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BURUNDI

België raadt
alle reizen af

Buitenlandse Zaken heeft het
reisadvies voor Burundi aange
past en raadt voortaan ‘alle rei
zen’ naar het CentraalAfrikaanse 
land af. ‘Belgen die zich ter plaat
se bevinden, krijgen de raad het 
land te verlaten zolang de norma
le omstandigheden dit toelaten.’ 
Wie toch in Burundi wenst te 
blijven, wordt met aandrang ver
zocht om persoons en verblijfs
gegevens te bezorgen aan de Bel
gische ambassade. Buitenlandse 
Zaken merkt op dat er sinds ok
tober een klimaat van toenemen
de gewelddadigheden heerst in 
Burundi. ‘Vijandige reacties wer
den geuit ten aanzien van België 
alsook bedreigingen ten aanzien 
van Belgische burgers.’
Volgens de Hoge Commissaris 
voor de Mensenrechten van de 
VN, Zeid Ra’ad alHussein, ‘lijkt 
Burundi opnieuw een stap gezet 
te hebben naar een burgeroorlog’, 
na de jongste onlusten. (belga)

Le Pen zette niet 
aan tot haat

Marine Le Pen, de partijleid
ster van het extreemrechtse 
Front National (FN), is door een 
rechtbank in Lyon vrijgesproken 
van het aanzetten tot haat.
De aanklacht was het gevolg van 
uitspraken in 2010, waarin Le 
Pen islamitische straatpredikan
ten had vergeleken met de nazi
bezetting van Frankrijk tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. ‘Ze 
maken zich schuldig aan bezet
ting’, had Le Pen destijds ge
zegd. ‘Ze houden de buurten in 
hun macht en stellen religieuze 
wetten in. Er zijn geen tanks of 
soldaten, maar toch is het een 
vorm van bezetting. De mensen 
worden onderdrukt.’
De uitspraak is geen verrassing: 
de openbaar aanklager had eer
der de vrijspraak geëist voor Le 
Pen. Het openbaar ministerie 
vond de uitspraak schokkend 
maar vond niet dat ze een hele 
bevolkingsgroep beledigde. (belga)

FRANKRIJK

Zoon Fabius 
gearresteerd

BRUSSEL | Thomas Fabius 
(34), de oudste zoon van de 
Franse minister van Buitenland
se Zaken Laurent Fabius, is gis
teren in Parijs opgepakt voor 
verhoor in een onderzoek naar 
fraude en witwassen. In zijn ap
partement in Parijs vond een 
huiszoeking plaats.
Het Franse gerecht opende 2,5 
jaar geleden een onderzoek naar 
de aankoop door Fabius van een 
riant appartement in het zeven
de arrondissement in Parijs, 
voor 7 miljoen euro. Mogelijk 
was dat een witwasoperatie. Een 
jaar eerder was al een onder
zoek geopend naar hem in ver
band met mogelijke fraude.
Eind oktober werd er ook een 
arrestatiebevel tegen hem uitge
vaardigd in de VS. Hij zou daar 
voor 3,5 miljoen dollar aan on
gedekte cheques hebben uitge
schreven nadat hij zware verlie
zen had geleden in casino’s. (kdr)

meer  legale  mogelijkheden  om
naar  Europa  te  komen  en  daar
asiel aan te vragen. 
Amnesty waarschuwt de EU dat ze
dreigt  medeverantwoordelijk  te
worden  voor  grove  schendingen
van mensenrechten door Turkije
in te schakelen als poortwachter.
‘De  samenwerking  tussen  de  EU
en Turkije op het vlak van migra
tie  moet  ophouden  tot  zulke
schendingen  zijn  onderzocht  en
beëindigd,’  zegt  Amnestydirec
teur John Dalhuisen. 
De centra waar de opgepakte mi
granten  worden  vastgehouden,
zijn grotendeels door de EU gefi
nancierd. Ook door de EU betaal
de open centra voor de ontvangst
van  asielzoekers,  worden  in  de
praktijk gebruikt voor detentie. 
Om  hoeveel  mensen  het  precies
gaat, is niet duidelijk. Het rapport
van Amnesty is hoofdzakelijk ge
baseerd op ooggetuigenverklarin
gen.  De  organisatie  klaagt  over
het gebrek aan transparantie. 
Turkije  biedt  op  dit  moment
plaats aan meer dan 2,2 miljoen
Syrische  vluchtelingen  en  hon
derdduizenden  anderen  uit  lan
den als Irak, Afghanistan en Paki
stan.

genstroom  die  via  Turkije  naar
Europa gaat. 
Voor die tijd liet de Turkse politie
de meeste migranten met rust. Als
mensen bijvoorbeeld werden op
gepakt tijdens een poging om ille
gaal naar Griekenland over te ste
ken,  werden  ze  na  een  paar  uur
weer vrijgelaten. 

Medeverantwoordelijk

Eind november sloten de EU en de
Turkse  regering  een  akkoord.
Daarin  staat  dat  Turkije  meer
moet doen om te voorkomen dat
mensen illegaal uitreizen. Ook is
afgesproken dat de EU meebetaalt
aan de verbetering van de levens
omstandigheden  van  vluchtelin
gen die in Turkije wonen. Er zijn
geen  afspraken  gemaakt  over
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MARLOES DE KONING
ISTANBUL | Turkije maakt zich

schuldig  aan  grove  mensenrech
tenschendingen, zegt Amnesty In
ternational in een nieuw rapport
dat  vandaag  verschijnt.  Migran
ten en vluchtelingen die zijn opge
pakt  terwijl  ze  proberen  illegaal
naar de Europese Unie (EU) te ko
men, worden vastgezet  in deten
tiecentra, verspreid over het land.
Hun  telefoons  worden  afgeno
men. Ze weten vaak niet waar ze
zijn en mogen hun familie of een
advocaat niet inlichten. 
Om vrij te komen, moeten ze een
verklaring  tekenen  waarin  staat
dat  ze  vrijwillig  terugkeren  naar
hun  land  van  herkomst.  De  mi
granten hebben vaak geen  flauw
idee wat in de tekst staat, omdat ze
die niet kunnen lezen en ze geen
kopie meekrijgen. Soms volgt een
gedwongen deportatie. 
De mensenrechtenorganisatie sig
naleert dat de Turkse autoriteiten
zich sinds september veel harder
opstellen tegenover vluchtelingen
en migranten. Toen begonnen on
derhandelingen  met  de  EU  over
het indammen van de vluchtelin

‘Turkije schendt mensen
rechten vluchtelingen’

AMNESTY INTERNATIONAL HAALT UIT IN RAPPORT

‘De  EU  dreigt  mee
verantwoordelijk 
te  worden  voor 
grove  schendingen
van  mensenrech
ten  door  Turkije’

Migranten en vluchtelingen worden in Turkije opgesloten en 
gedeporteerd zonder eerlijk proces en toegang tot juridische 
bijstand. Dat geldt ook voor tientallen Syriërs die volgens alle 
internationale verdragen bescherming zouden moeten genieten, 
zegt Amnesty International.

Syrische  vluchtelingen  proberen  Turkije  binnen  te  komen  nabij  de  grenspost  in  Akcakale,  aan  de  zuidgrens  van  het  land.  ©  afp

NVA verwelkomt 
Europese 
kustwacht

BRUSSEL  |   Het  voorstel  van  de
Commissie  om  Frontex  op  te 
waarderen  tot  een  Europese 
kustwacht,  valt  in  goede  aarde
bij  de  NVAfractie  in  het  Euro
pees  Parlement.  In  het  voorstel
staat  dat  landen  die  de  buiten
grenzen  onvoldoende  bewaken,
gedwongen  kunnen  worden  om
Europese  assistentie  te  aanvaar
den  (DS  11  december).  ‘Als  lid
staten  hun  verantwoordelijkheid
niet  nemen,  moet  Europa  ingrij
pen’,  zegt  Sander  Loones.  ‘Ook
WestEuropa  heeft  er  alle  belang
bij  dat  de  buitengrenzen  goed 
bewaakt  worden.  Vanuit  die  op
tiek  vinden  we  de  oprichting  van
een  Europese  kustwacht  logisch.’
Maar  de  zuiderse  landen  met 
een  buitengrens    van  Cyprus 
tot  Portugal    zijn  veel  kritischer
voor  het  voorstel  omdat  het  hun
soevereiniteit  kan  inperken.  De
Commissie  stelt  bovendien  voor
om  die  politiek  gevoelige  beslis
sing  bij  gekwalificeerde  meerder
heid  te  laten  nemen  door  een 
comité  van  ambtenaren. 
‘Vreemd  vanuit  het  oogpunt  van
democratische  legitimiteit’,  valt
te  horen.  (bar)


