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Verklaring van het EVV: het langverwachte Pact inzake immigratie en asiel 
 
Het komende Europees Pact inzake immigratie en asiel moet een keerpunt vormen in het 
Europese migratie- en asielbeleid. 
 
Het moet een ambitieus pact zijn, dat voortbouwt op de lessen die we trekken uit de ongekende 
crisis waarmee we worden geconfronteerd. Tegelijkertijd moet het ook een 
langetermijnstrategie ontwikkelen. We eisen in het bijzonder dat de lidstaten van de EU 
dringend overeenstemming bereiken over asielregels die steunen op de beginselen van 
internationaal asiel- en reddingsrecht op zee, mensenrechten, solidariteit en gedeelde 
verantwoordelijkheid. 
 

Een gemeenschappelijk asielbeleid van de EU is een oude eis. Een herziening van de 
Dublinregels op basis van de mensenrechten en de EU-beginselen van solidariteit en echte 
samenwerking zou het asielbeleid van de EU eerlijker, doeltreffender en duurzamer maken. 
Het pact moet de beschermingsnormen voor asielzoekers in alle lidstaten harmoniseren en op 
de mens gerichte, duidelijke en verplichte mechanismen voorschrijven om asielzoekers en 
vluchtelingen te helpen en te verplaatsen. We roepen de lidstaten op om hun verplichtingen 
uit hoofde van het VN-Verdrag van Genève van 1951 en het Protocol van 1967 na te leven en 
asielzoekers rechtsbescherming te bieden, inclusief de beginselen van non-refoulement en 
individuele verwerking van asielaanvragen.  
 
De herziening van de asielregels moet ook bescherming bieden aan mensen die al een baan 
hebben of aan integratieprogramma’s hebben deelgenomen. Deze mensen uitzetten of in een 
onregelmatige situatie dwingen, zou aan aanslag op een menselijke waardigheid zijn.  
 
Een uitgebreide migratie- en asielagenda voor Europa, waartoe alle lidstaten zich verbinden, 
dringt zich op. Die moet gebaseerd zijn op solidariteit, verantwoordelijkheid en volledige 
eerbiediging van de mensenrechten en programma’s en maatregelen bevatten voor de 
sociaaleconomische integratie en het welzijn van asielzoekers, vluchtelingen en migranten. 
Daarom eisen we dat het ‘Nieuw actieplan inzake integratie’ van de Europese Commissie 
vooral gericht is op de specifieke behoeften van migranten, asielzoekers en 
vluchtelingen en dat het wordt ondersteund door het Fonds voor Asiel, Migratie en 
Integratie (AMIF), beheerd door het DG Migratie en Binnenlandse Zaken en het DG 
Werkgelegenheid. 
 
Het EVV verzet zich tegen de uitbuiting van en de oneerlijke concurrentie tussen lokale en 
migrantenwerknemers. Het komt op voor een volledig gelijke behandeling op de arbeidsmarkt, 
op de werkplek en in de toegang tot sociale bescherming, openbare diensten en 
regularisatietrajecten en is tegen elke vorm van discriminatie, vreemdelingenhaat of racisme. 
De vakbonden engageren zich om een positief verhaal over migratie en vluchtelingen te 
promoten, geïnspireerd door de beginselen van rechten voor alle werknemers en solidariteit, 
zoals beschreven in de EVV-resolutie over migratie en asiel (2019-2023). 
 
 

https://www.etuc.org/en/document/etuc-resolution-avenues-work-etuc-migration-and-asylum-fields-2019-2023

