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     Voorwoord  
 

Bij de keuze van een onderwerp voor mijn 
profielwerkstuk heb ik niet lang hoeven na te 
denken. Ik wist meteen dat ik graag mij wil 
verdiepen in het onderwerp mensenrechten. 
In veel landen is veel aan de hand wat betreft 
mensenrechten. Iedere keer op het nieuws en 
diverse media als ik iets over mensenrechten 
in een bepaald land hoorde, zette mij aan het 
denken. Ik vind het een zeer interessant 
onderwerp en werd gelijk benieuwd hoe dit 
in Europa geregeld is. Aangezien het onderwerp mensenrechten erg breed 
is, moest het dus specifieker. Eerst vroeg ik me af hoe het in Europa 
geregeld is en toen heb ik gekozen voor Europa en de invloed van de EU. 
Mijn focus ligt vooral op de situatie van de vluchtelingen en asielzoekers. 
Zo ben ik op dit thema gekomen en zodoende op deze hoofdvraag. Dit 
ondanks het feit dat veel mensen mij vroegen waarom ik voor zo een 
moeilijk onderwerp gekozen heb. Ik merk dat het onderwerp 
mensenrechten mij sterk aanspreekt. Ik merk dat ik makkelijker kan 
schrijven als ik gemotiveerd ben. Bovendien heb ik mijn profielwerkstuk 
voor mijn HAVO diploma over mensenrechten internationaal geschreven. 
Ik vind dit profielwerkstuk een zeer mooie aansluiting hierop. 
 
Dit onderwerp vraagt natuurlijk een verdieping en betreft een serieus thema 
binnen Europa. Bij aanvang, toen ik begon met schrijven vond ik het best 
lastig, want ik kon wel heel veel informatie vinden, maar wist niet zo goed 
hoe ik alles moest verwoorden. Ik ben allereerst begonnen met het zoeken 
naar goede boeken en artikelen en alle informatie rondom dit thema. 
Vervolgens ben ik ook gaan surfen op internet. Daarnaast heb ik zeer 
geïnspireerde en interessante gesprekken gevoerd met een aantal mensen, 
dat zich bezig houden met dit onderwerp zoals docent Internationale 
Betrekkingen Pieter van Nispen, organisatieadviseur drs. Shahram Fazili en 
cultureel psycholoog drs. Keyvan Shahbazi, verbonden aan de 
politieacademie. Om verdere informatie te krijgen over de rol van dit thema 
binnen de Europese Unie vond ik het noodzakelijk om een aantal Europese 
parlementsleden van diverse partijen te interviewen. Mijn planning was om 
tijdens mijn herfstvakantie naar Brussel te gaan, maar toen ik afspraken 
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wilde maken, hoorde ik dat de leden juist in die week in Straatsburg zitten. 
Ze moeten namelijk twaalf keer (dus twaalf weken) per jaar in Straatsburg 
werken. Zodoende ben ik naar Straatsburg gegaan om vier parlementsleden 
van GroenLinks, PVDA en CDA te interviewen. Ik was erg onder de 
indruk van hun passie voor hun werk en hun inzet voor dit onderwerp. Ook 
kreeg ik een rondleiding in het Parlementsgebouw en de zaal waar ze een 
algemene vergadering houden en wat ik alleen op televisie had gezien. Het 
gehele bezoek vond ik zeer indrukwekkend. 
 
Ik heb gekozen voor de volgende hoofdvraag: Hoeveel invloed heeft de EU 
op mensenrechten? Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik vier 
deelvragen opgesteld.  
 

1. Wat zijn mensenrechten en hoe zijn deze ontstaan? 
2. Welke vormen van immigratie zijn er? 
3. Wat hebben mensenrechten met immigratie te maken? 
4. Wat is het beleid van de EU voor mensenrechten en het schenden hiervan?  

 
Toen ik alle interviews had gedaan en alle nodige informatie had 
verzameld, ging het schrijven gelukkig snel.  
 
Hierbij wil ik mijn begeleider, Han Rabenberg bedanken want ik kon altijd 
bij hem terecht voor vragen en ik vond het persoonlijk heel fijn dat zijn 
deur altijd open stond. Pieter van Nispen wil ik speciaal bedanken voor de 
zeer gepassioneerde gesprekken waarin hij zijn ontzettend veel kennis met 
mij heeft gedeeld, waardoor ik veel meer beeld kreeg over Europa. En als 
laatste wil ik mijn moeder bedanken, Farzaneh Moazzeni. Dankzij haar 
contacten heb ik afspraken kunnen maken met de parlementsleden. Ook 
vanwege haar jarenlange werkervaring bij de Immigratie en 
Naturalisatiedienst (IND) bij het Ministerie van Justitie heb zeer leerzame 
gesprekken met mijn moeder gevoerd. 
 
Ten slotte ben ik alle bovengenoemde mensen zeer dankbaar voor hun 
steun. Dankzij hun heb ik dit profielwerkstuk kunnen schrijven.
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Inleiding  
 
Judith Sargentini, Europees Parlementariër GroenLinks: “Buiten de EU praten 
we over mensenrechten, maar binnen de EU heet het Fundamentele Rechten 
of Grondrechten”1. 
Mensenrechten zijn voor de Westerse landen heel erg belangrijk. Wij 
beschrijven ons zelf als modern, democratisch en rechtsstatelijk juist omdat 
we de mensenrechten zo centraal stellen. In de grondwet nemen de 
mensenrechten daarom ook een belangrijke plaats in. Maar wanneer de 
mensenrechten voor ons zo belangrijk zijn, wat doen we dan met landen die 
de mensenrechten op grote schaal schenden? Er zijn 28 lidstaten binnen de EU 
met wie gezamenlijke afspraken gemaakt moeten worden. De vraag is dan 
hoe dit vanuit Brussel/Straatsburg aangepakt wordt, wat de afspraken zijn en 
hoe deze worden nageleefd. Dit zijn zeer interessante onderwerpen en vragen 
die ik in dit profielwerkstuk aan de orde wil stellen en wil proberen te 
beantwoorden.  
Zoals eerder gezegd zijn mensenrechten een zeer breed onderwerp waar je 
op diverse manieren naar kan kijken. Ik richt me in dit profielwerkstuk op de 
volgende hoofdvraag: Hoeveel invloed heeft de EU op de bescherming en 
naleving van mensenrechten binnen de EU? Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden heb ik deze vraag nader beperkt tot het beleid en de situatie 
van de vluchtelingen en asielzoekers om het af te bakenen voor de beperkte 
omvang van een PWS.   
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag heb ik een aantal deelvragen 
opgesteld. Deze deelvragen hebben betrekking op de inhoud en achtergrond 
van mensenrechten, op immigratiesoorten, op hun onderlinge relaties en op 
het beleid van Europa op het gebied van asiel en vluchtelingen.  

 
  

                                                   
1 Interview bijlage vraag 3 
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Probleemstelling 
 

Zoals ik al in mijn inleiding heb geschreven is het onderwerp van mijn 
profielwerkstuk “Mensenrechten in Europa”. De hoofdvraag die ik heb 
gekozen is dan ook: 
 
Wat is de rol van mensenrechten in Europa en hoeveel invloed heeft de 
Europese Unie hierop?  
 
Dit is een vraag die we in verschillende deelvragen kunnen opsplitsen. 
Allereerst moeten we het begrip mensenrechten concretiseren. Iedereen 
spreekt wel over mensenrechten alsof helemaal duidelijk is wat dit begrip 
inhoudt, maar voor een profielwerkstuk zal toch de meer systematische vraag 
gesteld moeten worden hoe we mensenrechten precies definiëren. Wat valt 
wel en wat valt niet onder mensenrechten? 
Tegelijkertijd zijn mensenrechten een historisch fenomeen en is de vraag 
naar de rol van de mensenrechten een historische vraag. Mensenrechten 
hebben natuurlijk in de loop van de geschiedenis niet altijd dezelfde rol 
gespeeld. Wanneer en hoe zijn mensenrechten een steeds grotere rol gaan 
spelen? Is er sprake van een lineair proces, of eerder een ontwikkeling met 
versnellingen, stilstand en zelfs terugval? 
Deze systematische en historische vragen gaan vooraf aan het uiteindelijk 
doel van dit profielwerkstuk: een beter idee krijgen van de rol die de 
mensenrechten in Europa spelen en welke problemen zich daarbij voordoen. 
We zijn geneigd om mensenrechten als iets goeds te zien en dus te denken 
dat het goed is dat mensenrechten een belangrijke rol spelen in de 
buitenlandse politiek. In de praktijk blijkt echter dat het opkomen voor 
mensenrechten in conflict kan komen met bijvoorbeeld economische 
belangen, of dat het ondersteunen van mensenrechten kan leiden tot 
conflicten. Politici worden dus geconfronteerd met dilemma’s waar geen 
simpele antwoorden gegeven kunnen worden.  
 
De informatie die ik nodig had om deze vragen te kunnen beantwoorden, heb 
ik hoofdzakelijk uit de literatuur gehaald (boeken, artikelen en internetsites). 
Daarnaast ben ik naar het Europees Parlement in Straatsburg gegaan en heb ik 
vier leden van het Europees parlement geïnterviewd. Ik heb 2 leden van de 
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PvdA geïnterviewd: mevrouw Jongerius en mevrouw Piri, 1 lid van GroenLinks: 
mevrouw Sargentini en meneer Lenaers van CDA.  
 
  



De wortel en stok van Mensenrechten  

   
   

 

  11

Wat zijn mensenrechten en hoe zijn ze 
ontstaan? 

 

De vraag ‘wat zijn mensenrechten?’ lijkt op het eerste gezicht heel simpel, 
maar het is eigenlijk best ingewikkeld bijvoorbeeld om het begrip precies af 
te bakenen. Op het nieuws wordt bijvoorbeeld over mensenrechten gepraat. 
maar wat zijn mensenrechten nou precies? De basis is dat mensenrechten 
ervoor zijn om te zorgen dat iedereen een menswaardig leven kan leiden en 
dat het individu beschermd wordt tegen de macht van de staat. Deze basis 
heeft ondertussen ook al geleid tot verdragen die verplichtingen geven voor 
de overheid, en via de wetgeving voor bedrijven. De overheid mag de rechten 
van mensen niet zomaar inperken - dat staat in de grondwet (hoewel dat in 
de praktijk natuurlijk vaak gebeurt) - maar moet juist meewerken aan de 
bescherming van de mensenrechten door hier rekening mee te houden in de 
wetgeving en in het beleid. Mensenrechten gelden voor iedereen. Het maakt 
niet uit welke kleur je hebt, welk ras, geslacht, taal, godsdienst, politieke 
voorkeur, nationale of maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of 
status. Dit non-discriminatie beginsel is op zich al een mensenrecht.  

Mensenrechten gelden overal en voor iedereen in de staten die 
mensenrechten bindend verklaren. Het is namelijk zo dat niet alle lidstaten 
het verdrag van de VN, de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 
(UNVRM), bindend hebben verklaard. Bij de staten die de mensenrechten 
bindend hebben verklaard, maakt het dus niet uit waar je woont. Ze zijn met 
andere woorden universeel. Ze gelden voor de hele wereld. Vandaar ook de 
Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.  

Maar wie bepaalt eigenlijk wat de mensenrechten zijn? Vaak worden de 
mensenrechten toch ook gezien als iets wat typisch Westers is, een uitvinding 
van de Verlichting, waar bijvoorbeeld de Islam weinig mee te maken zou 
hebben - kijk bijvoorbeeld naar de positie van vrouwen.2 

Kortom, wie bepaalt eigenlijk wat mensenrechten zijn? Wat zijn ze en hoe 
staan ze opgesomd? Maar vooral hoe zijn ze ontstaan? Ging hier een heel 
proces aan vooraf of zijn ze uit het niks gevormd en bedacht? 

Het wordt nog ingewikkelder omdat er op deze wereld, ook in Europa, vele 
verschillende culturen zijn die allemaal vinden dat zij de juiste kijk op de 
wereld hebben. Niet alle culturen erkennen dezelfde mensenrechten of 

                                                   
2 Marjan Slob en Esmée Schilte, Mensenrechten in Perspectief, in idem, Mensenrechten in beweging, 
Amsterdam 2014, pp. 13-46.  
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interpreteren ze op dezelfde manier en zien mensenrechten niet als een doel 
op zich om het individu een zo groot mogelijke vrijheid te geven. Kijk 
bijvoorbeeld naar de landen waar het collectief een belangrijkere rol speelt 
dan het individu. Het individu is daar eigenlijk ondergeschikt aan de groep. 
Denk bijvoorbeeld aan China. Wat is dan hoger, de individuele mensenrechten 
of de rechten van het collectief of de groep? Landen kunnen de 
mensenrechten, het UVRM, volgens de normen en waarden van het land 
interpreteren maar mogen deze rechten niet schenden. Kijken of er 
mensenrechten geschonden worden is echter wel ingewikkeld als de 
mensenrechten verschillend beoordeeld en geïnterpreteerd worden. Daar gaat 
dan uiteindelijk de rechter over. Eerst diverse commissies, dan de rechter en 
eventueel een beroep en uiteindelijk instanties als het Mensenrechten hof van 
de Raad van Europa of het Hof van Justitie van de Europese Unie.  

Dat mensenrechten verschillend beoordeeld en geïnterpreteerd kunnen 
worden blijkt uit de praktijk. Op 10 november 2017 was een ingezonden brief 
in de Volkskrant die schetste, dat aan de ene kant een mevrouw met een 
hoofddoek bij de politie werkt en aan de andere kant een man vindt dat de 
overheid neutraal moet zijn. Hier hebben beide partijen dan gelijk3.  

Nu we een eerste idee van mensenrechten hebben is nog wel de vraag hoe ze 
ontstaan zijn en hoe ze tot de UVRM zijn gevormd. Het ontstaan van de 
mensenrechten is namelijk een heel proces. In 1899 en 1907 vonden in Den 
Haag de eerste vredesconferenties plaats. Daaruit ontstonden het Permanente 
Hof van Internationale Arbitrage, de Volkerenbond en de Verenigde Naties. Zij 
hadden als doelstelling om een einde te maken aan oorlogen. Dit liep echter 
anders: twee wereldoorlogen die door internationale maatregelen niet konden 
worden gestopt. De UVRM is opgesteld bij de Verenigde Naties4.  

Als gevolg van deze oorlogen werkten tijdens de Tweede Wereldoorlog 
tientallen landen aan het oprichten van de Verenigde Naties (VN). In San 
Francisco werd de VN in 1945 officieel opgericht. Snel na de Tweede 
Wereldoorlog kwam er een bewustzijn van de gruwelijkheden van de oorlog. 
Zo nam de Algemene Vergadering van de VN de UVRM aan op 10 december 
1948.  

Eigenlijk begint het proces bij de Verlichting en in het bijzonder bij René 
Descartes, met zijn idee van scheiding van lichaam en geest en het individu 
met eigen keuzes, en het ontstaan van het internationaal publiek recht via 
het boek De iure belli et pacis van Hugo de Groot uit 1625. Dit gaat over het 

                                                   
3 https://www.volkskrant.nl/binnenland/agentes-met-of-zonder-hoofddoek-hoe-zit-het-
juridisch~a4495659/  
4 http://www.europa-nu.nl/id/vg9xnvnt6ay1/verenigde_naties_vn  
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recht van oorlog en vrede. Ik ga hier echter niet verder op de persoon van 
Descartes, en zijn opvattingen en gedachtes, in.  

In het kort zijn mensenrechten dus rechten die ervoor zorgen dat mensen een 
menswaardig leven kunnen leiden en elk individu beschermd wordt tegen de 
macht van de staat. Deze mensenrechten zijn niet ontstaan van de ene op de 
andere dag maar hier liep een heel proces aan vooraf die leidde tot het 
aannemen van de UVRM op 10 december 19485.  

 
 
 
 
   

                                                   
5 Volledig UVRM in bijlage.  
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Welke vormen van immigratie zijn er? 
 
 
Als je aan immigratie denkt, denken je vaak aan vluchtelingen. Wat soms niet 
duidelijk is, is hoeveel soorten immigratie je van elkaar kunt onderscheiden, 
wat de redenen kunnen zijn om te immigreren en wat immigratie te maken 
heeft met mensenrechten. Het laatste ga ik bij de volgende deelvraag 
beantwoorden. Om deze deelvraag te beantwoorden ga ik per motief de 
bijbehorende vormen van immigratie uitleggen. 

Om te beginnen vermeld ik de drie motieven6: 

® Economische motieven 
® Politieke motieven 
® Sociale motieven 

 

Economische motieven 

Economische motieven leiden tot vijf vormen van immigratie: studenten, 
arbeidsimmigranten, bedrijfsgebonden immigranten (denk aan diplomaten of 
gastarbeiders), immigrerende ondernemers en pensioensimmigranten. Nu kan 
je denken dat arbeidsimmigranten hetzelfde is als immigrerende ondernemers 
en bedrijfsgebonden immigranten maar dit is niet zo. Om dit duidelijk te 
maken ga ik gebruik maken van een aantal voorbeelden. Arbeidsimmigranten 
zijn bijvoorbeeld klusjesmannen uit Polen. Zij zijn echter geen immigrerende 
ondernemers en behoren ook niet tot een bedrijf, al maken ze soms wel 
gebruik van een uitzendbureau. Denk ook aan de gastarbeiders van de jaren 
zestig en zeventig. Arbeidsimmigranten zijn vaak zelfstandig en immigreren in 
beginsel zonder behulp van een bedrijf of onderneming. Toch zijn er ook 
Polen die juist gebruik maken van een bureau, dit begon na de val van de 
Muur in Berlijn op 9 november 1989. Toen bleek dat veel Polen nog recht 
hadden op een Duits paspoort, omdat na de oorlog een deel van Duitsland aan 
Polen is 'gegeven'. Hierdoor vielen die Polen met dat paspoort onder het vrij 
verkeer van personen binnen de EU. Een aantal bemiddelaars heeft hierop 
ingespeeld, inclusief huisvesting en arbeidscontracten. Het onderscheid met 
expats is, dat die laatste door hun bedrijf voor een tijdje in het buitenland 
worden geplaatst en dat is hier niet het geval. Immigrerende ondernemers 
zijn mensen met een eigen bedrijf die verwachten in het buitenland meer te 
hebben zij behoren dan niet tot de bedrijfsgebonden immigranten want zij 

                                                   
6 https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/174660-de-verschillende-soorten-migratie-in-en-
naar-europa.html  
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worden niet door een bedrijf gestuurd om bijvoorbeeld op een locatie in het 
buitenland verder te werken, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsgebonden 
immigranten als een toezichthouder op bijvoorbeeld een werkplaats in een 
buitenlandse dochteronderneming van een bedrijf. De categorie studenten 
heeft eigenlijk geen uitleg nodig. Studenten gaan vaak naar het buitenland 
voor een studie of een stage, dit kan verschillen van een paar maanden tot 
een paar jaar. Pensioensimmigranten zijn vaak mensen die hun laatste jaren 
in een ander land willen doorbrengen. Vaak emigreren zij naar landen als 
Spanje vanwege het klimaat.   

Sociale motieven7 

Bij de sociale motieven komen drie vormen immigratie voor: 
woonimmigranten, retourimmigranten en gezinsherenigers. Bij 
woonimmigranten moet je denken aan de mensen die verhuizen naar een 
ander land omdat zij denken dat ze daar bijvoorbeeld gelukkiger worden, 
beter wonen, of goedkoper uitkomen. Dit zijn vaak mensen die dichtbij hun 
thuisland blijven zoals Nederlanders die verhuizen naar België. 
Retourimmigranten is eigenlijk precies wat het woord zegt. Mensen die na 
immigratie weer terugkeren naar hun eigen land. Dit zou bijvoorbeeld zo 
kunnen zijn als iemand naar het buitenland is vertrokken voor een betere 
baan maar toch weer teruggaat naar eigen land om wat voor reden dan ook. 
Ook de categorie gezinsherenigers houdt precies in wat het woord zegt, 
namelijk het gezin herenigen. Als bijvoorbeeld een man van land B naar land 
A verhuist, omdat zijn gezin in land A woont, is hij een gezinshereniger-
immigrant.  

Politieke motieven 

Voor immigranten met politieke motieven bestaat eigenlijk maar één vorm 
migratie, namelijk asielzoekers. Deze categorie bestaat voornamelijk uit 
mensen die door politieke redenen niet veilig in hun eigen land kunnen wonen 
(bijvoorbeeld gevangenisstraf voor kritiek op de overheid) en dus moeten 
vluchten om te overleven. Hierbij komen mensenrechten sterk aan bod omdat 
mensenrechten geschonden worden zodra de mensen die niet veilig in hun 
eigen land kunnen wonen, geen asiel krijgen. Ik ga hier verder op in bij mijn 
volgende deelvraag.  

In het kort bestaan dus drie motieven om te immigreren: sociale, 
economische en politieke motieven. Alle vormen immigratie worden hierdoor 
bepaald. Mensenrechten komen vooral bij 'echte' vluchtelingen of beter 
gezegd asielzoekers voor.  

                                                   
7 http://migratie.webnode.nl/wat-voor-soort-migranten-zijn-er-/  
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Mensenrechten en immigratie 

 
 
In mijn vorige deelvraag heb ik alle soorten immigratie onder elkaar gezet. 
Dit heb ik gedaan omdat ik door middel van de vorige deelvraag een duidelijk 
beeld heb van wanneer er mensenrechten van toepassing zijn op immigratie 
en wanneer niet.  

Eigenlijk zijn mensenrechten vooral van toepassing bij asielzoekers. Ik zeg 
vooral omdat je natuurlijk bij andere gevallen ook met mensenrechten te 
maken, denk hierbij aan de economische vluchtelingen die recht hebben op 
een dak boven hun hoofd en eten en drinken; het bed-bad-brood regeling8. 
Maar als je kijkt naar iemand die naar Spanje wilt gaan na zijn pensioen heeft 
hij niet veel met mensenrechten te maken. Hij is veilig en vrij om te doen 
wat hij wil. Wel heeft hij het mensenrecht dat in Spanje de mensenrechten 
worden nageleefd. 

Ik focus me deze deelvraag dan ook op de groep asielzoekers/ vluchtelingen. 
Zij zijn in eigen land niet veilig en krijgen ook veel met mensenrechten 
schendingen te maken. De belangrijkste schending waar zij mee te maken 
krijgen is het recht van leven.  

Het recht van leven houdt in dat je kunt leven in vrijheid en in veiligheid. Als 
een persoon, bijvoorbeeld om politieke redenen, niet in eigen land veilig kan 
leven kan dit persoon asiel aanvragen in Europa. Natuurlijk moet dan gekeken 
worden of die die persoon niet veilig in eigen land kan leven. Als dat blijkt 
heeft hij recht op asiel.  

Ik ben, om beter onderzoek te doen naar de werking van asielaanvraag en 
mensenrechtenbeleid, ook naar Straatsburg geweest om bij het Europees 
Parlement (EP) vier parlementariërs te interviewen. Wie wel en geen recht 
heeft op asiel staat onder andere uitgewerkt in het vluchtelingenverdrag. Uit 
mijn interviews met een aantal Europese Parlementariërs is wel gebleken dat 
alle landen een eigen asielbeleid hebben. Een asielzoeker kan dus bij het ene 
land wel asiel krijgen en het andere land niet. Wel zijn er 
minimumvoorwaarden verbonden aan het asielbeleid vanuit de EU.  

Wanneer een asielzoeker recht heeft op asiel maar dit niet krijgt, worden zijn 
mensenrechten geschonden. Als dit gebeurd moet de Europese Commissie in 
actie komen met de zogeheten 'inbreukprocedure'. Dit kan leiden tot een 

                                                   
8 https://vng.nl/onderwerpenindex/asiel/asielbeleid-en-integratie/publicaties/factsheet-bed-bad-
broodregeling  
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rechtszaak bij het Europees hof. Het EP heeft onder andere de taak om erop 
toe te zien dat de Europese Commissie dit ook daadwerkelijk doet. Eén van 
de vier taken van de Europese Commissie is toe te zien op het naleven van de 
verdragen. Het EP heeft formeel gezien geen taak de Commissie daarop aan 
te spreken, maar wel in de politieke praktijk.  

Soms kan echter een vluchtelingenstroom te groot zijn voor een land om alle 
asielaanvragen te verwerken. Dit zagen we in 2015, toen Italië en Griekenland 
niet in staat waren alle asielprocedures te verwerken. Andere lidstaten 
besloten daarop om mensen over te nemen en procedures in die landen te 
behandelen. Dit is in de praktijk echter anders gelopen aangezien er veel 
minder mensen werden overgenomen dan beloofd.  

Ook waren sommige regeringen van meningen dat vluchtelingen alleen maar 
moeten worden opgevangen in de eigen regio, kijk naar Libanon waar meer 
vluchtelingen dan inwoners zijn, en dus zou de EU zou daar geen 
verplichtingen hebben. De meeste kritiek komt van de zogenaamde 'Visegràd 
landen': Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Polen. De Hongaarse premier Viktor 
Orbàn is bijvoorbeeld een uitgesproken criticus van het asielbeleid. Maar het 
internationaal vluchtelingenverdrag en het Europees recht bepalen dat 
mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld recht hebben op 
internationale bescherming, dus ook in de EU. 

Het is dus zo dat mensenrechten en immigratie eigenlijk samen steeds 
terugvallen op het recht van leven. En dit is vooral van toepassing op 
asielzoekers die vluchten omdat ze niet veilig in eigen land zijn. 

Tegelijkertijd is de hele asielproblematiek een groot probleem in de Europese 
Unie. De publieke opinie is verdeeld tussen grote groepen mensen die 
vluchtelingen wel wil opvangen, soms onder allerlei voorwaarden, en groepen 
die het liefst de grenzen sluiten, of dat nou economisch verstandig is of niet. 
Daarmee wordt de discussie ook een politiek probleem met grofweg links voor 
en rechts tegen vluchtelingen. Die discussie is bovendien heel lastig omdat 
allerlei termen door elkaar worden gebruikt en niet iedereen behoefte heeft 
aan de correcte termen of zelfs maar weet wat de juridische betekenis is. Dat 
hele verhaal stopt niet bij de landsgrenzen. Het speelt in alle EU lidstaten en 
ook in andere landen. Omdat nu eenmaal ieder land anders is, loopt de 
discussie ook steeds anders. Daardoor hebben de staatshoofden en 
regeringsleiders van de EU andere uitgangspunten en houden zij rekening met 
het andere nationale gevoeligheden. Tegelijkertijd willen en moeten zij het 
probleem oplossen en dat kan alleen als ze dat samen doen en zich vervolgens 
ook aan die afspraken houden. 'Willen en moeten', omdat vluchtelingen een 
probleem vormen, bijvoorbeeld verstoring van openbare orde, daklozen en 
mogelijke criminaliteit, en de staten zich via verdragen zelf hebben verplicht 
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om dit probleem aan te pakken. Je komt dan op heel praktische vragen, zoals 
hoeveel vluchtelingen kan een land opvangen? Hoe ga je vluchtelingen 
verdelen over landen? Hebben vluchtelingen zelf iets te zeggen over het land 
van bestemming? Hoe lang mogen de asielprocedures duren? Hoe werken die 
asielprocedures eigenlijk? Hoe zijn de asielprocedures van de diverse EU 
lidstaten op elkaar afgestemd? Waar meld je je aan als asielzoeker en waar 
verblijf je tijdens de asielprocedure? Als het asiel is verleend, hoe kom je dan 
aan een baan en een huis? Als het asiel is afgewezen, hoe krijgen de EU 
lidstaten de afgewezen aanvrager de EU uit? En ga zo maar door. 

Ook over het begin van de vorige alinea, de publieke opinie, is veel te zeggen. 
Moeten overheden bijvoorbeeld betere voorlichting geven? En wat houdt deze 
publieke opinie nou eigenlijk precies in? Bij de analyse van het Brexit 
referendum kwam iets interessants naar voren. De stemdistricten die vooral 
voor Brexit waren, kwamen niet overeen met de kiesdistricten met veel 
immigranten. De pro-Brexit kiesdistricten waren juist gebieden waar het 
aantal immigranten in de afgelopen vijf jaar sterk was toegenomen. Zo had je 
dus pro-Brexit districten met maar weinig migranten en de pro EU-districten 
met veel inwoners met een migratie-achtergrond (artikel uit The Economist9).  

Ook al heeft immigratie alles met mensenrechten te maken, migreren is zelf 
een mensenrecht, is het nakomen van die mensenrechten in de praktijk dus 
een groot probleem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
9 http://www.economist.com/brexit  
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Beleid EU voor mensenrechten 
 
Binnen de EU nemen de mensenrechten een belangrijke plaats in. Het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, overeengekomen binnen de 
Raad van Europa, is integraal opgenomen in het Verdrag van Lissabon10. 
Artikel 6.1 Luidt: The Union recognises the rights, freedoms and principles set 
out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union of 7 
December 2000, as adapted at Strasbourg on 12 December 2007, which shall 
have the same legal value as the Treaties. (…) 6.2 The Union shall acccede to 
the European Convention for the Protection of Human Rights and Fudamental 
Freedoms. (…)”. Bovendien staat in artikel 2: “The Union is founded on the 
values of respect human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of 
law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to 
minorities. These values are common to the Member States in a society in 
which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and 
equality between women and men prevail.” 

Hier moet iedere deelstaat die lid is van de EU zich aan houden. Ieder 
mensenrechtenbeleid binnen de EU is op deze twee artikelen gebaseerd. De 
EU heeft dus een actief mensenrechtenbeleid waarbij onder andere 
voortdurend aandacht wordt gevraagd voor het schenden van mensenrechten. 
In de praktijk is alleen niet iedere lidstaat hier even enthousiast over. Een 
belangrijke voorwaarde om een samenwerking aan te gaan met de EU is dan 
ook het respect voor mensenrechten. Als een land bijvoorbeeld wilt toetreden 
is een voorwaarde dat deze lidstaat zich op het gebied van mensenrechten 
'goed gedraagt'. Deze eis geldt niet alleen voor de landen die willen toetreden 
maar ook voor landen die een handelsverdrag of een andere overeenkomst 
willen afsluiten. Het zou moeten betekenen dat EU politici en politici van de 
lidstaten in hun contacten met andere landen actief de naleving van 
mensenrechten bepleiten. In de praktijk gaan politici vaak de confrontatie uit 
de weg en geven ze bijvoorbeeld voorrang aan de handel. Zo wordt een land 
als de Verenigde Staten nauwelijks aangesproken door de EU op de doodstraf 
of wapenbezit.  

Ondanks het beleid van de EU en de goede voornemens als het gaat om 
mensenrechten zijn er nog organisaties die heel kritisch zijn over de Europese 
landen. Denk hierbij aan organisaties als Amnesty International en Human 
Rights Watch. Zij vinden dat de EU in haar beleid meer nadruk moet leggen op 

                                                   
10 Zo werkt Europa na Lissabon, Brugge 2010.  
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mensenrechten. Onder andere door deze kritiek is in 2012 de functie van 
Europese Gezant voor de Mensenrechten ingesteld11.  

Om een nog beter beeld te krijgen, zoals eerder in dit stuk al genoemd ben ik  
in Straatsburg geweest en heb ik daar een paar parlementariërs van het 
Europees Parlement geïnterviewd, namelijk mevrouw Jongerius, mevrouw 
Piri, mevrouw Sargentini en de heer Lenaers.  

Uit het interview met mevrouw Piri komt onder andere naar voren dat het 
Europees Parlement veel aandacht geeft aan politieke gevangenen. Ieder jaar 
reikt het EP de Sacharof-prijs uit voor de vrijheid van denken. De 
belangrijkste thema's als het gaat om mensenrechten zijn in het EP: 
persvrijheid en politieke gevangenen.  

Wat betreft vluchtelingen en asiel is vooral duidelijk dat elke lidstaat van de 
EU, formeel, zelf verantwoordelijk is voor het asielbeleid. De EU heeft wel 
minimumvoorwaarden gesteld. Ook geldt de Dublin-afspraak: wanneer een 
asielzoeker in een bepaalde Lidstaat de EU voor het eerst binnenkomt, valt de 
asielprocedure onder de verantwoordelijkheid van het betreffende land. 
Wanneer de rechter van de lidstaat bepaalt dat iemand een vluchteling is en 
dus in eigen land in gevaar loopt, krijg je bescherming van het land waar het 
asiel is aangevraagd. Je hebt dus hoe dan ook recht op opvang. In de praktijk 
bestaat echter wel een groot verschil tussen de aanpak van de verschillende 
lidstaten, ondanks de minimumvoorwaarden. Het is namelijk zo dat je 
afhankelijk blijft van de nationale organisaties die procedures uitvoeren.  

Als een land zich niet aan de minimumvoorwaarden van het asielbeleid houdt, 
kan de EU zich maar beperkt bemoeien met de interne procedures. Wel kan 
het een land op de vingers tikken of zelfs op het matje geroepen. Helaas 
duren zulke procedures jaren met een hele bureaucratie en veel papierwerk. 
Het uiteindelijke resultaat kan zijn dat een geldboete wordt opgelegd. 

Toch vroeg ik me af of dat het enige is wat de EU of EP kan doen en ben ik 
hierop verder gaan vragen tijdens mijn interview met mevrouw Sargentini. Zij 
schrijft nu een rapport over Hongarije, omdat de situatie in het land naar 
haar mening erg zorgwekkend is12. Er hebben grove beperkingen en/of 
schendingen  van de mensenrechten plaatsgevonden op alle gebieden. Denk 
hierbij aan kranten die gesloten zijn, iets dat de persvrijheid ondermijnt. De 
premier die in 2000 de verkiezingen had gewonnen heeft ook in 2010 met 
tweederde van de stemmen gewonnen. Door overwinning kreeg hij zoveel 
macht dat hij veel te makkelijk ook bijvoorbeeld de grondwet heeft kunnen 
veranderen.  

                                                   
11 https://www.europa-nu.nl/id/vj0pa1dp1vwd/europese_gezant_voor_de_mensenrechten  
12 Interview bijlage vraag 1  
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In Hongarije neemt het schenden van de mensenrechten zo toe dat een 
zogenaamde  Artikel 7 procedure wordt aangevraagd. Sinds het verdrag van 
Lissabon is dit de eerste keer. Het artikel 7 procedure houdt in dat de EU een 
land mag sanctioneren als dat systematisch achteruit gaat op alle vlakken, 
wat betreft het naleven van de verdragen. Deze procedure is dus niet zomaar 
van toepassing. Om deze procedure in te kunnen laten gaan moet tweederde 
van het EP voor stemmen. Dat is waarvoor Judith Sargentini nu aan strijden is.  

Overigens is de situatie in Polen net zo zorgelijk, voor sommige politici zelfs 
nog meer. Ook voor Polen is een artikel 7 procedure in gang gezet. Ook al is 
de situatie natuurlijk anders, de rechtsstaat staat wel onder druk. Het 
verschil is wel dat in Polen veel meer mensen de straat op zijn gegaan om te 
demonstreren tegen de overheid.  

De EU heeft een goed beleid13 voor mensenrechten en besteedt er ook veel 
aandacht aan. Wel is het zo dat als er mensenrechten geschonden worden het 
lang duurt voordat er iets tegen gedaan kan worden.  

 
 
 
 
  

                                                   
13 Op https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_en kan je een samenvatting vinden van 
het beleid.  
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Samenvatting en conclusie  
 
De hoofdvraag van mijn profielwerkstuk is: Wat is de rol van mensenrechten 
in Europa en hoeveel invloed heeft de Europese Unie hierop?  
 
Om deze vraag te beantwoorden ben ik eerst nagegaan wat mensenrechten 
precies inhouden en hoe deze ontstaan zijn. Vervolgens ben ik gaan kijken 
naar de vormen van immigratie en naar de relatie tussen mensenrechten en 
immigratie. Als laatste heb ik gekeken wat het beleid is van de Europese Unie 
voor mensenrechten maar vooral wat er gebeurt als mensenrechten 
geschonden worden. Hierbij heb ik zowel gebruik gemaakt van literatuur als 
van interviews met leden van het EP.  
  
Mensenrechten zijn rechten die ervoor zorgen dat mensen een menswaardig 
leven kunnen leiden en dat elk individu beschermd wordt tegen de macht van 
de staat. Het ontstaan van mensenrechten is niet van de ene op de andere 
dag gebeurd maar kent een duidelijk historisch proces. Dit proces loopt vanuit 
het Verlichtingsdenken uit de 18e eeuw tot het aannemen van de UVRM op 10 
december 1948. 
  
Immigratie kent een drietal vormen en motieven, namelijk het economische, 
politiek en sociaal motief. Het economisch motief leidt tot vijf vormen van 
immigratie namelijk: studenten, arbeidsimmigranten, bedrijfsgebonden 
immigranten, immigrerende ondernemers en pensioenimmigranten. Het 
sociale motief leidt tot drie vormen van immigratie: woonimmigranten, 
retourimmigranten en gezinsherenigers. Het politieke motief leidt eigenlijk 
tot één vorm van immigratie: asielzoekers.  
 
Dit laatste motief heeft een sterke relatie met mensenrechten, aangezien het 
op zich een mensenrecht is om te emigreren. Toch is het belangrijkste, dat 
mensenrechten en immigratie samen steeds terugvallen op het recht van 
leven. Dit is vooral van toepassing op asielzoekers die vluchten omdat ze niet 
veilig in eigen land zijn. Hier heeft de EU beleid op ontwikkeld.  
 
De EU heeft een goed beleid ontwikkeld ter versterking van de 
mensenrechten voor en besteedt veel aandacht aan mensenrechten. 
Beperking blijft echter, dat elk land zijn eigen uitvoeringspraktijk ten aanzien 
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van mensenrechten kent. Dit beperkt de universele invulling van 
mensenrechten. Als er mensenrechten geschonden worden, duurt het lang 
voordat er iets tegen gedaan kan worden door de EU. 
 
Mensenrechten vormen voor de EU een belangrijke bron voor haar beleid. 
Mensenrechten vormen bijvoorbeeld belangrijk uitgangspunt bij toetreding in 
de EU. Een voorwaarde is namelijk dat deze lidstaat zich op het gebied van 
mensenrechten zich ‘goed moet gedragen’. Als dit niet gebeurt mag een land 
niet toetreden. In dit opzicht spelen mensenrechten een belangrijke rol in de 
EU.  
 
De conclusie van mijn profielwerkstuk is echter, dat mensenrechten wel een 
belangrijke rol in Europa hebben maar dat de EU slechts ten dele invloed 
hierop heeft. De EU is immers afhankelijk van de deelname en medewerking 
van haar lidstaten. De lidstaten participeren namelijk op vrijwillige basis; het 
afdwingen van nationaal beleid door de EU is slechts zeer beperkt mogelijk. 
Bij dit ‘afdwingen’’ spelen helaas namelijk ook andere motieven dan 
mensenrechten, zoals politieke economische motieven.  
 
Ik vind het jammer dat de EU niet meer invloed heeft op het gebied van de 
mensenrechten. Handel en politieke trots spelen naar mijn mening een te 
grote rol. Uit mijn onderzoek blijkt, dat mensenrechten zeer waardevol, maar 
minder universeel zijn, dan ik had gehoopt. Wat mij ook is opgevallen, is dat 
het mensenrechtenbeleid heel erg abstract is, afgezien van individuele 
gevallen. Dat betreft een proces van lange adem, waarin de afzonderlijke 
stapjes nauwelijks te zien zijn. Wel raken de mensenrechten en de kern van 
de waardengemeenschap die de EU (ook) wilt zijn. 
Een aanbeveling voor een volgend onderzoek zou kunnen zijn: Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat het Europees Parlement wél meer invloed krijgt op 
mensenrechten in de EU?  
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Logboek  
 
         
        Datum 

 
                          Activiteit 

 
            Aantal uur  

28-8-2017 Onderwerp bedenken 3 

30-8-2017 Onderwerp specificeren  2 

2-9-2017 Hoofdvraag + deelvragen bedenken 3 

4-9-2017 Plan van aanpak schrijven 3 

6-9-2017 Plan van aanpak schrijven 1 

11-9-2017 Plan van aanpak perfectioneren 1,5 

13-9-2017 Informatie zoeken/ lezen 4,5 

15-9-2017 Informatie lezen 3 

16-9-2017 Informatie lezen 4 

17-9-2017 Schrijven/ informatie lezen 4,5 

18-11-2017 Deadline A en beginnen deelvraag 1 2,5 

20-9-2017 Schrijven deelvraag 1 3 

23-9-2017 Informatie lezen en schrijven deelvraag 1 5 

25-9-2017 Afmaken deelvraag 1  2,5 

27-9-2017 Schrijven deelvraag 2 4,5 

29-9-2017 Schrijven deelvraag 2  4 

1-10-2017 Informatie lezen en beginnen vragenlijst 4  

2-10-2017 Afmaken deelvraag 2 2,5 
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4-10-2017 Vragenlijsten interviews maken 2 

7-10-2017 Afmaken interviews vragenlijst 3 

9-10-2017 Deadline B en beginnen deelvraag 3 2,5 

11-10-2017 Deelvraag 3 schrijven 3,5 

14-10-2017 Inlezen over de geïnterviewde  2 

18-10-2017 Inlezen over de geïnterviewde  2 

23-10-2017 Twee interviews in Straatsburg 2,5 

24-10-2017 Twee interviews in Straatsburg 3 

26-10-2017 Schrijven deelvraag 3 4 

28-10-2017 Deelvraag 3 afmaken beginnen deelvraag 
4 

4,5 

30-10-2017 Schrijven deelvraag 4 2 

3-11-2017 Schrijven deelvraag 4 2 

9-11-2017 Schrijven deelvraag 4 3 

10-11-2017 Conclusie 2 

11-11-2017 Geheel perfectioneren 3,5 

13-11-2017 Geheel doorlopen op fouten 2 

15-11-2017 Lay-out 3 

 PWS lessen 8 

 Totaal 112 
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Volledige UVRM 
 
 
1. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij 

zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander 
in een geest van broederschap te gedragen. 

2. Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring 
opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, 
geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of 
maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder 
zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische, of 
internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, 
onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied 
betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat. 

3. Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn 
persoon.  

4. Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en 
slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.  

5. Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.  

6. Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te 
worden voor de wet.  

7. Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op 
gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke 
bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en 
tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.  

8. Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde 
nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn 
met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.  

9. Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of 
verbanning.  

10. Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare 
handeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen 
en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde 
strafvervolging. 
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11. 1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht 
op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de 
wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle 
waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.        2. 
Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk            
vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar 
nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden 
op het tijdstip, waarop handeling of het verzuim begaan werd.  

12. Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn 
persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn 
briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. 
Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op 
bescherming door de wet.   

13. 1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven 
binnen de grenzen van elke Staat.                                                                                                              
2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te 
verlaten en naar zijn land terug te keren.  

14. 1. Een ieder heeft recht om in andere landen asiel te zoeken en te 
genieten tegen vervolging.                                                                                                               
2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van 
strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen 
in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties   

15. 1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.                                                      
2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit ontnomen, noch het 
recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen. 

16. 1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, 
hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen 
en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk 
betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.                                                                          
2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige 
toestemming van de aanstaande echtgenoten.                                                                               
3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de 
maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de 
Staat.   

17. 1. Een ieder heeft recht o eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met 
anderen.                                                                                                                     
2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.  
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18. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; 
dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te 
veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel 
in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging 
te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, 
door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.  

19. Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht 
omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en door 
alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te 
sporen, te ontvangen en door te geven.  

20. 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en 
vergadering.                                                                                                                    
2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.  

21. 1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn 
land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.                              
2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden 
toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.   

22. Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke 
zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale 
inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de 
organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, 
sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en 
voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden. 

23.  1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op 
rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen 
werkloosheid.                                         
2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor 
gelijke arbeid.                                               
3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en 
gunstige belonding, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan 
verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale 
bescherming zal worden aangevuld.                                                                           
4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich 
daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.  

24. Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een 
redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met 
behoud van loon.  
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25. 1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor 
de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder 
inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en 
de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in 
geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, 
ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaat ten gevolge 
van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.      2. Moeder en kind 
hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet 
wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten. 

26. 1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, 
althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal 
verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen 
beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een 
ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.  

27. 1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele 
leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te 
hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.                                                             
2. Een ieder heeft het recht op bescherming van geestelijke en materiële 
belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of 
artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.  

28. Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke 
en internationale orde dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring 
genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.  

29. 1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije 
en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.               
2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts 
onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld 
en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en 
eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen 
aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het 
algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.               3. Deze 
rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd 
met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.  

30. Geen bepaling in deze verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat 
welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen 
om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten 
die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring 
genoemd, ten doel hebben.  
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Volledige interviews  
  
Naam Parlementslid: Agnes Jongerius 
Partij: PvdA 
Plaats: Brussel 
 
1.Wat is uw portefeuille binnen uw 
partij? En wat hebben die aspecten 
met mensenrechten te maken?  
 
Werkgelegenheid, sociale zaken, 
arbeidsomstandigheden en handel. Je 
moet weten dat sociaal economische 
zaken vaak gerelateerd zijn aan 
mensenrechten. Ik ben erg actief geweest om de arbeidswetgeving in 
Bangladesh aan de kaart te brengen. Veel werknemers die daar onze kleren 
maken doen dit in erbarmelijke omstandigheden. Daarnaast zet ik mij in voor 
de herziening van de detacheringsrichtlijn. Zodat Oost-Europese arbeiders 
niet uitgebuit worden en Social Dumping te voorkomen  
 
2. Ik begrijp dat ieder MEP in een aantal commissies zit, in welke bent u 
actief? 
 
Ik ben vicevoorzitter in de commissie sociale Zaken en werkgelegenheid. 
Daarnaast ben ik ook plaatsvervangend lid voor de commissie internationale 
handel 
 
3. Aan welke thema's op het gebied van mensenrechten geeft het EP 
aandacht? 
 
Eigenlijk alles wat je je maar kunt voorstellen. Van de vluchtelingencrisis tot 
en met situaties in desbetreffende landen. Dan is er ook nog de commissie 
Buitenlandse zaken, waaronder weer subcommissie mensenrechten zit. Mijn 
PvdA collega Kati Piri in deze commissies  
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4. Heeft het EP nog speciale thema's? Bijvoorbeeld een thema dat door 
politieke druk op dit moment meer aandacht vraagt. 
 
Er komen vaak recente thema´s door de actualiteit binnen. De 
vluchtelingencrisis en nu de “Me too” campagne op social media is daar een 
goed voorbeeld van. 
 
5. Hoe geeft het EP aandacht aan mensenrechten, probeert ze die te 
bevorderen en de gemakte afspraken na te doen leven? 
 
Het EP doet er alles aan om mensrechten in Europa en daarbuiten zoveel 
mogelijk te bevorderen. En gemaakte afspraken, waaronder EU wetgeving, 
moeten natuurlijk worden nagekomen. 
 
6. Het Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg valt onder de Raad van 
Europa. Hoe is de samenwerking tussen de EU en de Raad van Europa 
 
Die is meestal goed. Van de 47 landen die in de Raad van Europa zitten, zijn 
er 28 lid van de Europese Unie 
 
7. In principe moeten alle lidstaten mee zich houden aan de afspraken die 
over mensenrechten gemaakt worden, wat zijn de problemen in de 
praktijk? 
 
De problemen in de praktijk zijn vaak de verschillen per land. Een goed 
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de discriminatie van Roma in Oost-Europa. 
Maar er zijn ook recentere voorbeelden. Kijk maar eens naar de toestand in 
Catalonië. Juridisch gezien staat Spanje en de Guardia Civil in haar recht. 
Maar is dat geen excuus om vervolgens zwaar geweld te gebruiken tegen 
weerloze burgers.  
 
8. Wat is de samenwerking met de nationale parlementen? 
 
De politieke partijen in het Europees parlement werken veel samen met hun 
collega's in de nationale parlementen, ook om ervoor te zorgen dat ze op één 
lijn zitten 
 
Vluchtelingen en asiel, onderwerp van mijn PWS 
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9. Momenteel is het asielbeleid een belangrijk thema, wat zijn op dit 
moment de afspraken daarover?  
 
 Mijn focus ligt vooral bij werkgelegenheid, sociale zaken, 
arbeidsomstandigheden en handel. Deze vragen zijn daarom beantwoord door 
het kantoor van mijn PvdA collega Europarlementariër Kati Piri. Er is veel 
Europese wetgeving op de opvang van vluchtelingen, asielprocedures en 
Europese samenwerking op dit gebied. De belangrijkste is het 'Dublin-verdrag', 
dat bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor een asielaanvraag. 
 
10. Hoe wordt er gecheckt of het asielbeleid door alle landen wordt 
nagevolgd? 
 
Als lidstaten zich niet houden aan Europese regels moet de Europese 
Commissie in actie komen met een zogenaamde 'inbreukprocedure', dit kan 
uiteindelijk leiden tot een rechtszaak bij het Europees Hof. Het Europees 
Parlement heeft o.a. de taak om erop toe te zien dat de Europese Commissie 
dit ook daadwerkelijk doet, en dat het op een objectieve onafhankelijke 
manier gebeurt. 
 
11. Wat gebeurt er met de laden die het asielbeleid niet navolgen? 
 
Dan moet de Europese Commissie een inbreukprocedure starten, zie vorige 
vraag. 
 
12. Wat voor kritiek kwam er van de lidstaten die ervoor gezorgd heeft dat 
de noodprocedure van 2015 vrijwillig werd? 
 
Sommige regeringen zijn van mening dat vluchtelingen alleen maar moeten 
worden opgevangen in de eigen regio, en dat de EU daar geen verplichtingen 
in zou hebben. De meeste kritiek komt van de vier zogenaamde 'Visegràd 
landen': Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Polen. De Hongaarse premier Viktor 
Orbàn is bijvoorbeeld een uitgesproken criticus van het asielbeleid. Overigens 
bepaalt het internationaal vluchtelingenverdrag én het Europees recht dat 
mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld recht hebben op 
internationale bescherming (dus ook in de EU). 
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13. Wat hield de herverdeling van de noodprocedure precies in? 
 
Door de grote instroom van vluchtelingen in 2015 waren Italië en Griekenland 
niet in staat om alle asielprocedures te verwerken, daarom werd er door 
andere lidstaten besloten om mensen over te nemen en de procedures in die 
landen te behandelen. Uiteindelijk zijn er echter veel minder mensen 
overgenomen dan beloofd. 
 
14. Hoe vrijwillig was deze procedure? 
 
De regeringen van de lidstaten zijn zelf gezamenlijk tot dit besluit gekomen, 
hoewel er een aantal landen tegen was. Uiteindelijk is er gestemd en was een 
meerderheid van de lidstaten voor dit voorstel. 
 
15. Hoe verschillend zijn de toetsingen van asielaanvragen? Hoe strikt zijn 
de betreffende overheden en welke politieke rol speelt hier? 
 
Deze zijn inderdaad verschillend, waardoor asielzoekers 'strategisch' kunnen 
kijken naar welk land zij willen. Dit is niet de bedoeling want daardoor 
krijgen sommige landen meer asielaanvragen dan andere landen. Er wordt nu 
aan wetsvoorstellen gewerkt die ervoor moeten zorgen dat de onderlinge 
verschillen kleiner worden (o.a. door procedures gelijk te trekken), zodat 
asielzoekers eerlijker worden verdeeld over de Europese lidstaten.  
 
16. Hoe wordt het beleid van de EU voor het schenden van mensenrechten 
uitgevoerd? 
 
Binnen Europa, zie vraag 10/11. Buiten Europa is het moeilijker, daarbij 
gebruikt de EU vooral haar diplomatieke kanalen en economische macht om 
mensenrechten af te dwingen. Bijvoorbeeld de sancties tegen Rusland als 
gevolg van de illegale bezetting van de Krim. 
 
17. Hoe ver kan een land gaan met het schenden van mensenrechten tot 
er wordt ingegrepen door de EU? 
 
Dat hangt af van onze eigen nationale regeringen. 'De EU' kan niet op eigen 
houtje het buitenlandbeleid voeren, het is afhankelijk van nationale ministers 
en regeringsleiders die het eens moeten worden. Zo werden zij het wel eens 
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met sancties tegen Rusland maar bijvoorbeeld niet op (militair) ingrijpen in 
Syrië.  
 
18. Waarom moesten alleen Hongarije en Slowakije vluchtelingen 
overnemen van Griekenland en Italië? (6 september 2017 oordeelde het 
Europees Hof van Justitie dit)  
 
Dit is onjuist, de lidstaten hadden afgesproken om allemaal vluchtelingen 
over te nemen (zie vraag 13-14), maar Hongarije en Slowakije probeerden dit 
besluit aan te vechten bij het Europees Hof, die hen uiteindelijk geen gelijk 
gaf. 
 
Racisme/ discriminatie  
 
19. Momenteel zijn binnen diverse Europese landen veel gebeurtenissen 
rond racisme, wat doet het EP op dit vlak? 
 
Zoveel mogelijk. We proberen iedere vorm uit te bannen. Zo ligt er al sinds 
2008 een wetsvoorstel om alle vormen van racisme strafbaar te maken in de 
hele EU, maar dit wordt geblokkeerd door sommige lidstaten. 
 
20. In welk land komt discriminatie onder de minderheidsgroeperingen 
meer voor? 
 
Dat is moeilijk te meten, helaas komt discriminatie nog in alle Europese 
lidstaten voor.  
 
21. Om hierover afspraken te maken met de lidstaten is veel inzet nodig, 
is dat makkelijk te realiseren? En komen ze ook hun afspraken? 
 
Inderdaad, doordat sommige lidstaten EU wetgeving op dit gebied te 
blokkeren is het lastig. Het Europees Parlement steunt daarom ook veel 
nationale en Europese organisaties en NGOs die zich inzetten in de strijd 
tegen discriminatie. 
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Naam parlementslid: Kati Piri  
Partij: Partij Van De Arbeid 
Plaats: Straatsburg    
       
 

1. Wat is uw portefeuille binnen uw 
partij? 
 
Buitenlandse zaken, mensen rechten, 
asiel en migratie, Turkije en Oost 
Europa 
 

2. Ik begrijp dat ieder MEP in een aantal 
commissies zit, in welke commissies bent u actief?  
 
In het Europees Parlement ben ik lid van de Commissie Buitenlandse Zaken. 
Ook ben ik actief in de Commissie burgerlijke vrijheden die zich bezighoudt 
met zaken als bijvoorbeeld discriminatie en privacy.  
Daarnaast ben ik binnen de commissie Buitenlandse zaken Turkije-rapporteur 
voor het Europees Parlement. Als rapporteur moet ik bijhouden wat er 
gebeurt wat betreft rechten van de minderheden, maar vooral persvrijheid. 
Dus in de gaten houden in hoeverre Turkije voldoet aan de voorwaarden voor 
toetreding van de Europese Unie. En of Turkije zich houdt aan afspraken die 
zijn gemaakt met de EU. Ieder jaar schrijf ik een voortgangsrapport over de 
situatie in Turkije in relatie met de toetredingsonderhandelingen met de 
Europese Unie. Ik ben ook lid en actief in de subcommissie mensenrechten. 
 

3. Aan welke thema’s op het gebied van mensenrechten geeft het EP 
aandacht?  
 
Er wordt veel aandacht gegeven aan de politieke gevangen. De Sacharovprijs 
'voor de vrijheid van denken' wordt ieder jaar toegekend door het Europees 
Parlement. Elke partij kan een persoon voordragen die zich inzet voor 
mensenrechten. Bijvoorbeeld is David Isaak, mensen rechten activist die al 21 
jaar als politieke gevangen vast zit in Eritrea is door Groen Links j voor 
gedragen om de prijs te ontvangen. Ieder jaar in december wordt de 
Sacharovprijs uitgereikt en de kandidaten worden uitgenodigd om hun prijs in 
ontvangst te nemen. In het geval van de afwezigheid van de persoon door 
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bijvoorbeeld vast zitten in de gevangenis, zoals David Isaak kan een 
organisatie of familie de prijs ophalen. Deze individuele zaken krijgen bij de 
Eu wel aandacht, meer dan bij de regeringen zelf 
 

4. Heeft het EP nog speciale thema’s? Bijvoorbeeld een thema dat door 
politieke druk op dit moment meer aandacht vraagt, denk bijvoorbeeld 
aan de levensomstandigheden in vluchtelingenkampen. 
 
Ten eerste hebben alle Europese Instellingen oog voor mensenrechten. Maar, 
vooral persvrijheid, politieke gevangen ook buiten de Eu. Deze zijn de 
belangrijke thema’s. Op elke donderdag van de maand worden drie 
onderwerpen die met individuele gevallen te maken hebben besproken. Zoals 
vandaag waar er aandacht is gevraagd voor de Iraanse professor die als 
politieke gevangen vast zit in Iran. Er wordt gekozen voor drie gevallen die 
met het schenden van de mensen rechten te maken hebben. Men was altijd 
bang dat ze vergeten zou zijn, maar resultaat is afhankelijk van over welk 
land het gaat. Sommige landen zoals Balkan schamen zich schamen als de EU 
kritiek op hun heeft en dat wensen ze niet. Maar, sommige landen 
interesseren zich helemaal niet wat Eu denkt of doet. de levens 
omstandigheden in de vluchtelingenkampen zijn uiteraard een belangrijke 
thema. Er is een algemene afspraak om basis voorzieningen te bieden aan de 
vluchtelingen.  
 

5. Hoe geeft het EP aandacht aan mensenrechten, probeert ze die te 
bevorderen en de gemaakte afspraken na te doen leven? 
 
Als landen lid willen worden van de EU, moeten ze aan allerlei strenge 
voorwaarden voldoen – uiteraard ook op het terrein van mensenrechten. Maar 
eenmaal binnen spreken landen elkaar er nog veel te weinig op aan als deze 
waarden aan de laars gelapt worden. Ik heb zelf van dichtbij gezien dat zaken 
als corruptie, discriminatie van minderheden, schending van mensenrechten 
en de ondermijning van persvrijheid nog steeds voorkomen binnen de EU. 
Daarom zal ik de komende jaren vechten voor een stevige inzet van de EU om 
ook kritisch naar zichzelf te kijken. Ondemocratische praktijken, de 
ondermijning van de rechtsstaat en het schenden van mensenrechten moeten 
voortaan worden aangepakt. 
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6. het Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg valt onder de Raad van 
Europa. Hoe is de samenwerking tussen de EU en de Raad van Europa.  
 
Dit orgaan is géén onderdeel van de Europese Unie en moet niet verward 
worden met de Raad van de Europese Unie of de Europese Raad. De Raad van 
Europa heeft veel meer lidstaten dan de EU (bijna vijftig), namelijk alle 
landen van Europa, inclusief Rusland, Turkije en de landen in de Kaukasus 
(Kazachstan, Wit-Rusland en Vaticaanstad zijn echter geen lid). 

 
 
Vluchtelingen en asiel 
Dit onderwerp is mijn speciale thema voor mijn PWS 
 

7. Momenteel is het asielbeleid een belangrijk thema, wat zijn op dit moment 
de afspraken daarover?  
 
Huidige weg is dat elk land is zelf verantwoordelijk voor eigen asielbeleid. En 
wanneer een asielzoeker in een land eerst binnen komt, valt de 
asielprocedure onder de verantwoordelijkheid van het betreffen land. Dus 
Dublin afspraak. Er is uiteraard een algemene afspraak voor minimum 
voorwaarde voor de asielzoeker, zoals opvang.  Als de rechter in een lidstaat 
bepaalt dat iemand een vluchteling is en in zijn land gevaar loopt, krijg je de 
bescherming in het land waar hij zijn asiel aangevraagd heeft en hoe dan ook 
heeft hij ook recht op opvang. Dus minimum voorwaarden gesteld door de EU.  
Maar in de praktijk is wel een groot verschil tussen de aanpak van de landen. 
Je blijft uiteraard afhankelijk van de nationale organisaties die het uitvoeren. 
Maar, zoals gezegd zijn er natuurlijk een gezamenlijke afspraak.  
  

8. Hoe wordt er gecheckt of het asielbeleid door alle landen wordt 
nagevolgd?  
 
De toetsingen worden in principe door de landen zelf gedaan. Een 
asielprocedure kan heel lang duren en per land zijn diverse mogelijkheden om 
bijvoorbeeld bij afwijzing in beroep te gaan. Dat is een interne gelegenheid 
en verschilt per land. 
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9. Wat gebeurt er met de landen die het asielbeleid niet navolgen 
 
Uiteraard bemoeid de Eu zich niet met interne procedures, maar het kan zijn 
dat een land toch op vingers getikt wordt of zelfs door de EU op het matje 
geroepen wordt. Helaas kan zulke procedures vele jaren duren. Er is dus een 
hele bureaucratie waarin veel papierwerk ingaat en dus een lange procedure 
kan worden. Uiteindelijk resultaat kan zijn dat geldboete opgelegd kan 
worden. 
 
 

10. Wat hield de herverdeling van de noodprocedure precies in? 
 
De afspraak van herverdeling was minimaal de helft van het aantal wat over 
was te  verdelen in de landen. Uiteindelijk was het 24 duizend die verdeeld 
moet worden. EU is geen land en kunnen geen asielzoekers of vluchteling 
opnemen. Maar, de EU vraagt de  nationale regeringen om zich te houden aan 
hun afspraak. 
 
 

11. Hoe vrijwillig was deze procedure? 
 
Dat was niet vrijwillig. En daarom zijn ook een aantal landen in beroep 
gegaan. maar, het beroep verloren. Bijvoorbeeld landen als Hongarije en 
Slowakije. Malta heeft zich aan de afspraak gehouden.  
 

12. Hoe verschillend zijn de toetsingen van asielaanvragen? Hoe strikt 
zijn de betreffende overheden en welke politieke rol speelt hier?  
Zoals gezegd heeft EU een gezamenlijk minimum voorwaarden gesteld waarbij 
de asielzoeker bijvoorbeeld opvang of medische zorg dient te krijgen. Maar, 
Brussel moet niet bepalen wie wel of niet als vluchteling erkend wordt. Elke 
lidstaat is zelf verantwoordelijk om dat te bepalen.  
 
Formeel moeten deze proceduren op eenzelfde niveua te zijn in alle landen, 
maar zo is dat in praktijk niet en elk land is natuurlijk anders. Bijvoorbeeld de 
IND heeft eigen analyse die het Eu niet heeft. Dus een gemeenschappelijke 
afspraak is er niet te maken. Een ander voorbeeld is dat binnen het asiel 
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beleid kan men die medische grond asiel heeft aangevraagd, kan Nederland 
dat afwijzen en mensen terug sturen.  
 

13. Hoe wordt het beleid van de EU voor het schenden van 
mensenrechten uitgevoerd?  
 
Op 12 maart 2015 nam het Europees Parlement een gezamenlijke resolutie 
over de 28e zitting van de VN-Mensenrechtenraad aan, die ik mede heb 
ondertekend. Er zijn Uiteraard gezamenlijke afspraken wat mensenrechten 
betreft. De uitvoering daarvan is uiteraard in de handen van het land zelf en 
per lans is natuurlijk een verschil.  
 

14. Hoe ver kan een land gaan met het schenden van mensenrechten tot 
er wordt ingegrepen door de EU? 
 
Een land moet echt heel ver gaan om mensen rechten te schenden zodat EU 
moet ingrijpen. Hongarije als voorbeeld. Na de verkiezingen heeft de 
president na drie maanden tijd de grondwet gerast, waarin persvrijheid is 
ernstig afgekneld, discriminatie van minderheden is orde van de dag. Dit 
gebeurt dus binnen de EU. Maar, het is heel moeilijk om kritisch te spreken. 
De hoeder van de mensenrechten is de Europese Commissie. Wanneer er moet 
ingegrepen  worden, worden eerst (zacht) gesprekken gevoerd. Brieven sturen 
is het volgende stap. En als laatste kunnen ze door de EU opgeroepen worden 
ter verantwoording. Vervolgens wanneer er ernstige gevallen plaats vinden en 
diverse zaken die mensen rechten schonden worden kan artikel 7 ingesteld 
worden (in de voet noot uitleggen). Bijvoorbeeld is voor Hongarije en Polen 
artikel zeven ingesteld. Dat betekent dat de diverse fondsen die financiële 
bronnen zijn voor het land stop gezet kunnen worden, maar voor deze 
maatregel moeten twee derde van de stemmen binnen gehaald worden. 
 

15. Waarom moesten alleen Hongarije en Slowakije vluchtelingen overnemen 
van Griekenland en Italië?  
 
Deze waren twee landen die aanklacht hadden ingediend. De uitspraak is dus 
geldig op de twee landen. Hongarije heeft signaal gestuurd waarin ze 
duidelijk maakten dat ze niks willen doen. Ze krijgen natuurlijk alle kritiek, 
maar is heel lastig om afspraken mee te maken. Eigenlijk was heel lastig wat 
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betreft Hongarije die verhoudingsgewijs grootste ontvangeer van subsidie is, 
maar is tevens het meest dwarsligger. 
In Slowakije is bijna geen diversiteit en daar kwam vooral de weerstand 
vandaan. Wij zeggen dat in 2015 crisis was, maar veel ander vonden van niet. 
In dat land hadden we 60 duizend asielzoekers, dus spraken we van een crisis, 
maar veel andere landen vonden van niet en waren van mening dat er vooral 
Angela merkel verantwoordelijk voor was. De drie landen die heel erg 
moeilijk deden waren Hongarije, Slowakije en polen. 
 
Racisme/ discriminatie 
 

16.  Momenteel zijn binnen diverse Europese landen veel  
gebeurtenissen rondom racisme? De vraag is wat het EP op dit vlak doet? 
 
Binnen de EU krijgen er jaarlijkse rapporten uit verschillende vormen zoals 
onafhankelijke instituuten. We hebben binnen de raad van Europa een rechter 
bij wie je een klacht kunt dienen. Uit praktijk blijkt dat het meest effectief 
weg is het probleem binnen het nationaal land aan te kaarten en onder 
aandacht te brengen.  
 

 
17.  Om hierover afspraken te maken met de lidstaten is veel inzet 

nodig? Is dat makkelijk te realiseren? en Komen ze ook hun afspraken na? 
 
Zoals eerder gezegd afspraken maken is zeer afhankelijk van het land. Met 
sommige landen is het zeer lastig om afspraken te maken en er zijn landen 
die zich ook niet aan hun afspraken houden, maar er zijn maatregelen die al 
eerder in dit interview over gesproken is. 
er zijn van alles aan de hand wat betreft de vluchtelingen. zelfs binen NL die 
over vluchtelingen gaat dus hoe juridisch de procedures aangepkt wordt en 
wat veilig derde land is. dus veel voorstellen van de commissie maar, door d 
elanden moeten goed gekeurd worden kijk in de erger akkoord.   
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Naam parlementslid: Judith Sargentini  
Partij: GroenLinks 
Plaats: Straatsburg     
 
 
1. Wat is uw portefeuille binnen uw 

partij? En wat hebben die aspecten 
met mensenrechten te maken 
hebben? Is ook een test, want 
mensenrechten raken aan heel veel aspecten! 
 
Mensen Rechten, Privacy, Vluchtelingen. Onder andere schrijf ik rapport over 
Hongarije. De situatie in dit land is zeer zorgwekkend. Er zijn zeer grote 
beperkingen tot vernietigen plaats gevonden zoals kranten die gesloten zijn. 
Wat persvrijheid beschadigd. De ENGO’S die niet gefinancierd worden.  In 
Hongarije is het zo ver gekomen toen premier van Hongarije de verkiezingen 
in 2000 gewonnen had. Ook in 2010 had hij opnieuw de verkiezingen 
gewonnen. Hij had twee derde stemmen dus hij kreeg veel macht en kon zo 
maar grond wet veranderen. Dat ging allemaal heel snel en erg  gemakkelijk.  
Artikel 7 procedure is een verdrag van Lissabon waarin de EU een land mag 
sanctioneren als dat systematisch achter uit gaat. Voor de duidelijkheid 
artikel 7 komt niet zomaar van toepassing, alleen als er diverse zaken niet 
goed gaan. En niet om incidentele gebeurtenissen binnen een land. Dus 
bijvoorbeeld als in het land aan ministers geen stem recht gegeven wordt 
waarbij minder invloed krijgen. Er moet dus duidelijke bewijzen bestaan dat 
zo ver erg met het land gesteld is. Helaas is op dit moment een klein 
minderheid van het parlement die denkt dat het slecht is met het land. Ik wil 
er dus voor zorgen dat twee derde van de leden voor toepassing van artikel 7 
gaan stemmen. 
 
2. ik begrijp dat ieder MEP in een aantal commissies zit, in welke 
commissies bent u actief?  
 
Ik zit in de commissie Burgerlijke Vrijheden (Justitie Binnenlandse Zaken), 
Veiligheid, Privacy, Grond Recht in het algemeen. Het gaat er om hoe er 
wetten gemaakt kunnen worden die binnen de Europese regels passen.  
 
3. Aan welke thema’s op het gebied van mensenrechten geeft het EP 
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aandacht?  
 
Buiten de EU heet het inderdaad mensenrechten, maar binnen de EU heet het 
Fundamentele Rechten of Grond Rechten. 
Aan allerlei thema’s kun je denken. Van vluchtelingen crisis, of interne 
situatie in een land. 
 
4. Heeft het EP nog speciale thema’s? Bijvoorbeeld een thema dat door 
politieke druk op dit moment meer aandacht vraagt, denk bijvoorbeeld 
aan de levensomstandigheden in vluchtelingenkampen. 
 
Uiteraard zijn altijd thema’s die aandacht krijgen van de EU. Hierbij kun je 
aan de vluchtelingen crisis denken. 
 
5. Hoe geeft het EP aandacht aan mensenrechten, probeert ze die te 
bevorderen en de gemaakte afspraken na te doen leven? 
 
Er zijn algemene en gezamenlijke afspraken gemaakt met landen. Er blijven 
natuurlijk een interne gelegenheden binnen de betreffende landen, maar 
wanneer iets over de grens gaat, kan de EU eerst in gesprek gaan, vervolgens 
volgende stappen zetten zoals boetes op te leggen. 
 
6. het Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg valt onder de Raad van 
Europa. Hoe is de samenwerking tussen de EU en de Raad van Europa.  
 
De samen werking tussen de EU en de Raad van Europa is heel goed. Ook met 
het Europese hof. Zoals je kunt zien deze drie gebouwen zijn ook naast 
elkaar. Fysiek zijn we ook dichtbij elkaar. Officieel zijn dat wel twee 
verschillende organisaties. Alle 28 lidstaten zijn ook lid bij de raad van 
Europa. Er kunnen aanklachten ingediend worden bij het hof waar uitspraken 
gedaan worden. Er kunnen straffen zoals boetes opgelegd worden. Uiteraard 
zijn er landen die de boetes negeren. Maar, uiteindelijk kan de EU wel 
sancties opleggen 
 
7. In principe moeten alle lidstaten mee zich houden aan de afspraken die 
over mensen rechten gemaakt worden? wat zijn de problemen in de 
praktijk? 
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Zoals gezegd er hangt van het land en het onderwerp af. Per land kan het 
verschillend zijn. En elk land heeft eigen beleid en wetten. Landen als 
Hongarije zijn bijvoorbeeld heel lastig te zijn in het praktijk om afspraken 
mee te maken en na te komen. 
 
8. Wat is de samenwerking met de nationale parlementen?   
 
Vluchtelingen en asiel 
Dit onderwerp is mijn speciale thema voor mijn PWS 
 
9. Wat gebeurt er met de landen die het asielbeleid niet navolgen 
 
Er is een basis afspraak over asiel procedure. Als je je niet aanhoudt dan krijg 
je weer sancties vanuit EU. Hongarije is bijvoorbeeld geklaagd bij het hof, 
maar de zaak verloren, dus ze kunnen sancties opgelegd krijgen. 
 
10.   Hoe wordt het beleid van de EU voor het schenden van mensenrechte 
uitgevoerd?  
 
Er zijn natuurlijk “Lissabon” afspraken. Waar men zich aan de opgenomen 
onderwerpen hoort te houden. Maar, het is nog lang niet in alle landen zo. In 
polen hadden ze bijvoorbeeld beperkt recht op abortus. Abortus is geen EU 
recht, dus daar kunnen we niet veel aan doen. Het verschilt dus per 
onderwerp en ook per land. 
Ander voorbeeld is dat de rechters zijn met vervroegd pensioen naar huis 
gestuurd omdat ze hun eigen vrienden wilden op die posities plaatsen. De EU 
kan uiteraard daar druk op zetten. Het effect was dat de pensioen leeftijd 
was verhoogd, maar helaas de rechters die naar huis waren gestuurd konden 
ze niet terug. 
 
11. Hoe ver kan een land gaan met het schenden van mensenrechten tot 
er wordt ingegrepen door de EU? 
 
Heel erg ver! Het gaat zoals hierboven gezegd niet om één incident, maar er 
moeten systematisch veel fout gaan tot de EU serieus gaat ingrijpen. En het 
kan op diverse manieren zoals sancties instellen, boete of subsidies stop 
zetten. 
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Racisme/ discriminatie 
 
12.  Momenteel zijn binnen diverse Europese landen veel 
gebeurtenissen rondom racisme?    De vraag is wat het EP op dit vlak doet? 
 
De grote discriminaties die plaats vinden is rondom de Roma. Dus in centraal 
Europa. Maar, in de landen die nog geen lid zijn van Europa vindt het meeste 
discriminaties plaats. Er gaat er dus veel om economische discriminatie en 
onderwijs/scholen. 
 
13.  In welk land komt discriminatie onder de minderheidsgroeperingen 
meer voor?  
 
Over het algemeen zijn de minderheidsgroepen niet krachtig genoeg in hun 
eigen land. Bijvoorbeeld bij Roma is discriminatie zo diep. Maar, in Nederland 
hebben we ook mee te maken. Bijvoorbeeld we hebben heel lang discussies 
gehad over wit of zwarte scholen in Nederland. 
 
14.  Om hierover afspraken te maken met de lidstaten is veel inzet 
nodig? Is dat makkelijk te realiseren? en Komen ze ook hun afspraken na? 
 
Als je besluit lid bent van een sportclub, maar je misdraagt binnen de club, 
dan praat je eerst met elkaar. Vervolgens kun je straf krijgen of uit de club 
zetten. De EU is natuurlijk geen voetbal kantine. We kunnen dus niet mensen 
of landen uit zetten. Het is voor iedereen duidelijk dat we zijn volwassenen 
zijn en vrijwillig hier. 
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Naam Parlementslid: Jeroen 
Lenaers 
Partij: CDA/EVP 
Plaats: Brussel/Straatsburg 
 
 

1. Wat is uw portefeuille binnen 
uw partij? En wat hebben die 
aspecten met mensenrechten 
te maken?  
 
Mijn portefeuilles zijn 
Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), Burgerlijke vrijheden, Justitie, en 
Binnenlandse Zaken (LIBE) en sinds kort ben ik verantwoordelijk voor de 
speciaal ingestelde anti-terrorisme commissie (TERR). De link tussen EMPL en 
mensenrechten heeft voornamelijk te maken met gelijkheid op het gebied van 
werk, bijvoorbeeld gendergelijkheid en gelijk loon bij gelijke arbeid. In de 
commissie LIBE, staat het beschermen van de burger centraal. In de indirecte 
zin: beschermen van de rechtstaat, mensenrechten, privacy als ook in de 
directie zin door het bieden van veiligheid. De TERR commissie gaat dieper in 
op het vraagstuk veiligheid.  
  

2. Ik begrijp dat ieder MEP in een aantal commissies zit, in welke bent u 
actief?  

 
 Zie vraag 1: LIBE, EMPL, en TERR. 

 
3. Aan welke thema's op het gebied van mensenrechten geeft het EP 

aandacht? 
 
Democratie, vrijheid van meningsuiting, eerlijke verkiezingen en de rechten 
van onderdrukten. 
 

4. Heeft het EP nog speciale thema's? Bijvoorbeeld een thema dat door 
politieke druk op dit moment meer aandacht vraagt. 
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De zeer zorgelijke ontwikkelingen in Myanmar wat betreft de Rohingya 
minderheid 
Ook seksuele intimidatie (op het werk) krijgt momenteel veel aandacht. 
 

5. Hoe geeft het EP aandacht aan mensenrechten, probeert ze die te 
bevorderen en de gemaakte afspraken na te doen leven? 
 
Als het Europees Parlement van mening is dat een land mensenrechten 
schendt, kan het EP een resolutie aannemen en EEAS aansporen dit bij het 
desbetreffende land aan te kaarten.  
Daarnaast kent het EP vele parlementaire delegatie voor verschillende landen 
en regio’s in de wereld. Via deze delegaties is het EP in staat om 
mensenrechten aan te kaarten.   
 
 

6. Het Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg valt onder de Raad van 
Europa. Hoe is de samenwerking tussen de EU en de Raad van Europa? 

7.  
De Raad van Europa heeft het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
opgesteld, deze heeft de EU overgenomen. Dit betekent dat de lidstaten zich 
aan deze regels dienen te houden. 
 

8. In principe moeten alle lidstaten mee zich houden aan de afspraken die 
over mensenrechten gemaakt worden, wat zijn de problemen in de 
praktijk? 

 
Om deel uit te mogen maken van de EU, moet iedere Lidstaat zich houden 
aan het Europees verdrag. Hoeksteen daarvan zijn de kernwaarden menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en 
mensenrechten. Als hoeder van het Europees Verdrag is de Europese 
Commissie verplicht problemen in de lidstaten aan te kaarten indien deze 
kernwaarden overtreden worden.  
 
Vluchtelingen en asiel, onderwerp van mijn PWS 

9. Momenteel is het asielbeleid een belangrijk thema, wat zijn op dit moment 
de afspraken daarover?  
 



De wortel en stok van Mensenrechten  

   
   

 

  53

Het EU asiel- en migratiebeleid wordt vormgegeven door het Europees 
Gemeenschappelijk Asielstelsel dat bestaat uit de EURODAC-verordening, de 
richtlijn tot vaststelling van normen voor opvang, richtlijn betreffende 
gemeenschappelijke procedures, richtlijn inzake normen voor de erkenning 
van asielzoekers voor een uniforme status, Verordening tot oprichting van een 
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken.  
Daarnaast zijn er verschillende voorlopige maatregelen getroffen om in het 
bijzonder Italië en Griekenland bij te staan (de herverdelingsvoorstellen).  
 

10. Hoe wordt er gecheckt of het asielbeleid door alle landen wordt 
nagevolgd? 
 
Dit wordt gecontroleerd door de Europese Commissie, wanneer een lidstaat 
gebreken vertoond in het implementeren van de Europese wetgeving, kan de 
commissie besluiten om een formele procedure te starten tegen die lidstaat.  
 

11. Wat gebeurt er met de laden die het asielbeleid niet navolgen? 
 
Landen die zich pertinent niet houden aan Europese afspraken zullen voor het 
Europese Hof worden gedaagd, wat uiteindelijk tot financiële consequenties 
kan leiden voor de desbetreffende lidstaat.  
 

12. Wat voor kritiek kwam er van de lidstaten die ervoor gezorgd heeft 
dat de noodprocedure van 2015 vrijwillig werd? 
 
De voorlopige afspraken die zijn genomen in 2015 zijn weldegelijk verplicht 
voor de lidstaten om na te leven. Er is over die maatregelen in de Raad 
gestemd en daarbij bij meerderheid aangenomen, waardoor het verplicht 
wordt voor alle lidstaten. 
 

13. Wat hield de herverdeling van de noodprocedure precies in? 
 
De afspraken gingen over het herverdelen van in totaal 160.000 personen uit 
Griekenland en Italië. De afspraken die door de Lidstaten genomen zijn gingen 
vergezeld van een onderlinge afspraak over hoe het aantal mensen op een 
eerlijke manier verdeeld moesten worden tussen de grote en kleine lidstaten.  
 

14. Hoe vrijwillig was deze procedure? 
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Niet, zie punt 12.  
 

15. Hoe verschillend zijn de toetsingen van asielaanvragen? Hoe strikt 
zijn de betreffende overheden en welke politieke rol speelt hier? 
 
De criteria voor de toetsing van asielaanvragen liggen vastgelegd in de 
Europese richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om 
internationale bescherming. Aangezien het een richtlijn is, zijn weliswaar de 
normen voor alle lidstaten hetzelfde, maar laadt het ruimte in de 
implementatie in nationale wetgeving, waardoor verschillen kunnen ontstaan.  
 

16. Hoe wordt het beleid van de EU voor het schenden van 
mensenrechten uitgevoerd? en hoe ver kan een land gaan met het 
schenden van mensenrechten tot er wordt ingegrepen door de EU? 
 
Idem punt 7, 10 en 11.  
 

17. Waarom moesten alleen Hongarije en Slowakije vluchtelingen 
overnemen van Griekenland en Italië? (6 september 2017 oordeelde het 
Europees Hof van Justitie dit)  
 
Dit klopt feitelijk niet. De regeling is verplicht voor alle lidstaten, deze twee 
landen hadden de maatregel zelf voor het hof gebracht. Die heeft geoordeeld 
dat Hongarije en Slowakije alsnog verplicht is deze uit te voeren.  
 
Racisme/ discriminatie  
 

18. Momenteel zijn binnen diverse Europese landen veel gebeurtenissen 
rond racisme, wat doet het EP op dit vlak? 
 
In het Europees Parlement is er de European Parliament Anti-Racism and 
Diversity (ARDI) Intergroup. Een intergroup is een informele groep van 
Europarlementariërs uit verschillende landen en van verschillende politieke 
groepen, die gezamenlijk aandacht willen besteden aan een bepaald 
onderwerp. Het doel van ARDI is het promoten van gelijkheid en het 
bestrijden van racisme in het werk van het Europees Parlement. 
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19. In welk land komt discriminatie onder de minderheidsgroeperingen 

meer voor? 
 
Dit is niet eenduidig te zeggen, aangezien dit onder andere afhangt van de 
grootte van minderheidsgroeperingen. Ook kunnen onderzoeken vertekende 
cijfers opleveren, bijvoorbeeld omdat niet EU-burgers niet hebben 
deelgenomen aan een onderzoek. Een onderzoek van de Europese Commissie 
uit 2016 stelde dat in Nederland discriminatie of racisme het meest is 
voorgekomen (7%, zie onderstaande link), maar dit is slechts een voorbeeld 
van een onderzoek. 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_168_e
xec.sum_en.pdf  
 

20. Om hierover afspraken te maken met de lidstaten is veel inzet 
nodig, is dat makkelijk te realiseren? En komen ze ook hun afspraken? 
 
Er zijn diverse maatregelen vastgelegd in wetgeving en beleid, bijvoorbeeld 
over non-discriminatie beginselen op het gebied van leeftijd, gender, 
achtergrond, nationaliteit, etc. op het gebied van arbeid. Het is aan de 
lidstaten om dergelijk beleid en wetgeving te implementeren en codificeren 
in nationale wetgeving waar nodig.  
 

 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_168_exec.sum_en.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_168_exec.sum_en.pdf

