemeenschapsrecht. In zowel bestaande wetgeving als nieuwe 

initiatieven zal het EVV een uitwisseling tussen juridische deskundigen en beroepsbeoefenaren 

bevorderen om alle tekortkomingen in de richtlijnen te identificeren en een effectiever wettelijk kader 

voor binnenkomst en werk in de EU te bevorderen. 

 

46. Het EVV zal het werk van UnionMigrantNet blijven coördineren en ondersteunen en 

financieringsmogelijkheden zoeken om de activiteiten van het netwerk te verbeteren door de 

servicecomponent te bevorderen. UnionMigrantNet is het Europese vakbonds “netwerk van netwerken” 

dat helpt bij de integratie van migranten. Het is het kader waarin transnationale 

vakbondssamenwerking tussen vakbonden kan gedijen in het belang van alle werknemers. Het 

RSMMS-netwerk, waarbij Europese en Afrikaanse vakbonden zijn betrokken, kan een gelegenheid zijn 

om de actie van UnionMigrantNet te vergroten in landen waarmee de EU mobiliteitspartnerschappen 

en hulpmiddelen voor een gedeeld beheer van migratiestromen bouwt. Het zal ook de uitwisselingen 

tussen Europa en Afrika verbeteren om vakbondscapaciteiten op te bouwen om migranten in zuid-

noordrichting of zuid-zuid-bewegingen te ondersteunen. 

 

47. Bestaande vormen van samenwerking tussen nationale vakbondsorganisaties moeten ook worden 

gewaardeerd in het kader van bilaterale of multilaterale regelingen. Deze regelingen kunnen 

migrerende werknemers ondersteunen, bewustmaking en opleiding op het gebied van wetgeving, 
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regelgeving en arbeidsrechten bevorderen, waardoor het ook mogelijk is het lidmaatschap van een 

vakbond onder immigranten aan te moedigen, waardoor ze sociale integratie, toegang tot de wereld 

van werk en actieve burgers worden . 

 

48. Het EVV zal het beginsel van gelijke behandeling van migrerende werknemers voorop blijven 

stellen bij belangenbehartiging of technisch werk, en zal bijdragen aan transnationale projecten gericht 

op het bevorderen van tolerantie, gelijke rechten en kansen. Bovendien zal het EVV al zijn aangesloten 

bonden aanmoedigen om bewustmakingscampagnes en acties uit te voeren om bij te dragen aan het 

veranderen van de negatieve en ongegronde opvattingen van het grote publiek over immigratie. 

Speciale aandacht wordt besteed aan de situatie van vrouwen en kinderen in een kwetsbare positie. 

De vakbondsbeweging is verantwoordelijk voor het identificeren, aan de kaak stellen en beëindigen van 

situaties die vrouwen en kinderen met een migratieachtergrond blootstellen aan schadelijke leef- en 

werkomstandigheden, met name in de diaspora. 

 

49. Het EVV zal zich verzetten tegen elke poging om discriminerende of racistische argumenten te 

gebruiken op welk niveau dan ook. Het zal actie ondernemen om een verhaal te verspreiden dat 

vooroordelen wegneemt en eenheid van belangen tussen lokale en migrerende werknemers bevordert. 

Het EVV zal de activiteiten van leden ondersteunen om migrerende werknemers te organiseren, 

inclusief werknemers zonder papieren; en collectief onderhandelen om ervoor te zorgen dat alle 

werknemers, ongeacht hun immigratiestatus of nationaliteit, gelijk worden behandeld en hun rechten 

worden gerespecteerd. Het EVV zal samenwerken met belangrijke belanghebbenden uit het 

maatschappelijk middenveld, zoals PICUM, aan gezamenlijke strategieën op lange termijn. 

 

50. Dwangarbeid en uitbuiting zijn nog steeds wijdverbreid in veel economische sectoren, zoals 

toerisme, landbouw en de bouw, en er moet meer worden gedaan om discriminatie en misbruik te 

voorkomen en te bestrijden. 

 

51. Het EVV is expliciet betrokken bij de strijd tegen elke vorm van racistische of xenofobe taal en 

culturele houding die zich overgeeft aan discriminerende argumenten. Het verzet zich tegen elke 

politieke organisatie die besluit discriminatie, geweld en verdeeldheid onder mensen te bevorderen. Het 

EVV zal met de leden van het nieuwe parlement samenwerken om xenofobie en discriminerend beleid 

tegen te gaan en vakbondsprincipes over migranten en asielzoekers te bevorderen. 

 

 [1] http://www.etuc.org/en/document/etuc-resolution-eu-progressive-trade-and-investment-

policy 

  

http://www.etuc.org/en/document/etuc-resolution-eu-progressive-trade-and-investment-policy
http://www.etuc.org/en/document/etuc-resolution-eu-progressive-trade-and-investment-policy


 
 

4
0

 
EVV-resolutie over hoofdlijnen van aanpak voor het EVV op het gebied 

van migratie en asiel (2019-2023) 

 

EVV Congres 21 – 24 mei 2019 

Actieprogramma 

Dit is geen geautoriseerde vertaling. Voor de originele tekst zie: 

https://www.etuc.org/sites/default/files/page/file/2019-

06/20190621%20Action%20Programme.pdf 

 

MIGRATIE 

Achtergrond 

478. Migratie blijft een onderwerp dat de lidstaten van de EU onderling verdeelt en wordt door 

nationalisten, uiterst rechts en xenofobe partijen gebruikt om hun retoriek te voeden, die de 

fundamentele waarden en principes van solidariteit ondermijnt, zoals deze zijn vastgelegd in 

EU verdragen, de ´grondwet van de EU´ en in belangrijke internationale conventies. 

479. Er is een tendentieus verhaal over migratie. De economische en sociale bijdragen van 

migranten - voor onze welvaart, demografisch profiel en culturele verscheidenheid- worden 

vaak verkeerd uitgelegd door de media, waar migranten als zondebok fungeren voor uitholling 

en onvoldoende publieke zorg, die een gevoel veroorzaken van onveiligheid in de 

maatschappij. 

480. Volgens de Eurobarometer Survey (2018) denkt slechts een minderheid (37%) van de 

Europeanen dat ze goed zijn geïnformeerd over immigratie en integratie. Respondenten 

overdreven het aantal van non-EU immigranten dat in hun land verblijft. 

481. Het aantal migranten en vluchtelingen dat de EU binnenkomt, daalt vanaf 2017. Dit komt 

echter door de omstreden verdragen, die de EU heeft afgesloten met landen zoals Turkije, 

Libië en Nigeria. EU acties, zoals het door de EU gefinancierde beleid op migratie en gericht 

op beheersing in de herkomstlanden en de landen aan de Zuid Middellandse zee, brengt niet 

het gewenste resultaat en brengt vaak schade aan  de plaatselijke bevolking en brengen 

samenwerking met regimes die de mensenrechten niet respecteren met zich mee. De migratie 

stroom vanuit het Midden Oosten en Afrika en de groeiende migratie uit landen zoals de 

Oekraïne vraagt om een Europese aanpak. Vooral economische migranten lopen enerzijds 

https://www.etuc.org/sites/default/files/page/file/2019-06/20190621%20Action%20Programme.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/page/file/2019-06/20190621%20Action%20Programme.pdf
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gevaar  op uitbuiting en aan de andere kant zorgt het voor mogelijkheden op de arbeidsmarkt 

voor de aangrenzende EU landen. 

482. Internationale migratie naar Europa vanuit landen behorende tot Sub Sahara Afrika is het 

afgelopen decennium gegroeid. De redenen waarom mensen vertrekken zijn de grote 

economische en demografische verschillen tussen de twee continenten, oorlogen en armoede 

in verscheidene Afrikaanse landen. Klimaatverandering zorgt ervoor dat de druk op een 

groeiende migratie toeneemt in de toekomst. 

483. Een op solidariteit gebaseerde en verantwoordelijke hervorming van het EU-asielbeleid 

volgens internationale normen, om de voortdurende aankomst van migranten in het EU-gebied 

aan te pakken (de ´Dublin Verordening uit 2013) is niet overgenomen door de lidstaten hoewel 

het Europees Parlement ervoor had gestemd. Nog steeds verliezen duizenden hun leven bij 

het oversteken van de Middellandse Zee of andere vluchtroutes. 

484. In 2015 nam de Europese Commissie de Europese Agenda voor Migratie aan, die zwaar 

bekritiseerd is door het EVV omdat het te veel gebaseerd is selectiviteit en circulariteit en niet 

in overeenstemming is met de actuele samenstelling van migratiestromen wereldwijd. 

485. Herlocatie- en herhuisvestingsmechanismen werden geïntroduceerd om enkele groepen 

asielzoekers vanuit Italië en Griekenland te verplaatsen naar andere EU landen. Geen van 

beide processen heeft naar tevredenheid gewerkt. Sommige EU landen weigerden 

asielzoekers op te nemen uit Griekenland en Italië, terwijl andere EU landen slechts 

mondjesmaat asielzoekers opnamen. Gelijke bewegingen zijn te constateren bij het 

herhuisvesting programma. Tegelijkertijd hebben enkele EU landen wetten aangenomen die 

het recht op asiel en internationale bescherming nog meer beperken. 

486. De economische en sociale partners en de EU Commissie hebben in december 2017 een 

partnerschap voor integratie van vluchtelingen ondertekend, die basiswaarden en 

verplichtingen beschrijven om kansen voor vluchtelingen met status te versterken om te 

integreren in de Europese arbeidsmarkt. Ondertekenaars zijn gebonden om deze waarden te 

vertalen in concrete acties op nationaal niveau. 

487. Verschillende studies laten zien dat migratie niet alleen lange termijn economische 

voordelen heeft maar ook een positief demografische effect. Niet alleen door de groei van de 

bevolking, maar ook door de samenstelling van bevolkingspiramide in de ontvangende landen. 

Migranten lijken meer voor te komen in de jongere en actieve leeftijdsklassen in vergelijking 

met de lokale bevolking en daarmee helpen zij  de afhankelijkheidsratio´s naar beneden te 

brengen. Echter, migranten moeten niet alleen gezien worden om hun economische waarde, 

maar als werkers met rechten die gepromoot moeten worden.  

488. De kenmerken van de migratie veranderen in de richting van een toegenomen 

feminisatie. Volgens Eurostat wonen ongeveer 22 miljoen migranten van buiten in de EU, 

waarvan de helft vrouw is. Volledige toegang tot onderwijs en levenslang leren dat aansluit op 

de noden en capaciteit van migranten- en vluchtelingenvrouwen moet gegarandeerd zijn om 
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fatsoenlijke en productieve arbeidsvoorwaarden zoals gelijkheid, veiligheid en menselijke 

waardigheid te krijgen. 

489. Het EVV is ook sterk geëngageerd door een sterke  pleitbezorging bij EU instituten, 

maatschappelijke organisaties en internationale overheidsorganisaties (ILO, Internationale 

Organisatie voor Migratie, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking binnen Europa, 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling etc.) en is heden ten dage 

erkend als een van de belangrijke EU-actoren die strijden om het verhaal over migratie te 

veranderen en een effectiever gemeenschappelijk Europees immigratiebeleid te 

bewerkstelligen, dat zorg draagt voor gelijke behandeling en integratie door de nadruk die ligt 

op veiligheid bij Europese grenzen te verschuiven. 

490. Eind 2018 zijn nieuwe initiatieven op het terrein van EU migratie voorgesteld. Naast de 

titel ´Enhancing Legal Pathways to Europe´ zijn geen andere voorstellen gedaan. Weer 

concentreerden de voorstellen zich op grenscontroles en beveiliging, versnelling van terugkeer 

met behulp van een versterkte Europese Grens en Kust Beveiliging en Asielzoekers instituten 

en nieuwe regels voor terugkeer beleid inclusief gemeenschappelijke regels voor detentie. 

Daarentegen hadden de lidstaten moeten verzekeren dat Asielprocedures bij de grenzen de in 

overeenstemming met de ´UNHCR Guidelines on International Protection´ zouden worden met 

nadruk op aan gender-gerelateerde vervolging. 

491. Het EVV onderschrijft de Internationale Overeenkomst voor Veilige, Ordelijke en 

Reguliere Migratie dat in december 2018 geaccordeerd is in  Marakech als het eerste VN 

Verdrag voor een algemene aanpak op internationale migratie in al zijn facetten, gebaseerd op 

souvereiniteit, gedeelde verantwoordelijkheid, non-discriminatie en mensenrechten. 

492. Er kan geen twijfel over bestaan waar de vakbeweging staat: De EVV en haar leden 

spreken uit dat  de EU de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en in een breder perspectief 

alle migranten  respecteert, inclusief de niet erkende vluchteling. Het strijdt voor de 

bekrachtiging van de fundamentele waarden van de EU, zoals het respecteren van  

mensenrechten, solidariteit, democratie en verdraagzaamheid. Het EVV komt op voor een 

open Europa met mogelijkheden voor nieuwe procedures voor een legale migratie gebaseerd 

op het gelijkheidsbeginsel. 

493. Het Dublin Verdrag is dringend toe aan een herziening om het EU Asielbeleid effectief en 

duurzaam te maken, normen in alle lidstaten te harmoniseren, het invoeren van heldere en 

verplichte regels om vluchtelingen en asielzoekers te verplaatsen en centrale opvangplaatsen 

te reorganiseren. De opvangplaatsen moeten Europese opvangplaatsen zijn van waaruit 

migranten naar alle lidstaten doorgestuurd kunnen worden met algemeen erkende 

relocatieregels. 

494. Het gebrek aan legale immigratiekanalen zorgt ervoor dat migranten in steeds slechter 

wordende omstandigheden verkeren en dat zij gedwongen worden naar de illegaliteit, in de 

marges van de maatschappij, waar zij vaak slachtoffer worden van uitbuiting en slavernij. Een 

vaste baan en mogelijkheid tot aansluiting bij een vakbond zijn de succesfactoren voor een 
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succesvolle integratie van vluchtelingen en migranten in de gastlanden. Effectieve integratie 

van asielzoekers, vluchtelingen en illegale immigranten op de arbeidsmarkt, bescherming 

tegen loondumping en uitbuiting zijn top prioriteiten. Onderwijsinstellingen, van 

peuterspeelzaal tot hoger onderwijs zijn ook belangrijke gebieden voor integratie. 

495. Vluchtelingen en zowel legale als illegale migranten moeten niet misbruikt of uitgebuit 

worden, maar moeten gelijke rechten, kansen en lonen hebben als de plaatselijke werkers. 

Gedwongen arbeid en uitbuiting zijn nog steeds breed verspreid in vele economische sectoren 

en er moet meer ondernomen worden om discriminatie en misbruik te voorkomen. Gelijke 

behandeling moet de regel zijn om kwetsbare werkers te beschermen en het ILO protocol van 

2014 op gedwongen arbeid moet zonder uitstel worden toegepast en uitgevoerd. 

Mensenhandel, waarbij vrouwen die tot prostitutie gedwongen worden zijn de meest 

voorkomende slachtoffers zijn, moet gestopt worden. 

496. Er moeten stevigere verbanden gelegd worden tussen de financiële hulp vanuit de EU en 

de effectiviteit van sociaal-economische ontwikkelingen in de landen die hulp ontvangen om 

betere leefomstandigheden te creëren met fatsoenlijke banen zodat werkers niet gedwongen 

worden hun land te verlaten. 

 

ACTIES 

497. De vluchtelingenproblematiek blijft een ernstige humanitaire crisis wereldwijd. Het EVV 

blijft zich inzetten voor een asielprocedure gebasseerd op solidariteit en verantwoordelijkheid 

(bijv. een hervorming van de Dublin Akkoorden) en gebaseerd op de Geneefse Conventie, het 

principe van niet gedwongen terugsturing naar landen waar vervolging dreigt en van erkenning 

van mensenrechten, dat alle Lidstaten gelijkelijk verplicht. (met inachtneming van hun 

capaciteit om de crisis een halt toe te roepen) 

498. Het EVV zal een inclusieve migratieagenda bepleiten, gebaseerd op EU normen en 

waarden, mensenrechten principes, gelijke behandeling, solidariteit en integratie en 

inclusiviteit ten gunste van iedereen. Wij eisen ook dat nieuwe veilige en legale 

migratiekanalen snel ingevoerd worden. 

499. Het EVV blijft het bewustzijn van de voordelen van migratie vergroten, training van leden 

en het delen van studies en data over migratie promoten om het verhaal over migratie en 

verkeerde inzichten in te helpen veranderen. 

500. De mensen in Europa moeten verzekerd worden dat de zorg voor uitbuiting en ongelijke 

behandeling effectief aangepakt kan worden, en kennis en kunde ingebracht door de 

migranten een kans is voor onze economie en maatschappij. Het EVV blijft bewerkstelligen dat 

het Partnerschap voor Integratie op nationaal niveau geïmplementeerd gaat worden, en 

nieuwe initiatieven met werkgevers opzetten, zoals het Labour-int project. 

501. Illegale werkers en migranten blijven slachtoffers van uitbuiting, misbruik en zelfs vormen 

van slavernij. Het EVV zal actie blijven voeren om deze kwetsbare mensen te beschermen, 
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pleiten voor verbetering van de ¨Employers’ Sanctions Directive¨, inclusief het geven van 

verblijfsvergunningen aan werkers die uitbuiting aangeven: een en ander binnen de context 

van de nieuwe ¨European Labour Authority¨. 

502. De huidige EU regelgeving die de legale migratie regelt (zoals familiehereniging, 

onbeperkt verblijf, seizoenswerk en de gecombineerde vergunning richtlijn) dragen geen zorg 

voor  gelijke rechten, missen een adequate invoering en zijn incompleet. In zowel bestaande 

wetgeving als nieuwe initiatieven zal het EVV het uitwisselen van juridische experts om de 

tekortkomingen in de Richtlijnen te markeren, promoten. 

503. Het EVV zal het werk van de Union Migranet blijven ondersteunen en coördineren  en 

zoekt naar financiering om deze netwerkactiviteiten uit te breiden. Verder is het noodzakelijk 

dat de UMN zich verder ontwikkelt en naar nieuwe vormen van grensoverschrijdende 

samenwerking met wederzijdse erkenning van lidmaatschap gebaseerd op de bescherming 

van rechten en het opzetten van een grensoverschrijdende service voor migranten en mobiele 

werkers. 

504. Alle vormen van discriminatie en xenofobie richting migranten, zowel op de werkvloer en 

in de maatschappij, moeten sterk veroordeeld en bestreden worden. Het EVV zal het principe 

van gelijke behandeling voor migranten op de voorgrond blijven plaatsen en ondersteunt de 

transnationale projecten, gericht op het promoten van verdraagzaamheid en gelijke kansen. 

Verder zal het EVV alle aangesloten bonden aansporen om campagnes om de bewustwording 

te vergroten en acties die zorg dragen voor een verandering van de negatieve en fout 

geïnformeerde publieke opinie m.b.t. immigratie, uit te voeren. 

505. Het EVV zal de activiteiten van leden om asielzoekers en vluchtelingen, ongeacht hun 

status,  te organiseren ondersteunen en collectief onderhandelen om ervoor te zorgen dat de 

werkers, ongeacht hun migratiestatus en nationaliteit, gelijke behandeld worden en dat hun 

rechten worden gerespecteerd. 

506. Samen met de Pan European Trade Union Council (PERC) zal het EVV samenwerken 

met de bonden van aangrenzende landen om hen te  ondersteunen om informatie over 

immigratie in de EU te geven. 

507. Het EVV blijft samen met haar leden optreden tegen criminalisatie van solidariteit, 

burgers en de veiligheid van mensen, die voor vervolging vluchten ondersteunen en  

gerechtigheid voor slachtoffers van uitbuiting en misbruik zoeken. 

508. Het EVV zal samen met de ETUI trainingen blijven ontwikkelen over migratiezaken, 

inclusief de uitwisseling van beste landelijke voorbeelden. Hierop aansluitend zal 

communicatie opgezet worden om xenofobie en racisme te bestrijden. 
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IVV Congres 2 – 7 december 2019, Kopenhagen. 

Dit is geen geautoriseerde vertaling. Voor de originele teksten zie: 

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/after_congress_-

_congress_statement_with_amendments_clean_en.pdf 

MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN 

202. De gigantische stroom migranten is gerelateerd aan structurele oorzaken zoals 

klimaatverandering, demografische trends, verstedelijking, gebrek aan fatsoenlijke banen, 

absolute armoede, vervolging, oorlog, sociale en politieke onrust. Het veel van deze mensen 

verlaten het thuisland niet op zoek naar welvaart, maar op zoek naar overleving. Het recht om 

asiel te zoeken is een fundamenteel recht dat beschermd moet worden. Een andere grote 

uitdaging is de effectieve erkenning van het recht dat mensen in hun thuisland kunnen blijven. 

Dit betekent dat het ontwikkelingsbeleid effectief en duurzaam moet zijn om de ongelijke 

verdeling van welvaart en economische groei te verkleinen. 

203. Het Congres merkt op dat ook de vraag naar goedkope arbeid een oorzaak van migratie 

is. Opnemen van de basis Internationale Arbeidsnormen van de ILO in de fase van 

overheidsopdrachten en in de algemene voorwaarden van de Wereldbank en andere IFI’s 

moet bevorderd worden om alle betrokken werkers te beschermen. 

204. Voor migranten en vluchtelingen geldt dat de xenofobie, die uitvergroot wordt door 

extremistische politieke partijen, er voor zorgt dat voor 150 miljoen mensen hun leven en 

levensonderhoud op spel staat, terwijl zij slechts een veilige haven willen hebben met recht op 

werk. Ondanks hun bijdrage aan hun nieuwe landen, worden velen blootgesteld aan uitbuiting, 

discriminatie en geweld en missen zij zelfs de meest basale bescherming. Dit geldt vooral voor 

vrouwen, die voor 44% deel uitmaken van de migranten. 

205. Het IVV zal de steun versterken voor aangeslotenen bonden die de migranten werkers 

organiseren en zal campagne voeren tegen misbruik en vervolging van migranten. We zullen 

ons steviger voor het recht op arbeid met gelijke behandeling voor vluchtelingen en migranten 

uitspreken en zullen de strijd tegen racisme op elke werkvloer aan gaan. 

206. Het Congres steunt de IVV website voor wervingsadviseurs en zal in samenwerking met 

andere initiatieven van aangesloten bonden, zijn voetafdruk te vergroten om ervoor te zorgen 

dat migrant werkers: hun rechten en juridische normen van hun gastland kennen; hun 

instituten kunnen beoordelen en zich tot vakorganisaties en elkaar kunnen wenden. Evenzeer 

juichen we de sterke betrokkenheid van bonden toe die strijden voor rechten van migranten  

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/after_congress_-_congress_statement_with_amendments_clean_en.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/after_congress_-_congress_statement_with_amendments_clean_en.pdf
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en zich verplichten tot steun aan de initiatieven op het gebied van organisatie van aangesloten 

bonden uit de thuis- en gastlanden. 

207. Alle werkzame migranten, inclusief de tijdelijke, moeten in staat zijn om het recht op 

vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandeling te genieten. De Migrant 

Workers Conventions C97 en C 143 en het VN Verdrag voor rechten van migranten en hun 

families zijn kern instrumenten voor de organisatie en bescherming van migranten, en de IVV 

zal actief vechten voor de ratificatie van deze verdragen. De ILO Aanbevelingen 86 en 151 en 

het Multilateraal Framework on Labour Migration en de General Principles and Operational 

Guidelines for Fair Recruitment bieden aanvullende richtlijnen voor overheden, bedrijven en 

vakbonden. 

208. In 2016 besloot de Algemene Vergadering van de VN een ´Internationale Overeenkomst 

voor Veilige, Ordelijke en Reguliere Migratie´ te ontwikkelen om de beheersing van de migratie 

te verbeteren en een antwoord te geven op de uitdagingen en de bijdrage aan een duurzame 

ontwikkeling door migranten te versterken. 

209. Het Congres erkent dat in dit debat er meer aandacht geschonken zal moeten worden 

aan de migratieproblematiek en grotere inspanningen geleverd moeten worden om te 

verzekeren dat migranten recht hebben op gelijke behandeling, vrijheid van Vereniging en 

collectief onderhandelen. In sectoren die arbeidsintensief en erg mobiel zijn zoals de Bouw of 

die afhankelijk zijn van seizoenen zoals in de agrarische sector maken werkgevers gebruik van 

onzeker arbeidspotentieel, die in sommige gevallen het best omschreven kunnen worden als 

´Zij gaan van project tot project met weinig of geen bescherming en met een grote kans op 

uitbuiting, misbruik of eindigen in de illegaliteit. Circulaire Migratie is een vorm van migratie die 

tot dusver nog niet behandeld is in de discussie met betrekking tot de ´ Internationale 

Overeenkomst voor Migratie´  terwijl deze groep een hoog percentage van deze onzekere 

migrant werkers vertegenwoordigt. 

210. De ILO Migranten Verdragen en sociale dialoog moeten het hart zijn van de 

implementatie van de ´Internationale Overeenkomst´, en aansporen tot aanneming van 

raamwerken voor arbeidsmigratie beheersing op alle niveaus door sociale dialoog met hen 

aan de frontlinies van de arbeidsmarkt: overheid, werkgevers en vakbonden. Het volk van 

Turkije is hiervan een voorbeeld, waar 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen worden opgenomen 

in samenwerking tussen overheid, werkgevers, vakbonden en internationale organisaties. 

211. Tegelijkertijd hebben overheden onderhandeld over het ´Compact on Refugees´, dat de 

uitdaging erkent van grootschalige verplaatsingen door natuurrampen, militaire conflicten en 

klimaatverandering. Herhuisvesting en het verdelen van verantwoordelijkheid moet nog steeds 

behandeld worden. 85% van de vluchtelingenstroom wordt opgevangen door 

ontwikkelingslanden. 
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212. Vakbonden kunnen direct helpen door deze migranten in hun gelederen op te nemen en 

ze aan te sporen om actieve vakbondsleden te worden. De strijd voor migrantenrechten 

beperkt zich niet alleen tot het terrein van de overheden, maar is  ook op de werkvloer in de 

bond en in de maatschappij in zijn geheel. 

213. Het Congres verplicht het IVV om wereldwijd en regionaal de dialoog over migratie te 

coördineren. We herbevestigen onze verplichting m.b.t. het recht op asiel en dat vluchtelingen 

en migranten welkom zijn en een veilige haven, het recht om te werken en gelijke behandeling 

eisen. We roepen nogmaals dat alle landen verplicht zijn gastvrijheid te verlenen, mensen te 

ondersteunen die als gevolg van oorlogen, onderdrukking, extreme armoede en effecten van 

klimaatverandering vluchten. 

214. Het Congres onderstreept dat alle werkers rechten hebben ongeacht hun verblijfstatus en 

roept op tot actie om uitbuiting van ´illegale´ werkers te voorkomen. Zij hebben het recht op 

eerlijk loon en veilige werkomstandigheden, en klachtenmechanismen om voor hun rechten op 

te komen, die effectief zijn. Paden die leiden tot een uitweg uit illegaliteit en naar integratie in 

de gastlanden zijn noodzakelijk.  
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