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INLEIDING  

In de eerste helft van 2000 (januari - juli) hebben 218 212 personen asiel 

aangevraagd in een Europees land, waarvan 188 096 in de Europese Unie. Zowel 

absoluut als relatief behoren de lage landen tot belangrijkste onthaallanden. In de 

top tien staan Nederland en België met 11,2% en 9,6% van alle aanvragen 

respectievelijk op de derde en de vierde plaats na Duitsland (19,7%) en het 

Verenigd Koninkrijk (18,9%). België verwelkomde in die periode 19 151 

asielzoekers.1 De belangrijkste landen van waaruit deze vertrekken zijn 

achtereenvolgens de Joegoslavische federatie, Irak, Afghanistan, Turkije, Iran, de 

Russische Federatie en China. Een blik op de verdeling van de nationaliteiten van 

de aanvragers over de onthaallanden, maakt snel duidelijk dat de aanvragen niet 

gelijk verdeeld zijn, en dat bepaalde nationaliteiten bij voorkeur asiel aanvragen in 

een welbepaald landen. De Albanezen bijvoorbeeld die in de eerste jaarhelft van 

2000 in Europa een asielaanvraag indienden, vertegenwoordigen maar 1% van alle 

aanvragen, maar bijna 60% van hen trekt naar België om er asiel aan te vragen. 

Nederland ontvangt op gelijkaardige wijze op zijn eentje meer dan 40% van alle 

aanvragen van burgers uit Angola.  

Internationale migratie is op een minimum van tijd, van een fenomeen dat 

voornamelijk bestudeerd werd door demografen, sociaal geografen, economen en 

sociologen, uitgegroeid tot een politiek probleem dat in vrijwel de gehele wereld 

hoog op de politieke agenda staat. Internationale migratie, in zijn verschillende 

verschijningsvormen, asiel, arbeidsmigratie, illegale migratie, … heet zelfs een 

veiligheidsprobleem te zijn.  

Een goed beleid hinkt niet alleen maar achter de feiten aan, maar tracht ook pro-

actief te werken en een aantal beleidsdomeinen grondig te bestuderen en een 

analyse te maken van mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Het asielbeleid 

wringt al meer dan een decennium, en alle hervormingsmaatregelen ten spijt, blijft 

de administratie door o.a. een niet aan de realiteit aangepast kader, en een op 

                                                 
1  UNHCR, Asylum Applications in Europe, January – July 2000, registration and Statistics Unit, 

Programme coordination Section, UNHCR, Geneva, 15 September 2000 
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kortre termijn onvoorspelbaar aantal nieuwe aanvragen steeds opnieuw tegen een 

achterstand aankijken. Om dit weg te werken kan nog maar eens een contingent 

nieuwe arbeidskrachten aangenomen worden om de capaciteit aan 

dossierbehandeling te verhogen, maar er kan ook verder gekeken worden dan de 

aanvragen naar wat er in de landen van herkomst gebeurt, om zodoende een beter 

zicht te hebben op zowel de gebeurtenissen die geleid hebben tot de 

vluchtelingenstromen als op de mogelijke toekomstige ontwikkelingen, zodat er 

tijdig gewaarschuwd kan worden voor deze mogelijke tendensen. 

Het concept vroegtijdige waarschuwing of early warning in de internationale 

literatuur (ook Frühwarnung (D) of alerte précoce (Fr.)), is niet waardeneutraal ten 

opzichte van de personen waarop het betrekking heeft, en kan wat de 

doelstellingen betreft op verschillende manieren ingevuld worden. Het is niet 

waardeneutraal omdat het de migrantengemeenschappen en de vluchtelingen met 

een veiligheidsprobleem associeert en deze van mensen „met problemen‟ 

terugbrengt tot mensen „die voor problemen zorgen‟.2 Daarnaast is er de vraag 

waarom er gewaarschuwd wordt. Wordt er gewaarschuwd om te verhinderen dat 

de migratiestromen plaatshebben om zodoende de landen van bestemming te 

vrijwaren van een mogelijke ontwrichting door een toeloop van een te groot aantal 

nieuwkomers? Wordt er gewaarschuwd om de onmiddellijke humanitaire nood 

voor de vluchtelingen zo snel en zo efficiënt mogelijk te kunnen organiseren? Of 

wordt er tijdig gewaarschuwd om te voorkomen dat de basiscondities die leiden 

tot migratie en vluchtelingenstromen zo evolueren dat de stromen op gang 

komen. Vroegtijdige waarschuwingssystemen kunnen dus gebruikt worden voor 

een veelheid aan redenen gaande van een zuiver humanitaire aanpak tot een 

eerder opportunistische aanpak die alleen gericht is op het zelfbehoud. 

De in deze bijdrage beschreven systemen vertrekken meestal vanuit theoretische 

oefeningen – en hebben bovendien veelal het licht gezien in academische middens- 

en sluiten het meest aan bij de humanitaire benadering. De reeds op dit domein 

geleverde inspanningen worden beschreven, evenals het wat, waarom en hoe van 

early warning. Tenslotte wordt het theoretische geheel „vertaald‟ naar een meer 

praktische toepassing, en wordt er aangegeven in hoeverre deze systemen ook 

voor het beleid bruikbaar zijn. 

                                                 
2  Zie voor de discussie over de „verveiliging‟ van de migratieproblematiek bv. Jef Huysmans, 

'Migrants as a security problem: dangers of 'securitizing' societal issues', in Miles, R. & Thrän-
hardt, D. (eds.), Migration and European Integration: The Dynamics of Inclusion and Exclusion Pin-
ter, London, 1995 
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HOOFDSTUK 1 

WAT IS ‘EARLY WARNING’? 

1. Vroegtijdige waarschuwing 

Het doel van vroegtijdige waarschuwing is tijdig op de hoogte te zijn van 

ontwikkelingen of gebeurtenissen die als ongewenst beschouwd worden om 

hierop te kunnen anticiperen. 

Landen die een systematisch geweld met een voortdurende uitbuiting combineren 

zijn de voornaamste producenten van vluchtelingen. Dit kan, zowel uit de 

literatuurstudie als uit kwantitatieve analyses afgeleid worden.3 Dit zijn echter 

niet de enige landen van waaruit mensen wegtrekken. Een aanzienlijk deel van de 

mensheid is in beweging en dit om de meest uiteenlopende redenen: armoede, 

oorlogen, burgeroorlogen, geweldplegingen, vervolging, droogte, hongersnood, 

epidemieën, enz.... Op zich vormt dat geen probleem voor de onthaallanden. Het 

wordt pas een probleem voor deze landen als grote aantallen vluchtelingen of 

migranten zich „onverwacht‟ op een relatief korte periode in een onthaalland 

aandienen. Wat onverwacht dan ook mag zijn. Voor het geweld in Bosnië en 

Kosovo werd reeds gewaarschuwd onmiddellijk na het uiteenvallen van het 

voormalige Joegoslavië, toen alle media-aandacht nog naar de gebeurtenissen in 

Kroatië en Slovenië ging.  

Als deze migratie- en vluchtelingenstromen veroorzaakt worden door 

natuurrampen zoals tropische stormen, orkanen, cyclonen, overstromingen, 

droogte e.d., zijn wetenschappers in staat dit in zekere mate te voorspellen, aan de 

hand van een aantal geselecteerde indicatoren. Zo volgt de VN organisatie voor 

voedsel en landbouw (FAO) de voedselproductie en het weer op om tijdig 
                                                 
3  vgl. o.a. Schmeidl S. (1995), From Root Cause Assessment to Preventive Diplomacy: Possibilities and 

Limitations of the Early Warning of Forced Migration, Ohio State University. en Wets, J. (1999), 
Waarom onderweg? Een analyse van de oorzaken van grootschalige migratie- en vluchtelingenstromen, 
Leuven, Departement Politieke Wetenschappen K.U.Leuven, (doctoraat sociale 
wetenschappen) 
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problemen te zien aankomen. In 1989 verklaarden de leden van de VN het laatste 

decennium van de eeuw als het Internationale Decennium voor de Reductie van 

Natuurlijke Rampen (IDNDR: International Decade for Natural Disaster Reduction).4 

Het gestelde objectief was het verlies aan levens, van materiële schade en van 

economische en maatschappelijke schade die veroorzaakt werd door 

natuurrampen, voornamelijk in de ontwikkelingslanden, in de mate van het 

mogelijke in te dijken door geconcentreerde internationale acties. In deze context 

heeft het ontwikkelen van een vroegtijdig waarschuwingsysteem, van een early 

warningsysteem (EWS) zoals het in het vakjargon heet, het laatste decennia een 

bijzondere aandacht gekregen. De reden waarom dit gebeurt is eenvoudig: indien 

situaties die op een ramp kunnen uitlopen voldoende vroeg ontdekt worden, 

kunnen er acties genomen worden om aan probleemsituaties te verhelpen of, 

indien dit niet mogelijk of niet wenselijk is, om de gevolgen ervan in de mate van 

het mogelijke te milderen. Monitoring van geologische, meteorologische, … 

patronen en analyse daarvan moet informatie verschaffen op basis waarvan 

vroegtijdige waarschuwing de wereld kan ingestuurd worden. 

De systematiek waarnaar gezocht wordt in het voorspellen van natuurrampen, 

kan voor een deel gevolgd worden in het voorspellen van antropogene rampen. Ook 

door sociale wetenschappers wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van 

gelijkaardige vroegtijdige waarschuwingsystemen die deze antropogene (politieke 

en sociale) rampen, die vaak tot meer doden leiden en meer kosten dan 

natuurrampen, in zekere mate te kunnen voorspellen. Dergelijke rampen leiden 

meestal tot grote migratie- en vluchtelingenstromen. Dit zijn geen willekeurige 

verschijnselen, maar vloeien voort uit te onderscheiden politieke en sociale 

problemen. Zolberg, Suhrke en Aguayo stellen dat alhoewel de stromen 

onregelmatig zijn, de gebeurtenissen waardoor zij tot stand komen resultaten zijn 

van steeds terugkerende tendensen. Het uitgangspunt daarbij is dat bijvoorbeeld 

vluchtelingenstromen en andere migratiestromen worden veroorzaakt door 

aanwijsbare sociale factoren en dus als gestructureerde gebeurtenissen kunnen 

beschouwd worden, die het resultaat zijn van veelomvattende historische 

processen.5  

2. Early warning als beleidsinitiatief 

Beleidsmakers, zowel in de Verenigde Staten als de Europese Unie, betonen sinds 

enige tijd hun interesse in analyses die hen (tijdig) kunnen informeren over hoe 

conflicten en andere probleemsituaties kunnen worden voorkomen. Zo ook met 

betrekking tot grootschalige migratie- en vluchtelingenstromen. Preventie is, 

                                                 
4  Zie bv. Andrew Maskerey, International Decade for Natural Disaster Reduction. Report on National 

and Local capabilities for Early Warning, IDNDR Secretariat, Geneva, October 1997 
5  Zolberg e.a., a.w. p. 12 
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zoveel is duidelijk, de meest effectieve manier om ervoor te zorgen dat niet 

gewenste migratie- en vluchtelingenstromen op gang komen. Uit recente 

ervaringen kan worden geconcludeerd dat de internationale gemeenschap vroeger 

en efficiënter moet ingrijpen indien ze wil voorkomen dat potentiële 

vluchtelingensituaties zich in die mate ontwikkelen, dat vluchten de enige optie 

wordt. De crisissen in de hoorn van Afrika, voormalig Joegoslavië, de Caucasus, 

West Afrika en het Grote Merengebied hebben, in grote lijnen, steeds dezelfde 

evolutie gekend. Onopgeloste politieke, etnische, religieuze, … conflicten leiden 

tot steeds grotere mensenrechtenschendingen, en ontaarden vaak in het gebruik 

van grootschalig geweld, met de vlucht van een deel van de bevolking als gevolg.  

Onder andere daardoor is bij regeringsverantwoordelijken, activisten en 

onderzoekers, interesse gegroeid voor systemen die de mogelijkheden bieden om 

dergelijke conflicten te voorkomen, of om te kunnen reageren voordat er 

overgegaan wordt tot het gebruik van geweld, of om indien dat reeds het geval is, 

de gevolgen ervan in de mate van het mogelijke te verzachten. Veelal is de 

interesse voor een EWS gegroeid vanuit de bekommernis voor de „slachtoffers‟, de 

mensen die een ramp- of conflictgebied moeten verlaten. Grootschalige migratie- 

en vluchtelingenstromen, zeker indien zij plots en onverwacht tot stand komen 

zijn niet alleen het gevolg van een niet wenselijke situatie, maar zijn op zich vaak 

niet gewenst. Zij worden als potentieel destabiliserend ervaren. Ook vanuit niet 

humanitaire bekommernis lijkt er steeds meer interesse te zijn voor een early 

warningsysteem dat waarschuwt voor grootschalige migratie- en 

vluchtelingenstromen. 

Vergeleken met het voorspellen van orkanen en cyclonen staat het voorspellen 

van grootschalige ongewenste migratie- en vluchtelingen echter nog in de 

kinderschoenen. In de Verenigde Naties, verschillende Niet Gouvernementele 

Organisaties en de academische wereld gebeuren inspanningen om een zicht te 

krijgen op de dynamiek achter internationale migratie. Daarmee wordt 

schoorvoetend ingegaan op de al jaren bestaande vraag naar een EWS. Die vraag 

bestaat reeds jaren, maar het ideale systeem laat nog steeds op zich wachten. In 

plaats van te kunnen berusten op systematisch verzamelde en geanalyseerde 

informatie moet men het nog steeds stellen met op ad hoc basis bijeengebrachte 

gegevens van welwillende mensen of organisaties, die eventuele vroegtijdige 

tekenen van een rijzende migratiedruk doorgeven. Reeds jaren worden binnen de 

VN initiatieven ontplooid die dit euvel trachten te verhelpen. Dit is een van de 

redenen waarom op 1 maart 1987 het Office for Research and the Collection of In-

formation, of kortweg ORCI boven het doopvont werd gehouden. Dit ondertussen 

alweer ter ziele gegane bureau moest de secretaris-generaal tijdig informatie 

verstrekken, een basisvoorwaarde voor het voeren van preventieve diplomatie. 

Met de oprichting van ORCI werd duidelijk de wens geuit af te stappen van de ad 

hoc informatievergaring en over te gaan tot een meer gesystematiseerde 
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benadering.6 De herstructurering na het aantreden van Boutros Boutros-Ghali, die 

de activiteiten van het ORCI over drie departementen verdeelde, betekent niet dat 

de doodsklokken over early warning binnen de VN geluid werden, integendeel. 

Early warning blijk sinds dan zelfs een prominente rol te worden toebedacht. Een 

functionerend early warningmechanisme is één van de instrumenten die de VN 

zouden moeten helpen hun taak als hoeder van de 'internationale veiligheid' waar 

te maken 

3. Early warning en preventie actie 

Het succes van een geslaagde preventieve actie, hangt in belangrijke mate af van 

een effectieve vroegtijdige waarschuwing, van early warning, van ophanden zijnde 

problemen. Het kernidee achter preventieve actie is dat het over het algemeen 

beter is een probleem aan te pakken op het moment dat het opduikt, dan wel van 

achteraf in te grijpen, wanneer het probleem reeds niet-beheersbare proporties 

heeft aangenomen. Het concept early warning is gerelateerd aan het begrip 

conflictpreventie. Tot een eenduidige definitie van wat early warning is, komt men 

in de literatuur vrijwel niet.7 In de internationale politiek leeft de tendens het 

concept eerder vaag te omschrijven en als synoniem voor verschillende dingen te 

gebruiken. 

Algemeen gesteld kan een EWS omschreven worden als een systeem dat de 

waarschijnlijkheid van specifieke gebeurtenissen die voorkomen in een welbepaald gebied in 

de toekomst weergeeft.8 Hiermee zijn twee belangrijke dingen gezegd. Ten eerste 

dat een EWS met waarschijnlijkheden werkt, en geen exacte aanwijzing kan geven 

dat een gebeurtenis zeker zal plaatshebben. Ten tweede zijn EWS begrensd, en zijn 

ze bedoeld om te waarschuwen voor welbepaalde gebeurtenissen die 

plaatshebben in een afgebakende geografische regio.9 Toegepast op migratie- en 

vluchtelingenstromen, zo meent Leon Gordenker, is voor early warning enkel een 

taak weggelegd met betrekking tot het verzamelen van informatie, de analyse van 

de gegevens, het trekken van conclusies die het waarschijnlijk migratieproces 

                                                 
6 J.O.C. Jonah, “Office for Research and the Collection Of Information (ORCI)”, in H. Chestnut, P. 

Kopacek, & T. Vamos, International Conflict Resolution Using System Engineering, Oxford, 1990, 
pp. 69-72 

7  NIIB, (1996). Conflict Prevention and Early Warning in the Political Practice of International 
Organizations. The Hague: Clingendael. 

8 Schmeidl, S and Jenkins, J. C. (1998) „The early warning of humanitarian disasters: Problems in 
building and early warning system‟,. International Migration Review.; XXXII(2/Summer):p. 472 

9  Adam Rostis (1998), Early Warning Systems in Humanitarian NGO‟s: Assessing Capacities and 
Vulnerabilities, Dalhouse University, Halifax, Nova Scotia; 
http://www.chebucto.ns.ca/~ab358/earlywarning.html 
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schetsen en het publiek maken van deze conclusies.10 Meer wordt er niet onder 

early warning verstaan. Het is dus duidelijk te onderscheiden van directe acties 

zoals de distributie van hulpgoederen of andere vormen van bijstand, of nog, van 

concrete aanbevelingen aan overheden over het te volgen beleid.11 Early warning 

blijft beperkt tot een alarmsysteem, geen computergestuurde sirenes, maar "timely 

information about the chain of events and the related human dimension (which) is indis-

pensable for an optimal response".12 Early warning is dus geen early action. De functie 

van vroegtijdige waarschuwing kan best vergeleken worden met deze van de 

weerman. Van een weerman kan je verwachten dat hij regen of zonneschijn 

voorspelt, de windrichting aangeeft en de minimum en maximumtemperaturen 

meedeelt, maar niemand verwacht van de weerman dat hij bij een dreigend 

onweer maatregelen neemt om dit af te wenden en zeker niet dat hij 

regenschermen uitdeelt. Zijn enige taak is met de voorhanden zijnde 

meteorologische gegevens projecties te maken, te informeren. 

Relevante informatie heeft op dit gebied betrekking op deze activiteiten die, 

gemeten aan de mensenrechtenstandaard, met een grote waarschijnlijkheid 

desastreuze gevolgen zullen hebben voor bepaalde mensen op een bepaald 

ogenblik en op bepaalde plaatsen.13 Centraal staat mensenlevens. De 

achterliggende gedachte is dat wanneer dit leven bedreigd wordt, en hierbij wordt 

zowel aan het biologische als het sociale bestaan gedacht, en dat wanneer de 

materiële en organisatorische voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om dit 

bestaan in stand te houden niet langer vervuld zijn, de getroffene niet bij de 

pakken zal blijven zitten en reageert. Hij of zij neemt de benen en vlucht. In deze 

context is de oorzaak voor het vertrek niet te zoeken bij het slachtoffer zelf en 

wordt de vlucht dan ook als 'gedwongen' omschreven, ook door onafhankelijke, 

voldoende geïnformeerde deskundigen.14 , Wat van een early warningsysteem 

verwacht mag worden, is informatie op basis waarvan zowel gouvernementele als 

niet-gouvernementele organisaties acties kunnen plannen die gericht zijn op de 

(potentiële) slachtoffers van gedwongen vlucht.  

Vroegtijdige waarschuwing, die de wereld wordt ingestuurd met de bedoeling 

bepaalde situaties te verhelpen, kan met enige slechte wil als politiek gekleurd 

beschouwd worden. Nochtans is het in beginsel ingegeven door zuiver 

                                                 
10  Dit kan op verschillende plaatsen teruggevonden worden bij Leon Gordenker: Leon Gordenker, 

Refugees in international politics, Croom Helm, London, 1987; Leon Gordenker, "Early Warning 
of Disastrous Population Movements", International Migration Review, 20 (1986) 2; Leon 
Gordenker, Early Warning of Refugee Incidents: Potentials and Obstacles, In Gil Loescher & 
Laila Monahan (eds.), Refugees and international relations, Calendon Press, Oxford, 1990 

11  idem 
12  Leon Gordenker, a.w., 1986, p 170 
13 idem.  
14 idem, p. 171; Leon Gordenker, a.w., 1987, p.174 
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humanitaire overwegingen en moet het met betrekking tot de 

informatieverstrekking volstrekt onpartijdig blijven. 
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HOOFDSTUK 2 

WAAROM EARLY WARNING  

1. Vlucht, migratie, stabiliteit en veiligheid 

Migratie wordt steeds meer als bedreiging voor veiligheid en stabiliteit 

beschouwd en verschijnt meer en meer als punt op de internationale 

veiligheidsagenda. Daarvoor kunnen ruwweg twee belangrijke redenen 

aangehaald worden. Ten eerste is er het toegenomen aantal migranten en 

vluchtelingen. Zelfs bij een gelijkblijvend aandeel van vluchtelingen en migranten 

ten opzichte van de totale wereldbevolking zorgt de demografische evolutie voor 

een toenemend aantal grensoverschrijdende bewegingen. De naakte getallen en de 

aandacht die ze in pers en politieke middens kregen, zijn een eerste reden. Een 

tweede reden kan gevonden worden in de gewijzigde invulling van het concept 

veiligheid. Veiligheid krijgt anno 2001 een andere invulling dan in volle koude-

oorlogsperiode. 

Het nieuwe wereldbeeld dat de meeste landen hanteren sinds de val van de 

Berlijnse muur heeft heel wat Europese en andere landen nieuwe factoren aan hun 

veiligheidsconcept doen toevoegen, zoals de etnische en nationalistische 

spanningen, migratie, ecologische problemen, de opkomst van de georganiseerde 

misdaad, de wapensmokkel, de drugsmokkel en recent ook de smokkel in 

radioactief materiaal.15 Op 31 januari 1992 werd in de Security Council's Summit 

Declaration erkend dat de bedreiging van internationale vrede en veiligheid kan 

komen van "non-military sources of instability in the economic, social, humanitarian and 

ecological fields" en dat deze conflicten vallen onder het actiedomein van de 

veiligheidsraad. Dezelfde declaratie vermeldt dat het monitoren van verkiezingen, 

mensenrechten en de repatriëring van vluchtelingen integraal deel uitmaken van 

de pogingen van de veiligheidsraad om internationale vrede en stabiliteit te 

bewaren.16 Het aanvaarden van dit nieuwe veiligheidconcept heeft een aantal 

                                                 
15 idem 
16 Rosemary Rogers en Emily Copeland, Forced Migration: Policy Issues in the Post-Cold War World, 

Tufts University, 1993, p.12 
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consequenties, waarvan de belangrijkste is dat de langetermijnoplossingen voor 

de oorzaken van de hedendaagse instabiliteit en onveiligheid (van Europa) buiten 

de militaire sfeer liggen. 

Geheel in deze lijn introduceert het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde 

Naties (UNDP) in zijn rapport van 1994 een nieuwe definitie van veiligheid, de 

menselijke veiligheid.17 Hierin kunnen twee belangrijke invalshoeken onderscheiden 

worden: enerzijds bescherming tegen structurele bedreigingen zoals honger, 

ziekte en onderdrukking; anderzijds bescherming tegen plotselinge, ingrijpende 

verstoringen van het dagelijkse leven, thuis, op het werk en in de gemeenschap. 

De menselijke veiligheid bestaat uit zeven componenten: economische veiligheid, 

voedselveiligheid, gezondheidsveiligheid, milieuveiligheid, persoonlijke 

veiligheid, gemeenschapsveiligheid en politieke veiligheid. De veiligheidssituatie 

moet zowel nationaal als op mondiaal niveau bekeken worden. De belangrijkste 

mondiale bedreigingen van de menselijke veiligheid zijn: een ongecontroleerde 

bevolkingsgroei; ongelijke economische mogelijkheden; een excessieve 

internationale migratie; de aantasting van het leefmilieu; de productie van en 

handel in drugs en het internationale terrorisme.  

De erkenning dat het vluchtelingen- en migratieprobleem verband houdt met 

veiligheid is niet zomaar een academische oefening. Het is belangrijk te erkennen 

dat veiligheid niet langer kan worden bekeken als een losstaand probleem dat 

gebaseerd is op een beperkt eigenbelang en dat het vluchtelingenprobleem niet 

meer kan worden benaderd vanuit het humanitair perspectief alleen. De massale 

bevolkingsstromen waarover sprake, zijn het gevolg zijn van fundamentele 

politieke en economische veranderingen in het internationale systeem. Op hun 

beurt beïnvloeden zij op wereldschaal de politieke, economische en strategische 

ontwikkelingen. De theorie vindt op dit gebied heel wat bevestiging in de praktijk 

en de recente evolutie op het gebied van de internationale migratie toont aan dat 

het één van die factoren is die best niet over het hoofd gezien wordt wanneer 

internationale veiligheid bestudeerd wordt. Voorbeelden die het destabiliserende 

karakter dat bevolkingsstromen kunnen hebben illustreren, zijn legio in de 

derdewereldlanden. Noch de administratie, noch de sociale voorzieningen, noch 

infrastructuur of de landbouwgronden zijn in staat op lokaal vlak grote aantallen 

vluchtelingen op te vangen. Europa blijft in belangrijke mate gespaard van door 

de gastlanden niet te verteren massa's nieuwkomers. In welke mate vormt 

internationale migratie dan wel een bedreiging voor Europa? Armando Montanari 

en Antonio Cortese winden er geen doekjes om. Zij stellen dat migratie 

beschouwd kan worden als wereldwijd fenomeen dat virtueel elk land en elke 

bevolking in de wereld treft en dat in Europa de illegale migratie van Zuid naar 

Noord en van Oost naar West de kans op een militair conflict, wat voordien als de 

                                                 
17 UNDP, Human Development Report 1994, Oxford University Press, Oxford, 1994, p. 22 
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belangrijkste bedreiging werd gezien, als voornaamste gevaar voor de veiligheid 

heeft vervangen.18 

2. Destabiliserende vluchtelingenstromen. 

De komst van vluchtelingen zorgt in de meeste landen van eerste opvang over het 

algemeen voor verbazing, hoewel zij vaak grenzen aan het ontvluchte land. Meer 

nog, vaak worden zij erdoor overweldigd. Door de komst van grote groepen 

vluchtelingen kunnen staten in zware moeilijkheden geraken: een vaak reeds 

noodlijdend milieu wordt door nieuwkomers extra belast, de reeds lange rij 

werkzoekenden wordt door de nieuwkomers verlengd en de spanningen tussen 

verschillende volksgroepen kunnen toenemen.19 Vluchtelingen zijn niet alleen het 

gevolg van armoede en onderontwikkeling, in vele ontwikkelingslanden zijn zij 

eveneens oorzaak van schaarste en instabiliteit.20 De last die vluchtelingenstromen 

met zich meebrengen, wordt op wereldschaal voorlopig nog steeds in de eerste 

plaats door de arme landen gedragen. 

Het blijkt dat in vele derdewereldlanden vluchtelingen op korte termijn een 

vrijwel niet te torsen druk op de reeds beperkte voorzieningen betekenen en 

daarbij met de lokale bevolking in competitie gaan voor een aantal basisbehoeften. 

Op iets langere termijn kan de aanwezigheid van vluchtelingen de sociale 

voorzieningen van het gastland zoals o.a. onderwijs, transport, gezondheidszorg, 

... ernstig onder druk zetten. Grote groepen nieuwkomers kunnen de prijzen van 

basisconsumptiegoederen de lucht injagen en de lonen doen dalen. Zij kunnen een 

negatieve impact op de betalingsbalans hebben en verhogen de druk op de lokale 

politieke en administratieve structuren.21 In vele gevallen heeft de aanwezigheid 

van grote groepen vluchtelingen een nadelig gevolg voor het economisch 

functioneren van de onthaalregio: de zwarte markt bloeit, de inflatie rijst de pan 

uit daar meer en meer mensen in de rij staan voor het schaarse voedsel en de 

medische voorzieningen.22 Ontwikkelingslanden vinden de last die het 

ondersteunen van vluchtelingen met zich meebrengt te zwaar en meerdere landen 

zijn reeds verplicht geweest hun schuldenberg nog te vergroten en een streng 

soberheidbeleid te voeren om de vluchtelingen op hun grondgebied te kunnen 

                                                 
18 Armando Montanari en Antonio Cortese, “South to North migration in a Mediterranean per-

spective”, in Russel King (ed.) Mass Migration in Europe: the legacy and the future, Belhaven Press, 
London, 1993, p.229  

19 Barbara Kavanagh & Steve Lonergan, Environmental degradation, Population displacement and 
Global Security : An Overview of the Issues, Ottawa, 1992 

20 Jeff Crisp, "The High Price of Hospitality", Refugees, 80, november 1990, pp 20-22 
21 A.J.F. Simmance, The impact of large scale refugee movements and the role of UNHCR, in J.R. 

Rogge, (ed.), Refugees: A Third World Dilemma, Rowman & Littlefield, New Jersey,1987 
22 R. Stubbs, Why can't they stay in Southeast Asia? The problem of Vietnams neighbours, in E.L. 

Tepper, (Ed.), Southeast Asian Exodus: From Tradition to Resettlement, (Ottowa,1980), aangehaald 
in B. Kavanagh & S. Lonergan, a.w., p. 32 
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ondersteunen.23 In vele gevallen hebben de ontwikkelingslanden bovendien niet 

eens de plaats om vluchtelingen op te vangen door de reeds relatief grote 

bevolkingsdichtheid. Deze problemen leiden tot ontbering, niet alleen voor de 

vluchtelingen maar ook voor de lokale bevolking. Het spreekt voor zich dat dit 

een negatieve impact kan hebben op het imago van vluchtelingen. 

Het zou echter verkeerd zijn te denken dat vluchtelingen alleen maar een belasting 

vormen voor de landen die hen opvangen. Zij vertegenwoordigen ook een 

menselijk potentieel dat een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling in 

de gastlanden. Vluchtelingengemeenschappen kunnen uitgroeien tot centra van 

versnelde economische groei en de lokale economie kan in sommige gevallen een 

nieuw elan krijgen door de komst van goedkope arbeidskrachten en nieuwe 

deskundigheid.24 Maar ervaringen uit het verleden leren ons echter dat, wanneer 

grote groepen migranten naar arme streken trekken, diegenen die er baat bij 

hebben slechts een kleine minderheid zijn en dat de gevolgen over het algemeen 

erg negatief zijn. Vele vluchtelingen komen in een sterk verzwakte toestand aan en 

strijken neer in gebieden die vaak reeds met ernstige tekorten te kampen hebben. 

Bovendien stromen vele gezonde en goed opgeleide vluchtelingen door naar de 

geïndustrialiseerde wereld en blijven alleen de zieken, de ouderen en de slecht 

opgeleiden achter in de landen van eerste opvang. De middelen om voedsel en 

onderdak aan deze mensen te verlenen, worden door vele van deze landen uit hun 

beperkte budget geput, wat ten koste van de eigen ontwikkeling gaat.25 

Lokale gezagdragers en verantwoordelijken binnen internationale organisaties zijn 

op de hoogte van het destabiliserend effect dat van massale vluchtelingenstromen 

kan uitgaan. Dit betekent echter niet dat vluchtelingenstromen ten allen prijze 

moeten worden vermeden. Wat de gemakkelijkste oplossing kan lijken, de 

redenen voor de vlucht uitwissen, kan op termijn even weinig menselijk blijken als 

de redenen die aanleiding geven tot de vlucht. Zolberg, Suhrke en Aguayo wijzen 

erop dat heel wat vluchtelingenstromen het resultaat zijn van een 

maatschappelijke emancipatieproces en dat wanneer men het ontstaan van deze 

stromen wil voorkomen, men stokken in de wielen van een sociale verandering 

steekt. Zij stellen dat "een realistische benadering moet uitgaan van de erkenning dat de 

onderliggende oorzaken in wezen een politiek en normatief karakter hebben. (...) Zoals uit 

de geschiedenis van vluchtelingenstromen blijkt zijn vluchtelingen een nevenproduct van 

maatschappelijke verandering en vormen ze maar één onderdeel van een veel groter weefsel 

van leed en vooruitgang. Bij alle aandacht voor het lot van de vluchtelingen mag niet 

                                                 
23 Jeff Crisp, a.w. 
24 Barbara Kavanagh & Steve Lonergan, a.w., p. 31.   

Dit blijkt ook uit onderzoek naar de situatie van de Mozambikaanse vluchtelingenpopulaties in 
Malawi, uitgevoerd aan het Center for Refugee Studies, Toronto, Canada. Vgl. Agnes 
Callimard, Malawian Refugee Policy, International Politics and the One-Party Regime, Journal 
of International Affairs, Vol. 47/No. 2 Winter 1994  

25 Jeff Crisp, a.w. 
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vergeten worden dat het om veel meer gaat. Een revolutie mag bijvoorbeeld niet alleen 

maar worden beoordeeld op grond van het tragische, maar historisch onvermijdelijke feit 

dat ze vluchtelingen voortbrengt".26 Zij brengen hiermee een correctie aan op het idee 

dat het voorkomen van vluchtelingenstromen alleen al reeds een stap in de goede 

richting is. De boodschap luidt dat wanneer overgegaan wordt tot acties, deze 

moeten vertrekken van een bredere beoordeling van wat rechtvaardig en 

wenselijk is. Het is vrijwel onvermijdelijk dat in deze context ook de ethische 

dimensie om de hoek komt kijken.  

3. Voorkomen en genezen 

Om op deze en andere uitdagingen te reageren, zoeken de VN sinds enkele jaren 

naar mechanismen en principes die de vroegere wereldorde (protection order), 

gebaseerd op reacties op ruw geweld heroriënteren naar een aanpak die veeleer is 

gericht op een preventieve orde (preventive order).27 Het beeld van de VN als 

internationaal brandweercorps, dat vaak opgehangen wordt, kan hier verder 

ontwikkeld worden. De evolutie die de brandbestrijding door de eeuwen heen 

gekend heeft, van het zuivere bluswerk naar brandpreventie, wordt ook voor de 

VN als een wenselijke ontwikkeling beschouwd. De taken worden er minder 

heroïsch door, maar de effectiviteit ervan neemt sterk toe. In deze preventieve 

orde komt het er dus op aan de gemoederen te bedaren voordat zij oververhit 

raken of, indien er toch een conflict uitbreekt, snel te reageren om het conflict te 

beheersen en de onderliggende oorzaken constructief aan te pakken. Eén van de 

noodzakelijke voorwaarden daartoe is tijdig over de nodige informatie en analyses 

te beschikken, om vroegtijdig voor potentiële conflicten te kunnen waarschuwen. 

Dat is het terrein van early warning.  

De opdracht een benadering van een early warningmechanisme uit te werken, dat 

toegepast kan worden op humanitaire noodgevallen - waartoe stromen van 

vluchtelingen en ontheemden horen - werd aan het departement 'Humanitarian 

Affairs' toevertrouwd. Van een gesystematiseerde gegevensverzameling en -

verwerking wordt verwacht mogelijke destabiliserende bevolkingsstromen in het 

oog te krijgen voor zij destabiliserend gaan werken. Niet iedereen is het er echter 

over eens of de stap van een gesystematiseerde informatieverwerking naar 

betrouwbare voorspellingen effectief (en op ethisch verantwoorde manier) kan 

gezet worden. Massale migratiestromen worden een onvoorspelbaar karakter 

toegedicht, of om het met de woorden van Hans Magnus Enzenberger te zeggen: 

migraties zijn het resultaat van "een chaotisch proces dat elk vooropgesteld doel, dat elke 

prognose op lange termijn teniet doet”.28 Hoe ver deze visie van de waarheid af staat 

                                                 
26 A. Zolberg, A. Suhrke & S. Aguayo, Vluchten voor geweld, SUA, Amsterdam, 1992, p. 135 
27  Cfr. bv. Boutros Boutros–Ghali, An Agenda for Peace, Verenigde Naties, New York, 1992 
28 Hans Magnus Enzenberger, De grote Volksverhuizingen, De Bezige Bij, Amsterdam, 1993, p. 9 



 16 

 

zal later wel blijken, maar in de schoot van de Verenigde Naties – evenals bij een 

aantal overheden, waaronder de Belgische- leeft meer dan ooit het idee eens een 

werkzaam early warningsysteem te kunnen ontwikkelen.  
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HOOFDSTUK 3 

ONDERZOEK OVER EARLY WARNING 

1. Inleiding 

Het empirisch onderzoek naar vluchtelingenstromen gaat ervan uit dat deze, net 

als andere internationale migraties, worden veroorzaakt door aanwijsbare sociale 

factoren en dus als gestructureerde gebeurtenissen kunnen worden beschouwd 

die, zoals Zolberg e.a. het stellen, het resultaat van veelomvattende historische 

processen zijn.29 Vroegtijdige waarschuwingsinitiatieven focussen vrijwel 

uitsluitend op vluchtelingenstromen. 

2. Algemene modellen 

Toen aan het einde van de jaren zeventig de stijgende aantallen vluchtelingen voor 

een groeiende bezorgdheid zorgden, waren de abstracte 'kinetische modellen' van 

Egon F. Kunz het enige analytisch kader dat zich met dergelijke stromen 

bezighield.30 Kunz richt zijn aandacht vooral op gedwongen migratiestromen en 

bestudeert in de eerste plaats vluchtelingenstromen. Hij merkt op dat de motivatie 

van vluchtelingen om een nieuwe vestigingsplaats te vinden van deze van 

vrijwillige migranten verschilt, en dat de ervaringen van vluchtelingen ook sterk 

kunnen uiteenlopen. Kunz onderscheidt in dit model verscheidene types 

vluchtelingen onderscheiden om de theorievorming in verband met migratie van 

vluchtelingen te vergemakkelijken.31 Het motivational en kinetic model voert 

anticiperende en acute vluchtelingen op. De anticiperende vluchtelingen zijn zich 

goed bewust van de (politieke) situatie in hun land. Zij lopen vooruit op de 

                                                 
29 Zolberg et al, a.w., p. 12 
30 Egon F. Kunz, The Refugee in Flight: Kinetic Models and Forms of Displacement, Internation al 

Migration Revieuw, Summer 19973, pp 125-146. 
31 Egon Kunz, The Refugee on Flight: Kinetic Models and Forms of Displacement”, International 

Migration Review, Vol. VII, no. 2 pp. 125-146 
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problemen en wachten het uitbreken van geweld niet af om het land te verlaten. 

Zij komen dan ook goed voorbereid in het asielland aan. Kunz stelt duidelijk dat 

het feit dat sommige anticiperende vluchtelingenstromen oppervlakkig op vrijwillige 

migratie lijken ons er niet van mag weerhouden ze als vluchtelingen te classificeren.32 De 

acute vluchtelingen verschillen sterk van de anticiperende bewegingen zowel in 

selectiviteit als beweging (selectivity and kinetics).33 De acute stromen zijn meestal 

massale stromen, tenzij zij gehinderd worden, en worden veroorzaakt door 

drastische politieke veranderingen. In de groep van acute vluchtelingen 

onderscheidt Kunz drie subtypen: (1) displacement by flight, wat zowel op massale 

schaal kan gebeuren als op individuele of groepsbasis, (2) acht types displacement 

by force, en (3) displacement by absence, wat verwijst naar personen die een land 

verlaten vooraleer drastische politieke veranderingen optreden en die weigeren 

terug te keren nadat deze hebben plaatsgevonden. Later voegt Kunz nog een 

aantal factoren aan zijn kinetisch model toe, waaronder factoren die de vlucht 

vooraf gaan (home related factors) en factoren die een gevolg zijn van de vlucht (host 

related factors), maar die toch nog een impact hebben op de vlucht zelf.34 

Vanaf de aanloop van de jaren tachtig zijn er meer inspanningen gedaan op dit 

domein. In 1981 verscheen een spraakmakend rapport voor de UN Commission on 

Human Rights van de hand van de voormalige Hoge Commissaris voor de 

Vluchtelingen, Sadruddin Aga Kahn.35 In deze studie wordt een verband gelegd 

tussen mensenrechtenschendingen en vluchtelingenstromen en wordt het 

„monitoren‟ van geweld door staten aanbevolen om massale bevolkingsstromen te 

voorkomen. Deze studie kan worden beschouwd als de eerste systematische 

studie van de Verenigde Naties die een blik op oorzaken werp, en zich niet 

beperkt tot de opvang van vluchtelingen in het eerste land van aankomst. Aga 

Kahn geeft de voorkeur aan het voorkomen van problemen boven het genezen 

ervan. Hij ziet ontwikkeling als een essentieel onderdeel van de preventie van 

vluchtelingen, op voorwaarde dat deze gericht is op het handhaven van de 

stabiliteit in die landen die onder druk staan. Deze preventieve acties zijn voor 

Aga Kahn een investering in stabiliteit.36 Hoewel vooral 

mensenrechtenschendingen en politieke factoren in zijn studie centraal staan, 

raakt Aga Kahn toch nog andere „push‟ factoren aan zoals het gebrek aan 

economische mogelijkheden door de snelle bevolkingsgroei, globale 

                                                 
32  idem, p. 132 
33 idem 
34 Egon Kunz, Exile and Resettlement: Refugee Theory, International Migration Review, Vol 15 nr. 1, 

pp. 43-51  
Als Home related factors somt hij identificatie /marginaliteit, de houding t.a.v. de vlucht en het 
thuisland en de ideologisch -nationale oriëntatie in het buitenland op. De culturele 
compatibiliteit, de bevolkingspolitiek en de sociale houding noemt hij Host related factors 

35 Sarrudin Aga Kahn, Study on Human Rights and Massive exoduses, United Nations, ECOSOC, 
E/CN, 1503, 31 december 1981 

36 Idem, p. 44 
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voedselonveiligheid en voedselschaarste, een groeiende inflatie en een 

toenemende werkloosheid, en de aantasting van het leefmilieu. Om het fenomeen 

vlucht verder te verklaren voegde hij een aantal „pull‟ factoren toe zoals de 

informatiesystemen, „reis‟ -netwerken, de liberalisering van de immigratiepolitiek 

en de geïnstitutionaliseerde hulp zoals vluchtelingenkampen. 

Lance Clark en de Refugee Policy Group komen misschien wel de eer toe als eerste 

het formele idee van een early warningsysteem voor vluchtelingen te hebben 

uitgewerkt.37 In zijn model maakt Clark een onderscheid tussen basisoorzaken 

(root causes) en directe oorzaken (proximate events), die hij samen de push factoren 

noemt, en de (onmiddellijke) aanleiding (trigger events). Verder onderscheidt hij 

ook interveniërende factoren die iemands vlucht kunnen belemmeren of 

vergemakkelijken. Volgens Clark zijn de basisoorzaken of de achterliggende 

gebeurtenissen, omstandigheden die al jaren sluimeren, zoals religieuze 

spanningen, grensconflicten, problemen met de staatsvorming of ecologische 

problemen. De directe oorzaken liggen dichter bij de eigenlijke uittocht. De 

(onmiddellijke) aanleiding tenslotte geeft de aanzet tot de vluchtelingenstroom, 

zonder die zelf te veroorzaken. Early warning gaat verder dan alleen maar het 

opsommen van de basisoorzaken en tracht de achterliggende oorzaken te 

identificeren en te onderscheiden van de directe oorzaken en de aanleiding.38  

In Refugees in International Politics bouwt Leon Gordenker verder op een jaar eerder 

verschenen artikel van zijn hand en besteedt hij een hoofdstuk aan het aanmaken 

een systematische lijst met mogelijke oorzaken van vluchtelingenmigratie.39 Hij 

prijst de verdiensten van early warning, maar ontwikkelt niet echt een model in de 

strikte zin van het woord. Hij tracht een aanzet te geven tot de ontwikkeling van 

indicatoren die kunnen gebruikt worden in een analytisch kader met de bedoeling 

factoren te isoleren die bijdragen tot situaties die tot vluchtelingenstromen leiden, 

om dan de stap te zetten naar een eventuele ontwikkeling van een systeem om ze 

te voorspellen.40 De discussie over de variabelen wordt in het model van 

Gordenker eerder kort gehouden en causale verbanden kunnen enkel 

verondersteld worden. Gordenker ziet een rol weggelegd voor de NGO‟s in de 

toelevering van de benodigde informatie met betrekking tot 

mensenrechtenschendingen en beginnende migratiebewegingen. Zij zijn volgens 

                                                 
37 Lance Clark, Early Warning of Refugee Mass Influx Emergencies, Refugee Policy Group, 

Washington D.C.,1983  
Lance Clark, Early Warning of Refugee Flows, Refugee Policy Group, Washington D.C., 1989 

38 Idem, p. 9 
39 Leon Gordenker, Refugees in International Politics, Beckenham, Kent,: Croom Helm, London 

Sydney, 1989  
Leon Gordenker, Early Warning of Disastrous Population Movement, International Migration 
Review, Vol. XX n° 2, 1986  
Leon Gordenker, Early Warning of Refugee Incidents: Potentials and obstacles in Gil Loescher 
and Laila Monahan (Eds.) Refugees and International Relations, Calendon Press, Oxford, 1990 

40 Idem, p.62 
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hem daarvoor goed geplaatst omwille van hun inbedding in de locale 

gemeenschappen. 

Louise Drücke (1989) overloopt de bestaande vroegtijdige waarschuwingsinitiatieven 

en lanceert enkele suggesties voor een model. Zij is 15 jaar actief geweest in het 

internationale vluchtelingenbeleid en evalueert vanuit die ervaring initiatieven en 

acties om vluchtelingenstromen te voorkomen. Daarbij worden een aantal 

indicatoren besproken zoals politieke twisten, anti-regeringskrachten, vijandige 

naties, sociale verandering, de leefbaarheid van de vlucht en de kans op een 

geslaagde ontsnapping, maar zij ontwikkelt geen early warningmodel in de strikte 

zin.41 Aan de hand van twee case studies (over de Vietnamese bootvluchtelingen en 

de Miskito indianen in Nicaragua) test ze het door haar voorgestelde model, waarbij 

telkens de push- en de pull factoren beschreven worden. 

Zolberg, Suhrke en Aguayo schetsten reeds in 1989 een breder analysekader om de 

mondiale vluchtelingenproblematiek te bestuderen. Deze bijdrage is de eerste echte 

poging een allesomvattend begrippenkader en een theoretisch perspectief te 

formuleren, dat inzicht kan geven in de aard van de vluchtelingenproblematiek. De 

studie van Zolberg et al. biedt een uitgewerkt conceptueel schema en een 

vergelijking van de belangrijkste vluchtelingenstromen. Zij combineren de kennis 

uit geografisch verspreide case studies in een globaal perspectief. Zij onderscheiden 

een aantal algemene oorzaken: de dekolonisatie en de creatie van de nieuwe staten 

in Afrika en Azië, de incorporatie van de semi-autarkische subsistentie-economieën 

in het wereldhandelssysteem, de toenemende kloof tussen arm en rijk, de snelle 

bevolkingsgroei met de toenemende economische problemen en de groei van een 

globaal transport- en communicatiesysteem. Het door hun voorgestelde 

analysekader komt dicht bij wat een early warningsysteem zou kunnen zijn, maar 

wordt niet op die manier beschreven. Het is een narratieve benadering die niet de 

ambitie heeft de problematiek verder op een kwantitatieve wijze uit te werken. 

Zolberg Suhrke en Aguayo blijven op het niveau van de comparatieve case studies. 

3. Kwantitatieve analyses 

Voor een kwantitatieve benaderingen van het vluchtelingenvraagstuk is men 

aangewezen op auteurs zoals o.m. Hakovirta, Onishi, Edmonston en Schmeidl.  

De eerste kwantitatieve analyse in deze discussie kwam uit het Hoge Noorden. 

Harto Hakovirta (1986) introduceerde het idee van een kwantitatieve methodologie in 

de studie van vluchtelingenstromen. Zijn aanpak steunt op eenvoudige correlaties 

van politieke indicatoren. Hij bestudeert de vluchtelingensituatie in de derde wereld 

tussen het midden van de jaren 50 en het begin van de jaren 80. Hij analyseerde 33 

                                                 
41 Louise Drücke, a.w. 
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cases, die op dat ogenblik overeenstemden ongeveer vier vijfde van alle 

derdewereldvluchtelingen. Hij betrekt o.a. de duur en de intensiteit in zijn 

correlaties, en zoekt naar het verband ervan met oorlog, repressie, en de 

ontwikkeling van gewelddadige conflicten. Een belangrijke onvolkomenheid in het 

werk van Hakovirta is dat hij zich beperkt tot het afzonderlijk correleren van zijn 

drie indicatoren. Hij gebruikt geen andere statistische analysemethoden om verder 

te gaan en een zicht te krijgen op de complexe verhouding tussen de verschillende 

variabelen. Bovendien bekijkt hij alleen politieke variabelen, andere mogelijke 

belangrijke oorzaken komen niet aan bod. 

Gebaseerd of Aga Kahn's bevindingen bouwt Akira Onishi (1986) in de schoot van de 

Verenigde Naties een indrukwekkend model uit.42 Zijn model wordt getest met een 

combinatie van case studies en een computeranalyse. Een veelvoud aan factoren 

wordt in Onishis studie onderscheiden in vier domeinen : de vernietiging van het 

leefmilieu, tegenvallende ontwikkeling, mislukkingen op het gebied van vrede en 

veiligheid en schendingen van de mensenrechten. Door de jaren heen heeft Onishi 

zijn model verder uitgewerkt, wat resulteerde in het FUGI Global Model. Het meest 

recente FUGI model kan gebruikt worden als een Global Early Warning System 

(GEWS) voor ontheemden (gedwongen migratie).43 

Een meer gesofistikeerde kwantitatieve analyse is die van de hand van Barry 

Edmonston (1992).44 Edmonston gebruikt een meer gesofistikeerde methodologie 

dan Hakovirta. Hij gebruikt meerdere indicatoren en een multiple-

regressieanalyse om vluchtelingenstromen te voorspellen. Hij gebruikt indicatoren 

zoals de regimestructuur, de strijd van minderheden en indicatoren die verwijzen 

naar de sociale en economische ontwikkeling. Eén van zijn bevindingen is dat 

geweld geassocieerd is met wijdverspreide vlucht en dat er geen regionale 

verschillen zijn.45 Susanne Schmeidl bekritiseert Edmonston. Zij merkt 

bijvoorbeeld op dat de afwezigheid van een geïntegreerde theorie het voor 

Edmonston moeilijk maakt bepaalde resultaten te verklaren zoals waarom 

sommige landen vluchtelingen voortbrengen en waarom andere niet, en signaleert 

daarnaast een gebrek aan methodologische „rigueur‟. 46  

De voorlopig meest volledige kwantitatieve studie is van Susanne Schmeidl (1995). Zij 

beoogt een macro-sociologische analyse van de onderliggende structurele oorzaken 

van vluchtelingenmigratie. Zij onderwerpt de ontwikkelingslanden in de periode 

                                                 
42 Akira Onashi, A suplementary report on the global early warning system for displaced persons, soka 

University, p. 288. 
43  Akira Onishi, FUGI Global Model 9.0 M 200 / 80: Integrated Global Model for Sustainable Develop-

ment, Institute for Systems Science, Soka University, March 31, 1998, 
http://fugimodel.t.soka.ac.jp/ 

44 Barry Edmonston, Why refugees flee: an analysis of Refugee Emigration Data, paper presented at the 
Annual meeting of the Social Science History Association, Chicago, November 5-8 

45 Idem 
46 Susanne Schmeidl, a.w., 1995, p. 61 
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1969-1990 aan een model dat teruggaat op Lance Clark‟s model. Met haar aanpak 

weet zij een aantal onvolkomenheden uit andere studies ontlopen.47 Zij neemt ter 

vergelijking ook „negatieve‟ gevallen in haar studie op: landen met gelijkaardige 

structurele condities die niet tot een vluchtelingenstroom hebben geleid. In dit 

onderzoek wordt, aan de hand van een beperkt aantal indicatoren, de dynamiek in 

vluchtelingen-migratie nagegaan evenals de veranderingen in die dynamiek.  

4. De Verenigde Naties 

De early warning werkzaamheden in de schoot van de VN worden na het 

opdoeken van ORCI verder gezet in verschillende departementen van het 

Secretariaat, die verschillende taken vervullen met betrekking tot early warning. 

Momenteel wordt de belangrijkste verantwoordelijkheid gedragen door het 

Departement Politieke Zaken (DPA), dat binnen het Secretariaat belast is met 

preventieve actie en vredesstichting.48 Dit impliceert een mandaat om potentiële 

en werkelijk conflicten te identificeren, waar de Verenigde Naties een rol in de 

oplossing ervan zouden kunnen spelen. De zes regionale divisies van het DPA zijn 

elk belast met het identificeren van potentiële crises en het verschaffen aan de 

Secretaris Generaal van early warning met betrekking tot ontwikkelingen en 

situaties die vrede en veiligheid kunnen beïnvloeden.49  

Het meest ambitieuze en gerichte early warningsysteem in de schoot van de VN, is 

het Humanitarian Early Warning System (HEWS) van het Department of Humani-

tarian Affairs (DHA). Dit systeem omvat een veelheid van indicatoren en 

informatiebronnen (statistieken en teksten) die het toelaten de verslechtering van 

een honderdtal naties te volgen. Op een hoger niveau werkt een Ad Hoc Groep 

van het Administratief Coördinatiecomité (ACC) die zich sinds 1992 buigt over 

early warning of new flows of refugees and displaces persons waarbij VN organisaties 

zoals de FAO, UNDP, UNICEF, UNEP, UNESCO WHO, WFP, IOM, secties van 

het secretariaat zoals het Department of Political Affairs en het Centre for Human 

Rights Affairs) en het Internationale Rode Kruis zich onder voorzitterschap van 

het DHA over deze thematiek buigen. VN deelorganisaties zoals het FAO, hebben 

met het oog op het monitoren van hun activiteiten ook vroegtijdige 

waarschuwingssystemen opgezet. Voor het FAO is dit het GIEWS (Global Infor-

mation and Early Warning System on Food and Agriculture).  

                                                 
47 Idem 
48  UN Secretariaat, departement Potitieke Zaken, 

http://www.un.org/Depts/dpa/docs/peacemak.htm 
49  A. Walter Dorn, “Early (and late) Warning by the UN Secretary-General: Article 99 Revisited”, 

in Susanne Schmeidl and Howard Adelman (eds.) Early Warning an Early Response, Columbia 
International Affairs Online, 1998 http://www.cc.columbia.edu/sec/dlc/ciao/book/schmeidl 
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5. Recente evoluties 

Er is heel wat werk verzet met betrekking tot de conceptuele ontwikkeling van 

early warningstructuren, maar de praktische implementatie van vroegtijdige 

waarschuwingssystemen blijkt complex. Er blijft een kloof bestaan tussen de 

theorie en de praktijk. Recente evoluties in de informatie- en 

communicatietechnologie hebben de hoeveelheid en de snelheid van de 

informatiedoorstroming dramatisch verhoogd. Dit heeft geleid tot de 

ontwikkeling van een aantal systemen zoals het hoger aangehaalde GIEWS van de 

FAO, maar ook van informatiesystemen zoals Reliefweb en IRIN, beide 

„onderhouden „ door OCHA, het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire 

Acties.50 Het zijn via internet toegankelijk informatiesystemen die de bedoeling 

hebben informatie te verspreiden. Zij verspreiden gegevens en geven melding van 

gebeurtenissen echter zonder deze te analyseren. Daarnaast doen enkele (rijkere) 

landen inspanningen, zoals bijvoorbeeld Zwitserland waar het FAST systeem is 

ontwikkeld (Frühanalyse von Spannungen und Tatsachermittlung).51  

Uit een studie die in 1996 verscheen, bleek dat twee jaar voordien zowel de VN als 

heel wat regeringen ruimschoots voldoende informatie gekregen hadden, waaruit 

afgeleid kon worden dat in Rwanda een genocide dreigde, maar dat door een 

gemis aan coördinatie en hiaten in de reactiestructuur, niets substantieel gedaan 

werd om dit te verhinderen.52 Als reactie hierop hebben een groep van 

internationale NGO‟s, academici, lobbyisten, VN agentschappen en regeringen, 

besloten een forum op te richten om kennis en ervaring uit te wisselen m.b.t. 

                                                 
50  Sharon Rusu, “Early Warning and Information: The Role of ReliefWeb”, in Susanne Schmeidl 

and Howard Adelman (eds.) Early Warning an Early Response, Columbia International Affairs 
Online, 1998 http://www.cc.columbia.edu/sec/dlc/ciao/book/schmeidl 

51  Zie bv. Het Report on Roundtable –coalition for Early Warning of Violent Conflict by 
Congressional Hunger center and the center for the Study of Societies in Crisis, Washington 
DC, Friday, Februari 19, 1999 en  
Kohlschütter Andreas V. and Baechler, Günter, “How To establish an Early Warning System 
Concept and First Steps in Switserland”, in Susanne Schmeidl and Howard Adelman (eds.) 
,Synergy ine Early Warning: Conference Proceedings, Toronto, York University, Centre fot 
International and Security Studies, pp. 155-158 

52  FEWER (Forum on Early Warning and Early Response), About FEWER, 
http://www.fewer.org/functions/ about/main.htm 
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vroegtijdige waarschuwing, conflictpreventie en conflictoplossing: FEWER ( Fo-

rum on Early Warning and Early Response).53 

Al bij al is de situatie nu zo dar er nog geen sprake is van ontwikkelingen die 

zouden gaan in de richting van een grootschalige, in de schoot van de VN 

gecentraliseerd systeem. Analisten wijzen er op dat, omwille van politieke 

redenen, early warning geneigd zal zijn een gedecentraliseerde onderneming te 

blijven, en dat dit niet slecht hoeft te zijn.54 Zolang er maar een 

gemeenschappelijke pool van informatie is, wat voor diegenen die een aansluiting 

op het World Wide Web reeds een feit is. Het diffuse karakter van een vroegtijdig 

waarschuwingssysteem is eerder een voordeel dan een nadeel, omdat vele 

verschillende geluiden gehoord worden De verspreide informatie is niet alleen 

maar afkomstig is van overheden (met een monopoliepositie op het gebied van 

informatieverspreiding) of van internationale persagentschappen. Gavan Duffy 

stelt zelfs dat any centralized system of global early warning is politically unwise. 55 

                                                 
53  De sponsors van FEWER zijn overheden zoals het ministerie van Buitenlandse zaken van 

België, Finland, Denemarken en Zweden en het International Development Research Centre 
(Canada); Intergouvernementele organisaties zoals de Europese Commissie, United Nations 
Department for Economic and Social Affairs, CVSE– High Commissioner for National Minori-
ties, United Nations Development Programme, Office for the Co-ordination of Humanitarian 
Affairs ; stichtingen als het Ploughshares Fund, de Westminster Foundation for Democracy, en 
de Winston Foundation; de private sector: Quality Module Systems International en 
Rockerfeller Financial Services; en een aantal niet gouvernementele en academisch instellingen 
zoals East-West Institute; International Social Sciences Council/CEWS, International Alert en 
Saferworld 

54  Philip A. Schrodt and Debora J. Gerner, a.w., p 25 
55 Gavan Duffy, “An Early Warning on UN Early Warning: The World-Wide Web as a decentra-

lized Alternative”, in Susanne Schmeidl and Howard Adelman (eds.) Early Warning an Early 
Response, Columbia International Affairs Online, 1998 
http://www.cc.columbia.edu/sec/dlc/ciao/book/schmeidl 
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HOOFDSTUK 4 

HET GEBRUIK VAN EARLY WARNING 

1. Inleiding 

Zolang het vluchtelingenprobleem beschouwd werd als een tijdelijk fenomeen dat 

in uitzonderlijke omstandigheden de kop opstak, werden de problemen bekeken 

naargelang zij opdoken, op ad hoc basis. Met het toenemend aantal gedwongen 

grootschalige transnationale en transcontinentale vluchtelingenstromen is het 

echter niet langer realistisch hen te beschouwen als tijdelijke bijproducten van 

noodsituaties. Met het aanvaarden van de realiteit dat de problemen die tot 

grootschalige migraties leiden sinds enkele jaren chronisch zijn, wint ook het idee 

veld dat een planning nodig is om de condities die tot vluchtelingen- en 

migratiestromen leiden aan te pakken en om het verloop en de ontwikkeling van 

crises te voorspellen.56 De auteurs die zich over vroegtijdige waarschuwing van 

vluchtelingenstromen buigen zien het gebruik ervan opduiken in twee soorten 

situaties.57 In het eerste geval is er nog geen massale uittocht van vluchtelingen, 

maar kan dit vroeg of laat verwacht worden. In deze situatie kan de stroom nog 

tegengehouden worden of kan er gesleuteld worden aan de oorzaken van de 

spanningen die tot een massale uittocht zouden kunnen leiden. In de tweede 

situatie is het euvel reeds geschied en komt de vluchtelingenstroom op gang of is 

hij reeds op kruissnelheid gekomen. Preventie is hier niet meer mogelijk. In deze 

omstandigheden wordt vroegtijdige waarschuwing noodzakelijkerwijs gericht op 

planning en coördinatie van bijstand aan en bescherming van de mensen die reeds 

te lijden hebben onder het gebeuren. 

                                                 
56 Louise Drücke, Preventing Actions for Refugee Producing Situations, Peter Lang, Frankfurt-am-

Main,1990, p. 25 
57 Leon Gordenker, a.w., p 172; Lance Clark, Early Warning of Refugee Flows, Refugee Policy 

Group, Washington, 1989, p. 2 
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2. Preventie58 

Veel menselijk lijden is het gevolg van antropogene rampen, van „man made-

disasters’. Het voorkomen van deze desastreuze menselijke acties vraagt om een 

politiek wederwoord. Dit is het rechtstreekse gevolg van het feit dat de 

verantwoordelijkheid hiervoor bij regeringen berust, die maar al te vaak op 

willekeurige wijze vervolgen, gevangen zetten, martelen en verwaarlozen. De 

vervolging waarvan sprake is in de Conventie van Genève is in vele gevallen het 

gevolg van wat regeringen doen of net nalaten te doen. Maar er bestaan meer 

redenen om de hielen te lichten dan deze. Oorlogen en binnenlandse opstanden 

bijvoorbeeld, maar ook sommige ecologische rampen kunnen evenzeer gerekend 

worden bij de categorie van antropogene rampen. De miljoenen vluchtelingen en 

ontheemden in het voormalige Joegoslavië en Rwanda zijn geen 

Conventievluchtelingen, maar daarom niet minder op de vlucht. Het trachten te 

vrijwaren van zijn eigen fysieke en mentale veiligheid, het vluchten voor 

oorlogsgeweld, voldoet wel niet aan de Conventie van Genève, maar in Genève 

heeft de wieg gestaan van menig andere conventie, waaronder deze die 

betrekking heeft op de bescherming van burgerslachtoffers in oorlogstijd.59 

Daarenboven blijft de mensenrechtenstandaard ook in deze omstandigheden nog 

van toepassing. Het is de maatstaf bij uitstek die op internationaal rechterlijk vlak 

toelaat het doen en laten van plaatselijke machthebbers te toetsen.  

In 1981 duidde de VN Commissie een speciale rapporteur aan die het verband 

tussen mensenrechtenschendingen en massale uittochten moest onderzoeken.60 

Uit de rapporten van Amnesty International blijkt dat het voorlopig met de 

schendingen van de mensenrechten nog niet de goede kant uitgaat, integendeel. 

Veel regeringen blijken steeds minder voorrang te geven aan de bescherming van 

de mensenrechten en onttrekken zich willens en wetens aan hun plicht om ander 

landen te houden aan hun internationale verplichtingen.61 De nood aan een 

autoriteit die effectief toezicht houdt op het gebied van de mensenrechten en de 

noodzaak om snel en effectief te kunnen reageren op early warningsignalen zijn 

groot en hebben een hernieuwde belangstelling gewekt voor het reeds langer 

bestaande voorstel een Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in het leven te 

roepen. Dit gebeurde op 20 december 1993, wanneer de Algemene Vergadering 

van de VN resolutie 48/141 aanvaardde, waardoor de post van Hoge Commissaris 

                                                 
58  Zie Leon Gordenker, a.w., 1986,1987 en 1990 
59 In Genève zijn verschillende verdragen gesloten. In 1949 werden vier verdragen vastgesteld die 

betrekking hebben op respectieveelijk landstrijdkrachten, zeestrijdkrachten, krijgsgevangenen en 
tenslotte de burgerbevolking: de Geneefse conventie m.b.t. de bescherming van burgers in oor-
logstijd.  

60 Sadruddin Aga Khan, Question of the Violation of Human Rights and Fundamental Freedoms in Any 
Part of the World, with Particular Reference to Colonial and Other Dependent Countries and Territories: 
Study on Human Rights and Massive Exoduses, UN Doc.6 E/CN.4/1503, Economic and Social 
Council, 31 December 1981 

61 Amnesty International, Amnesty International Jaarboek 93, Amsterdam / Leuven,1993 
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voor de Mensenrechten van de VN werd gecreëerd.62 In het kader van de 

hervormingen van de VN (A/51/950, para. 79), werden het Bureau van de Hoge 

Commissaris voor de Mensenrechten van de VN en het Centrum voor 

Mensenrechten op 15 september 1997 samengesmolten tot één enkel Bureau van 

de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN (OHCHR), dat 

sindsdien geleid wordt door voormalige Ierse president, Mary Robinson. 

De mensenrechten waarvan sprake, kunnen betrekking hebben op het beperken 

van rechten, op de aantasting van persoonlijke vrijheden, op het willekeurig 

gebruik van macht door overheden, op de toegang tot primaire voorzieningen en 

op het welzijn op economisch en sociaal vlak. De reden waarom deze zo vaak met 

de voeten getreden worden is gewoonlijk te vinden in wanbeleid of het afwezig 

blijven van enige vorm van beleid. Zowel incompetentie van de overheid als een 

doelbewuste verwaarlozing liggen hieraan ten grondslag. Het falen van een 

overheidsbeleid en de antropogene rampen zijn niet zelden het gevolg van het uit 

de hand lopen van politieke activiteiten. De mensenrechtenstandaard laat toe om 

over de resultaten van dit type activiteiten te oordelen. Hij laat toe, althans in 

principe, de verwaarlozing van de mensenrechten in kaart te brengen en verleent 

zo een goede basis voor early warning.63 De verklaringen over mensenrechten van 

de VN64 en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens fungeren als 

norm. Zij worden niet overal even zeer in het hart gedragen, maar zijn op zijn 

minst de meeste regeringen niet vreemd en vormen dus een geschikt 

uitgangspunt. En bovendien werd door een aantal regionale organisaties in 

Europa, Latijns Amerika en Afrika bijkomend materiaal aangereikt om tot meer 

specifieke en regio-gebonden definities te komen.65 

Early warning van antropogene rampen zal waarschijnlijk in de meeste gevallen 

slaan op situaties waarvan de oorzaken in een recent verleden liggen, eerder dan 

op toestanden te wijten aan lange-termijnfactoren. Niettegenstaande dat zouden 

de indicaties voor een naderend onheil toch al in een erg vroege fase kunnen 

ontdekt worden. Dit type vroegtijdige waarschuwing projecteert bij een 

aanhoudende trend waarschijnlijk rampzalige ontwikkelingen naar de toekomst. 

Hierin zouden heel wat factoren verwerkt moeten worden, waaronder deze die 

rekening houden met een wissel van (etnische) elites waarbij te vrezen valt dat een 

deel van de bevolking haar rechten dreigt verliest of waarbij een sociaal systeem 

opgezet wordt dat gebaseerd is op duidelijke onrechtvaardigheden zoals het 

                                                 
62  Dit gebeurde op de 85 plenaire vergadering van 20 december 1993, doc. A/RES/48/141 
63  Gregg A. Beyer, "Human rights monitoring and the failure of early warning: a practionner's 

vieuw", International Journal of Refugee Law, 2 (1990)1 
64 In verschillende internationale en regionale organen zijn de voorbije zevenetig jaar ongeveer drie-

honderd verklaringen en verdragen over mensenrechten verschenen. 
65 Het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijhe-

den (26 landen); OAS: Amerikaans verdrag voor de rechten van de mens (23 landen); OAE: Afri-
kaans handvest voor de rechten van mens en volkeren (44 landen) 
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gebruik van minderheden als zondebokken en het aanmoedigen van een sociale 

verdeling die de minderheden verdrukt.66 

Naast deze sociale en politieke factoren met een duidelijk zichtbare impact kunnen 

ook dieper liggende factoren bekeken worden. In sommige maatschappijen zet de 

sociale verandering, waaronder de bevolkingsgroei, het leefmilieu onder een 

geweldige druk, met ontbossing en woestijnvorming als gevolg. Vruchtbaar land 

wordt herschapen in onbewoonbare gebieden zodat de bewoners genoopt zijn 

hun heil elders te zoeken: in de steden bijvoorbeeld. De verstedelijking neemt in 

een adembenemend tempo toe. Regeringen worden met steeds minder 

controleerbare situaties geconfronteerd, die leiden tot meer migratie in een steeds 

chaotischere situatie. De invloed van deze factoren reikt verder dan de 

staatsgrenzen en zij waarschuwen dan ook voor een evolutie in een hele regio, 

eerder dan voor een te verwachten gebeuren in een enkele staat. 

Of vroegtijdige waarschuwing op het gebied van preventie van 

vluchtelingenstromen daadwerkelijke impact kan hebben, is afhankelijk van 

situatie tot situatie. Zonder politieke wil en zonder institutionele mogelijkheden 

om te reageren zal een vroegtijdig waarschuwingssysteem weinig zoden aan de 

dijk brengen. Sommige van de meest actuele en meest schrijnende 

vluchtelingencrises hadden kunnen vermeden worden als de wil en de middelen 

om tijdig op deze duidelijke tekenen van massale mensenrechtenschendingen te 

reageren, hadden bestaan. Ongelukkig genoeg zijn in vele situaties de 

verantwoordelijken voor de grove mensenrechtenschendingen zo goed als 

immuun voor pressie van buitenaf, en daarnaast ontbreekt bij de enkelingen die in 

die positie verkeren om dan toch enige druk uit te oefenen zeer vaak de politieke 

wil om iets te ondernemen. In menige situatie kan early warning bovendien, met 

name wanneer de informatie in verkeerde handen terecht komt, een averechts 

effect hebben. Een regering die in de fout gaat, kan bijvoorbeeld als gevolg van het 

verspreiden van early warningberichten maatregelen ontplooien om de naar het 

buitenland vluchtende bevolking toch maar in het land te houden, zonder dat zij 

dit uit humanitaire overwegingen doet.67 

In de geschiedenis kunnen voorbeelden gevonden worden van hoe door de 

vroegtijdig waarschuwing voor mogelijke vluchtelingenstromen acties zijn 

ondernomen die verwachte crises toch hebben kunnen afwenden. De bezorgdheid 

voor een mogelijke massale vlucht vanuit Eritrea en Tigre naar Oost-Soedan 

bijvoorbeeld, is een belangrijke factor gebleken in het bijstellen van de 

buitenlandse steun vanwege een aantal Europese landen, wat voedselleveringen 

                                                 
66 Leon Gordenker, a.w 
67 Lance Clark, a.w., p. 2 
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voor de noodlijdende bevolking in de getroffen gebieden heeft mogelijk 

gemaakt.68 

3. Tijdige actie 

Hoewel er een rol voor early warning is weggelegd in het voorkomen van de 

vluchtelingenstromen blijft deze rol in de praktijk vaak eerder bescheiden. De 

belangstelling voor vroegtijdige waarschuwing van migratie- en 

vluchtelingenstromen gaat in belangrijke mate naar het verschaffen van informatie 

zodat op een tijdige en efficiënte wijze nieuwe stromen kunnen aangepakt 

worden. Lance Clark onderscheidt twee belangrijke taken die op dit gebied voor 

early warning weggelegd zijn: de noodacties moeten tijdig opgestart kunnen 

worden en er moet een noodplan ontwikkeld worden.69 

Omdat beslissingen in een crisissituatie in de meeste gevallen afhangen van een 

handvol besluitvormers op eenzame hoogte, moeten deze tijdig en blijvend 

geïnformeerd kunnen worden over potentiële migratiestromen, ruim voor deze 

bewaarheid worden. Enkel dan bestaat de mogelijkheid dossiers te bestuderen 

zonder kostbare tijd verloren te laten gaan en enkel dan kan zonder dralen tot 

actie overgegaan worden, met name zo gauw de vluchtelingen in het land van 

eerste opvang het toneel betreden. Een tijdige waarschuwing voor mogelijke 

vluchtelingenstromen laat toe op hun komst te anticiperen en de nodige 

maatregelen te nemen die een overrompeling van de lokale administratie door een 

te grote toevloed aan migranten voorkomt. Dit baat zowel de hulpverleners als de 

vluchtelingen zelf. Hoe kleiner de tijdsspanne tussen het opduiken van 

vluchtelingen en het verlenen van noodhulp, hoe meer het menselijk leed dat met 

een vlucht gepaard gaat, beperkt kan blijven. 

Vroegtijdige waarschuwing voor mogelijke noden zorgt voor een basis waarop 

een systematische planning kan uitgewerkt worden. Een op voorhand 

uitgedokterd urgentieplan kan de tijd die nodig is om belangrijke beslissingen te 

nemen tot het minimum beperken. Deze noodplanning vereist een goed inzicht in 

de aard en de omvang van de middelen die nodig zijn om aan elke specifieke 

noodsituatie het hoofd te kunnen bieden. De aard van de elementen waarmee 

rekening gehouden dient te worden, zijn van streek tot streek verschillend, vaak 

voor de hand liggend en triviaal, maar daarom niet minder belangrijk. Zo spreekt 

het voor zich dat bij het verlenen van voedselhulp in gebieden waar de islam een 

belangrijke religie is, vermeden dient te worden massaal varkensvlees, of andere 

producten die om religieuze redenen niet op het menu mogen staan, in te voeren. 

Ook met het weer moet rekening gehouden worden. Er moet terdege rekening 
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gehouden worden met de rol die sommige actoren zoals de wind in bepaalde 

streken kunnen spelen. De landen die binnen de actieradius van de Vietnamese 

bootvluchtelingen vielen, zagen in de perioden dat Zuidoost-Azië door 

moessonwinden getergd wordt, merkelijk minder bootjes aanmeren dan tijdens de 

rest van het jaar. 

Lessen trekkend uit ervaringen uit het verleden en rekening houdend met 

klimatologische, geografische, culturele, sociale en politieke elementen dienen 

regio-specifieke plannen ontwikkeld te worden. Het belangrijkste doel van dit 

proces is een flexibel kader op te zetten waarbinnen daadwerkelijk humanitaire 

acties kunnen worden ondernomen. 
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HOOFDSTUK 5 

HOE WERKT EARLY WARNING?  

1. Inleiding: de ontwikkeling van een early warningcapaciteit 

Een werkzaam systeem, dat beleidsmakers die informatie verschaft die nodig is 

om aangepaste beslissingen te kunnen nemen, is geen fysieke eenheid zoals een 

computer die ten gepaste tijde waarschuwt voor op handen zijnde menselijke 

rampen. Een EWS is, zoals hier gedefinieerd, een proces, waarin de data gefilterd en 

geïnterpreteerd worden, en omgezet worden in signalen die beleidsmakers waarschuwen 

voor het mogelijk op til zijn van een menselijke ramp. 

Een belangrijk aspect van het welslagen van een EWS, is wat er verwacht wordt. 

Zoals beschreven in hoofdstuk 1, wordt er hier vanuit gegaan dat er een duidelijke 

scheiding is tussen de waarschuwing en de actie. Naast de definitie van wat het 

doel van het systeem is, is het eveneens bepalend wat als een ramp beschouwd 

wordt, en welk de kritische drempels zijn die niet overschreden mogen worden. 

Vroegtijdige waarschuwingssystemen kunnen ingedeeld worden in formele en 

informele systemen. De informele systemen, zijn diegene die bestaan buiten een 

organisatorische structuur, of die eventueel als deel van een onafhankelijke 

organisatie functioneren. Voorbeelden daarvan zijn de impliciete early 

warningsystemen die bestaat in bijvoorbeeld gemeenschappen. Formele EWS 

daarentegen, zijn systemen die opgezet zijn met het oog op een welbepaald doel, 

die een duidelijk mandaat hebben en een rol in een organisatie. Voorbeelden 

daarvan zijn FEWS (Famine Early Warning System) van USAID en GIEWS (Global 

Information and Early Warning System) van de FAO.70 

EWS kunnen verder ingedeeld worden in systemen die waarschuwen voor 

natuurrampen (aardbevingen, vloedgolven, vulkaanuitbarstingen, 

overstromingen, cyclonen e.d.), en de systemen die waarschuwen voor rampen die 

minstens gedeeltelijk als antropogeen zijn te kwalificeren. Vroegtijdige 
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waarschuwingssystemen voor vluchtelingen- en migratiestromen zijn in 

belangrijke mate geënt op de inspanningen die reeds gebeurd zijn met betrekking 

tot waarschuwingssystemen voor natuurlijke en antropogene rampen. 

2. Functionele structuur voor een vroegtijdig 
waarschuwingssysteem 

Een EWS m.b.t. humanitaire aangelegenheden kan, wat de werking betreft, 

opgedeeld worden in verschillende, samenhangende maar functioneel gescheiden 

fasen.  

Een eerste fase is de inputfase dit is de fase van de datacollectie, datauitwisseling 

en verspreiding. De informatiebronnen kunnen sterk verscheiden zijn: rapporten 

uit het veld, media rapporten, orale informatie, administratieve bronnen, 

informatie afkomstig van experts, ….  

Early Warning

Input Verwerking Output

Data

Rapporten uit het veld
“Remote sensing data”
Mediarapporten
Orale informatie
Administratieve bronnen
Expert-info

EWS

Computermodellen
Heuristiek
- intuïtie
- institutioneel geheugen

Early Warning
sigalen
Indicatoren

 

Bron: naar Rostis, 1998 

Figuur 1 Structuur van een Early Warning Systeem 

In een volgende fase gebeurt de verwerking van de data. De data worden 

geanalyseerd, al dan niet gebruik makend van daarvoor ontwikkelde 

computermodellen. Een heuristische benadering, die naast de feiten in belangrijke 

mate steunt op intuïtie van deskundige analysten en een institutioneel geheugen, 

staat daarbij centraal. De verschillende analyses die gebeuren worden vervolgens 

gecoördineerd en gesynthetiseerd.  

Deze verwerkte gegevens vormen de output, de eigenlijke early 

warningsignalen. Deze wordt verspreid in de vorm van voor het beleid bruikbare 

indicatoren. 
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3. Datavergaring 

Om effectief functionerende vroegtijdige waarschuwingsystemen te ontwikkelen, 

moeten een aantal vragen beantwoord worden: wat zijn de belangrijkste 

humanitaire noodgevallen waarmee de mensen in hun thuislanden 

geconfronteerd worden; wat bepaalt wie van de getroffen bevolking op deze 

problemen reageert door de benen te nemen; en welke gebeurtenissen vormen de 

druppel die de emmer doet overlopen en geven uiteindelijk aanleiding tot een 

internationale migratiestroom? Om op deze vragen te antwoorden moeten de 

migratieveroorzakende factoren, de migratiebevorderende factoren en de 

gebeurtenissen die de directe aanleiding voor het vertrek vormen, onder de loep 

genomen worden. Een noodzakelijke voorwaarde daartoe is over de nodige 

informatie te beschikken. Gegevensverzameling is een eerste belangrijke stap in 

early warning.  

Van een netwerk dat enkel met de taak belast zou zijn informatie voor een early 

warningsysteem te vergaren, kan alleen maar worden gedroomd. Alleen al de 

financiering van een omkadering om dit op een professionele wijze uit te bouwen, 

vormt een niet te ronden klip. Strikt genomen is dit echter niet eens nodig. Veel 

informatie is immers voorhanden en wordt onvoldoende of niet benut. Niet 

zozeer de gegevensverzameling, maar de gegevensuitwisseling is op dit ogenblik 

belangrijk. Er wordt massaal aan gegevensverzameling gedaan, door de 

instellingen van de VN, door regionale organisaties zoals de Organisatie van 

Amerikaanse Staten, de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, de Conferentie voor 

Veiligheid en Samenwerking in Europa e.a., door niet gouvernementele 

organisaties zoals Amnesty International en het Internationale Rode Kruis, door 

persagentschappen, door onderzoekscommissies, en ook door in deze context 

vaak als aangebrand beschouwde organisaties zoals de CIA en haar buitenlandse 

zusterorganisaties. Alles samen worden er op wereldvlak momenteel miljarden 

uitgegeven aan gegevensverzameling. De data zijn in belangrijke mate aanwezig, 

maar worden niet p^de meest economische wijze benut.  

Aan waarnemingen die de basis van de informatie vormen, is er dus geen gebrek. 

Nu is alleen maar over gegevens beschikken is niet voldoende. Het tragische 

verhaal van de Issaks uit Noord-Somalië kan hiervan een illustratie leveren.71 Vele 

Issaks hebben de dood gevonden in het conflict tussen de Somali Armed Forces en 

de Somali National Movement, waarbij burgers en vluchtelingen doelbewust 

onder vuur werden genomen. Diverse NGO's en IGO's waren nochtans op dat 

ogenblik in de regio actief en wisten wat er aan de hand was, maar er was in geen 

enkel mechanisme voorzien om dit type informatie door te spelen. Bovendien 

achtte een aantal organisaties dat het waken over het naleven van de 
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mensenrechten niet tot hun mandaat behoorde of wisten ze eenvoudigweg niet 

wat met deze informatie aan te vangen. 

4. Informatiedoorstroming 

Het beschikken over gegevens is een eerste stap, maar om ruwe data om te zetten 

in bruikbare informatie zijn bijkomende inspanningen nodig. De 

informatiedoorstroming loopt niet steeds van een leien dakje, zoals uit vele 

voorbeelden blijkt, en in vele organisaties die over bruikbare informatie 

beschikken, loopt het gegevensbeheer vaak mank, ook binnen de VN.72 De schat 

aan informatie die in het raam van activiteiten onder VN-vlag verzameld wordt, is 

niet altijd even gemakkelijk toegankelijk. Stoelend op omvangrijke mondiale 

netwerken, stellen organisaties zoals het ontwikkelingsfonds van de Verenigde 

Naties (UNDP) zich eerder weigerachtig op met betrekking tot 

informatievergaring en dit om tweeërlei redenen. Ten eerste is er onvoldoende 

omkadering voor deze taak, maar zeker zo belangrijk is het feit dat het behoud 

van de integriteit van de organisatie aan wie de gegevens worden ontleend 

remmend werkt. Uit hoofde van de opdracht, die voor de verschillende 

organisaties hun bestaansreden vormt, kan niet zomaar voor het secretariaat 

'gespioneerd' worden, laat staan voor derden. De eigen werking primeert over 

mogelijke informatietaken voor het secretariaat.73 Het probleem waar alle 

organisaties die te velde actief zijn mee te kampen hebben, is dat zij hun 

activiteiten slechts kunnen ontplooien bij gratie van de overheid van het land 

waarin zij werken. Onthullingen over wantoestanden kan de lokale werking op de 

helling zetten omdat 'lekken' makkelijk te ontdekken zijn. Het risico dat de 

lopende programma's als tegenmaatregel zouden moeten worden stopzetten, 

hangt steeds dreigend boven het hoofd. Deze beker gaat noch aan de NGO's noch 

aan de IGO's voorbij. De turbulente verhoudingen tussen bijvoorbeeld Nederland 

en enkele van haar voormalige kolonies of tussen België en Zaïre / Congo, toont 

aan dat dit ook voor bilaterale samenwerkingsprogramma's geldt.  

Voor wat de IGO's betreft kan nog een remmende factor gevonden worden in de 

structuren van de organisaties zelf. De verschillende internationale 

gouvernementele organisaties zijn samengesteld uit regeringen van soevereine 

staten die met hun stilzwijgen bovenal zichzelf een hand boven het hoofd houden. 

Landen die enerzijds op het thuisfront laag of matig scoren op 

mensenrechtengebied, kunnen anderzijds duizenden kilometers van huis 

vredestaken opgedragen krijgen. Pakistan bijvoorbeeld was één van de 

vredesmachten die in het ontspoorde Somalië meehielpen de 'rechtsstaat' weer 
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vorm te geven. Thuis werden ondertussen de religieuze minderheden met geweld 

onderdrukt. Door de afkondiging van blasfemiewetten en de overgang naar een 

Islamitische staat onder Zia ul-Haq, werden in Pakistan sekten zoals de ahmadiyya-

beweging eerst buiten de wet gesteld en later werden de leden systematisch 

vervolgd.  

Ondanks alle remmingen en beperkingen wordt in de schoot van de VN toch een 

massa waardevolle informatie samengebracht. In de uitbouw van een werkzaam 

vroegtijdige waarschuwingssysteem mogen niet alle taken naar de VN 

doorgeschoven worden. Ook regeringen, NGO's en de wetenschappelijke wereld 

moeten mee aan de weg timmeren en elk op het eigen domein hun 

verantwoordelijkheden opnemen.74 Toch mag er, meer dan van niet-

gouvernementele organisaties of van de academische wereld, van de Verenigde 

Naties een voortrekkersrol verwacht worden, al was het maar omwille van het 

mandaat van de VN. Vele van haar deelorganisaties zijn wereldwijd actief en 

beschikken over erg bruikbare 'antennes'. Sommige organen van de VN zoals 

UNHCR, het OHCHR, FAO en UNESCO doen door de aard van hun activiteiten 

waarnemingen die betrekking hebben op vluchtelingen- en migratiestromen. Van 

deze organisaties kan worden verwacht dat zij in de toekomst een sleutelrol zullen 

spelen op het gebied van de vroegtijdige waarschuwing van vluchtelingenstromen 

door de VN. Zij zullen onderling nauwer moeten samenwerken en eveneens de 

banden moeten aanhalen met andere VN organisaties en gespecialiseerde 

organisaties, die door hun respectievelijke mandaten eveneens bij bepaalde 

deelaspecten van early warningactiviteiten betrokken zijn.75 

5. Een gecoördineerde gezamenlijke actie 

Het feit dat vluchtelingen en migratiestromen teweeggebracht worden door een 

brede waaier van complexe basisoorzaken doet reeds vermoeden dat vroegtijdige 

waarschuwing een degelijke, ruime en gecoördineerde aanpak vereist. Ondanks 

het geweldig potentieel dat de Verenigde Naties als een geheel betekenen, staat de 

gesystematiseerde werking binnen de VN nog maar in haar kinderschoenen. 

Wanneer alle beschikbare communicatiekanalen op een deugdelijke wijze 

ingeschakeld worden, zal een reuzensprong voorwaarts gemaakt zijn. Zonder een 

gecoördineerde gezamenlijke actie van alle geledingen van de VN heeft het early 

warningproject weinig kans op slagen. Een snelle gegevensdoorstroming van alle 

relevante afdelingen naar een coördinatiecentrum dat de gegevens kan 

samenbrengen, analyseren, interpreteren en weer verspreiden, kan de 
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beleidsverantwoordelijken de institutionele steun geven om hun taak beter te 

vervullen.  

Ook op nationaal vlak gelden dezelfde vaststellingen. Indien alle aanwezige 

know-how, die te vinden is in verschillende overheidsdiensten, IGO‟s, NGO‟s en in 

de academische wereld, kan samengebracht worden, wordt reeds een grote stap 

voorwaarts gezet in de ontwikkeling van een functionerend en bruikbaar 

vroegtijdig waarschuwingssysteem. 

6. Een voorbeeld van een early warning systeem in de praktijk: 
FAST76 

Hoe de beschikbare informatie aangewend kan worden voor early 

warningdoeleinden, kan nagegaan worden in enkele van de hoger aangehaalde 

VN organisaties, maar er lopen ook kleinschaligere initiatieven die met minder 

omkadering en minder financiële inbreng functioneren. Een voorbeeld daarvan is 

het FAST project van de Swiss Peace Foundation. 

De Swiss Peace Foundation (SPF) is een onafhankelijke niet gouvernementele 

organisatie die op het domein van vredes- en conflictonderzoek actief is en 

bestuurd wordt vanuit het Institute for Conflict Resolution. Het doel van de 

organisatie is zowel wetenschappelijk als praktisch bij te dragen aan de 

ontmanteling van georganiseerd geweld tussen sociale groepen en tussen naties 

en bij te dragen aan de uitwerking van leefbare instituties om conflicten op een 

vreedzame manier te beslechten. 

6.1 Achtergrond 

FAST (Frühanalyse von Spannungen und Tatsachermittlung) ging in de loop van 1998 

als pilootproject van start, gesponsord door het Zwitserse Agentschap voor 

Ontwikkeling en Samenwerking (SDC). Het doel dat met het project beoogd werd, 

was drievoudig. 

1. FAST wil de mogelijkheden van besluitvormers verhogen, om kritieke 

politieke ontwikkelingen tijdig te identificeren, voornamelijk in landen waar de 

spanningen in de richting van een gewapend conflict evolueren of waar er 

reeds interne twisten zijn of zelfs een ernstig tussenstatenlijk conflict. 

2. FAST wil de mogelijkheden identificeren die er bestaan om een derde partij 

tijdens crisissituaties te laten ingrijpen om aldus de spanningen te verminderen 

en bij te dragen aan de conflictoplossing. 

3. FAST werkt als een controle-instrument voor de SDC door naast de 

risicoinschattingen die in het agentschap zelf gebeuren, ook een ander 

perspectief te bieden. 
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Het vertrekpunt van dit initiatief is te vinden in het besef dat er nog steeds een 

grote kloof bestaat tussen de (academische) early warning en de (politieke) early 

response. De SPF beschouwt het FAST model als een toegepast EWS, omdat de 

band die er gelegd wordt tussen de informatiecollectie en –verwerking enerzijds 

en de politieke aanbevelingen anderzijds gewaarborgd wordt door een 

geïnstitutionaliseerde toegang tot het besluitvormingsproces.  

In de pilootfase richtte het project zich op maar een handvol mogendheden. Nu 

worden er in het FAST project een 15-tal landen gemonitord in Azië en Zuidelijk 

Afrika. Het is de bedoeling om op termijn te komen tot het systematisch opvolgen 

van een veertigtal landen. 

6.2 Methodologisch kader 

In het kader van het FAST project is er een early warningmethodologie uitgewerkt 

die, zo stelt de Swiss Peace Foundation, de wetenschappelijke theorie verzoent 

met de politieke realiteit. Daarbij wordt verder gegaan dan de verzameling en 

analyse van early warning informatie, door zowel kwalitatieve als kwantitatieve 

instrumenten te leveren. Omdat kwantitatieve sociale modellen aanzienlijke 

beperkingen hebben indien ze aangewend worden voor een gevoelige dagelijkse 

monitoring, steunt FAST grotendeels op een kwalitatieve methodologie om een 

beter zicht te krijgen op escalatie en deëscalatie processen. Het FAST early 

warningmodel bestaat uit de volgende vier onderdelen. 

1) Steeds hernieuwde beoordeling van de achtergrondcondities van de 

verschillende landen door regioexperts. Dit leidt tot de jaarlijkse FAST 

landenrisicoprofielen. 

2) Monitoring en descriptieve analyse van het verloop van de gebeurtenissen 

zoals die weerspiegeld worden door nieuwsagentschappen en plaatselijke 

FAST waarnemers. Dit leidt tot de kwantitatieve gebeurtenissenanalyse. 

3) Periodieke inschatting van de landenrisico‟s afgeleid van de risicoprofielen, 

gebeurtenissenanalyse en de beoordeling van experts, gebaseerd op 

kwantitatieve en kwalitatieve technieken. 

4) Gemeenschappelijke formulering door FAST en de cliënt (bv. SDC) van 

politieke strategieën, gebaseerd op de risicoinschattingen van beide partijen. 

De gezamenlijke FAST - opdrachtgever interface (de periodieke risico-

inschattingen en de gemeenschappelijke uitwerking van politieke strategieën) 

vertrekken vanuit de noden van de opdrachtgever. 



 38 

 

Kwantitatieve
gebeurtenissenanalyse

Jaarlijkse 
landenrisicoprofielen

FAST / opdrachtgever
beleidsstrategie

Periodieke
risicoinschatting

 

Bron: SPF: FAST 

Figuur 2 De FAST Early Warning Cyclus 

6.3 Producten 

Met het oog op het bereiken van zowel gouvernementele als niet-

gouvernementele organisaties levert het systeem een aantal producten waaronder: 

1) „risicoprofielen‟ voor de meeste landen die in het project opgenomen zijn, 

2) vierjaarlijks de „FAST country reports‟ die een uitvoerige samenvatting 

bevatten, politieke aanbevelingen, risicoinschattingen (inclusief scenario‟s) en 

additionele informatie, 

3) De „FAST Special Country Reports‟ waarvan de staf het verschijnen 

noodzakelijk acht en 

4) FAST rondetafel discussies, met klanten die mikken op een gezamenlijke 

formulering van strategieën. 

6.4 Kosten 

De SPF wordt gesubsidieerd door de Zwitserse federale overheid. Het 

leeuwendeel van de middelen is afkomstig van contractonderzoek en bijdragen 

van derden. De financiers van de projecten zijn voor het grootste gedeelte terug te 

vinden in de publieke sector. Verder inkomsten komen van internationale 

organisaties en van private schenkingen. 

De FAST activiteiten werden voor 2000 op ongeveer 1 000 000 ZWF begroot, 

waarvan 700 000 ZWF van de Zwitserse Agentschap voor Ontwikkeling en 

Samenwerking komt. 

6.5 Organisatiestructuur 

Voor de uitvoering van het project wordt er met een aantal partners 

samengewerkt, o.m. met Harvard University (Virtual Research Associates: VRA) 

voor het automatisch coderen van gebeurtenissen, met FEWER (London) en 
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EAWARN (Moscow) voor het opzetten van een informatienetwerk in Centraal 

Azië en met geselecteerde deskundigen voor de risicoinschatting, de politieke 

aanbevelingen en toekomstscenario‟s. 

6.6 Is FAST een voorbeeld? 

De gebeurtenissen waarvoor gewaarschuwd wordt met een vroegtijdig 

waarschuwingssysteem hebben betrekking op grote delen van de wereld en 

overstijgen de belangen van een individueel land. Heel wat initiatieven die 

genomen worden, zoals het FAST project, verzamelen gegevens, verwerken ze en 

stellen ze ter beschikking van de opdrachtgever, meestal in het land waar het 

initiatief gevestigd is. De inspanningen in verschillende landen worden niet op 

elkaar afgestemd, waardoor er heel wat dubbel werk gebeurt. Niet alleen  de 

samenwerking tussen verschillende landen gebeurt hier niet optimaal. Vaak laat 

ook de samenwerking tussen verschillende diensten in één land te wensen over en 

verzamelen en verwerken verschillende diensten naast elkaar gelijkaardige 

informatie.  

In een ideaal scenario worden de inspanningen samengevoegd of op zijn minst 

op elkaar afgestemd. Idealiter worden er dan ook informatienetwerken opgezet 

die de nationale grenzen overschrijden, en krijgen de early warninginitiatieven 

een plaats in de schoot van organisaties zoals bijvoorbeeld de VN, de OESO of op 

het niveau van de EU. Hierdoor kan dubbel werk vermeden worden en er kan 

zelfs aan een taakverdeling gedacht worden, waardoor met dezelfde inzet aan 

middelen meer bereikt kan worden.  

Het FAST project wijkt sterk af van een dergelijk ideaal vroegtijdig 

waarschuwingssysteem. Het is eerder bescheiden en bestrijkt maar enkele, zij het 

conflictrijke, gebieden. De kleinschaligheid en de structurele link naar de 

Zwitserse overheid maakt het anderzijds een bijzonder haalbaar project. Met de 

middelen die voorhanden zijn wordt zo optimaal mogelijk gewerkt. Informatie uit 

vrijwel uitsluitend open bronnen wordt aangevuld met eigen monitoring-

gegevens en vervolgens geanalyseerd. Deze analyses worden systematisch 

gerapporteerd naar de administratie. Er wordt een expertise opgebouwd die een 

plaats kan krijgen in een groter geheel als de politieke wereld de tijd rijp acht voor 

een early warningsysteem dat meer gaat in de richting van het ideale. 
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HOOFDSTUK 6 

MOGELIJKHEDEN VOOR HET BELEID 

1. Early Warning en het beleid 

Het migratiebeleid wordt op meerdere niveaus gevoerd. Het is altijd al een 

belangrijke nationale materie geweest, maar meer en meer wort de thematiek op 

Europees niveau opgevolgd. Door de inwerkingtreding van het Verdrag van 

Amsterdam werd op het gebied van immigratie en asiel een rechtstreeks 

bevoegdheid aan de Gemeenschap verleend. Men is zich nu scherper dan een paar 

jaar geleden bewust van het belang van migratie en asielkwesties op het Europese 

niveau. Zowel op Europees niveau als op nationaal niveau ziet men dan ook de 

interesse groeien voor een systematische verzameling en analyse van gegevens die 

het beleid kunnen ondersteunen/ 

1.1 Europa 

De Europese Raad is het in Tampere eens geworden over de uitwerking van een 

gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid van de EU. Niet alleen wordt er 

gewerkt aan een gemeenschappelijke asielprocedure,  maar in de mededeling van 

de commissie aan de raad en aan het Europees parlement over een communautair 

immigratiebeleid wordt er een lans gebroken voor een grondige herziening van 

het migratiebeleid.77 De Commissie stelt dat uit een analyse van de economische 

en demografische context in de Unie en de landen van herkomst blijkt dat het 

besef groeit dat het nul immigratiebeleid van de afgelopen dertig jaar niet langer 

gehandhaafd kan worden. De Commissie denkt dat in deze nieuwe situatie de 

unie legale immigratiekanalen voor arbeidsmigranten moet openen.78 De daarbij 

gehanteerde logica vertrekt in belangrijke mate vanuit de demografische en 

                                                 
77  Commissie van de Europese Gemeenschappen, Mededeling van de commissie aan de raad en aan 

het Europees parlement over een communautair immigratiebeleid, COM(2000), 757, Brussel 
22.11.2000 

78 idem,  p.3 
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economische context, maar incorporeert ook de humanitaire dimensie zoals asiel 

en mensenhandel. 

De Commissie gaat er in het hoger aangehaalde document van uit dat dergelijke 

beslissingen goed onderbouwd moeten zijn en moeten steunen op gedegen 

informatie. Er wordt dan ook een paragraaf gewijd aan informatie, onderzoek en 

controle.  

Er is meer informatie nodig over stromen en patronen van de migratie naar en uit de EU, 

inclusief illegale immigratie, de rol van migranten op de arbeidsmarkt en het effect van 

migratie (met inbegrip van sociale, culturele en politieke aspecten) op de EU en de landen 

van herkomst en doorreis. Het EU-immigratiebeleid zelf moet op de voet worden gevolgd en 

geëvalueerd. Inspanningen om de vergelijkbaarheid van de migratiestatistieken te verbeteren 

en vergelijkend onderzoek naar migratie te steunen, moeten worden voortgezet. En zoals al 

door het Europees Parlement is voorgesteld, moet worden overwogen de bestaande 

onderzoeks- en datanetwerken te versterken, en tevens een Europees perspectief toe te 

voegen. Een dergelijk Europees netwerk zou de huidige activiteiten in de verschillende 

lidstaten kunnen coördineren en nieuw onderzoek zowel in de EU als in de landen van 

herkomst kunnen bevorderen.  

De Commissie is zich ervan bewust dat de verzameling en analyse van statistieken over 

migratie en asiel moeten worden verbeterd en zal actief deelnemen aan de lopende discussie 

over de manier waarop dat het best kan gebeuren. In dit verband zal er aandacht worden 

geschonken aan de vaststelling van een wettelijke basis voor het verzamelen en analyseren 

van statistische gegevens op deze gebieden.79 

Het aanpakken van het migratie en asielvraagstuk vereist dat er ook over de 

grenzen gekeken wordt en er aandacht besteed wordt aan de oorzaken die leiden 

tot grootschalige migratiestromen. De link tussen het immigratiebeleid en ander 

aspecten van het beleid, zoals het buitenlands beleid en het veiligheidsbeleid, 

wordt dan ook expliciet gelegd. In andere recente documenten van de commissie 

zoals de mededeling van de commissie inzake conflictpreventie is een paragraaf 

opgenomen over bevolkingsverplaatsingen en mensenhandel.80  Daarin stelt de 

commissie dat grote bevolkingsverplaatsingen gewoonlijk eerder worden gezien 

als een gevolg in plaats van de oorzaak van een conflict, maar dat zij ook een 

destabiliserend effect kunnen hebben op de verspreiding en verscherping van een 

conflict. Dit lijkt reden genoeg om ook deze thematiek van nabij te volgen.  

Het werk van de in december 1998 door de Raad Algemene Zaken opgerichte werkgroep op 

hoog niveau voor asiel en migratie is een eerste poging om op EU-niveau een asiel- en 

migratiebeleid te ontwikkelen dat gebruik maakt van de verschillende, door het Verdrag 

geboden mogelijkheden: buitenlands beleid, ontwikkeling en economische bijstand, migratie 

                                                 
79  idem, pp 20-21 
80  Commissie van de Europese gemeenschappen, Mededeling van de commissie inzake 

conflictpreventie, COM(2001)211 definitief, Brussel 11.4.200,1 p 22 
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en asiel, bestrijding van discriminatie op grond van geslacht en bestrijding van illegale 

migratie. Actieprogramma’s worden momenteel geïmplementeerd in Sri Lanka, Somalië, 

Albanië, Afghanistan, Irak en Marokko. Deze zijn alle gericht op de omvattende aanpak van 

de diepere oorzaken van ontheemding in het land van herkomst. Zo worden de mogelijk 

schadelijke gevolgen van massale bevolkingsverplaatsingen voor de buurlanden en de EU tot 

een minimum beperkt. Tot dusver is de EU echter vooral reagerend opgetreden.  

Migratie kan ook worden aangedreven door criminele organisaties. De bestrijding van de 

handel in mensen, vooral vrouwen en kinderen, maakt deel uit van de 

samenwerkingsprogramma’s van de EG. Binnenkort gaat een EU/VS-project van start ter 

bestrijding van vrouwenhandel in Rusland.  

Om indien mogelijk pro-actief op te treden streef de Commissie ernaar de dialoog 

met gespecialiseerde organisaties te verdiepen om destabiliserende 

bevolkingsverplaatsingen in een vroeg stadium te detecteren. Daarbij denkt zij aan 

organisaties als de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het Hoge 

Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR).  

Een zuiver early warning systeem dat gericht in op grootschalige migratie en 

vluchtelingenstromen is er ook in de schoot van de EU nog niet, maar in 

bijvoorbeeld het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) wordt wel 

gewerkt aan de ontwikkeling van (andere) waarnemingssystemen. Het GCO is een 

van de Directoraten Generaal van de Europese Commissie  en bestaat uit acht 

afzonderlijke instituten die zuiver en toegepast onderzoek uitvoeren en die 

technische kennis verstrekken  ter ondersteuning van de Europese Unie.81 Het 

GCO heeft acht instituten, elk met zijn eigen specialisatie. Eén van deze instituten 

is het SAI, het instituut voor ruimtevaarttoepassingen dat het ontwikkelen en 

bevorderen van het gebruik van uit de ruimte verkregen gegevens ten dienste van de EU 

als belangrijkste taak gekregen heeft.  Het instituut moet informatie leveren, die de 

Unie kan helpen haar positie in de internationale activiteiten ten behoeve van het milieu 

en duurzame ontwikkeling te versterken.82 Het instituut gebruikt o.m. 

ruimtevaarttechnieken om door de mens en door de natuur veroorzaakte gevaren 

te monitoren. 

Voor wat betreft informatie-uitwisseling tussen Europese landen, bestaan er nog 

initiatieven zoals CIREA (het Center for information, discussion and exchange on asy-

lum issues). CIREA is in 1992 als een informeel overlegorgaan opgericht met als 

doel uitwisseling, documentatie en verspreiding van informatie met betrekking tot 

asielaangelegenheden in de lidstaten. De door het CIREA verzamelde informatie is 

afkomstig van de lidstaten zelf. Het is helemaal geen EWS, maar wel een netwerk 

                                                 
81  Commissie van de Europese gemeenschappen, Verslag van de Commissie. GCO jaarverslag 2000, 

COM(2001)239 definitief, Brussel 07.05.2001 
82  idem, p. 80 
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waarlangs de betrokken administraties in de verschillende lidstaten met elkaar in 

contact komen. 

1.2 België 

In regeringsverklaringen noch andere overheidsteksten wordt  er veelvuldig naar 

het concept vroegtijdige waarschuwing verwezen. Het is dan ook een instrument 

om bepaalde doelstelling te verwezenlijken, en geen doel op zich.  De lectuur van 

de Federale Regeringsverklaring van 14 juli 1999 geeft een indicatie van de 

richting die o.m. het Belgische buitenlandse beleid en het Belgische 

ontwikkelingsbeleid willen uitgaan. Zowel respect voor de rechten van de mens 

als vluchtelingenstromen worden met naam in het document vernoemd.  

“Het respect voor de mensenrechten zal het uitgangspunt zijn van het buitenlands beleid. 

De regering wil op dat vlak een actief beleid voeren binnen alle internationale instellingen, 

net zoals zij haar initiatieven om bij te dragen tot wapenbeheersing en ontwapening zal 

verderzetten“.83 

“Inzake ontwikkelingssamenwerking opteert de regering voor een geleidelijke en substantiële 

verhoging van de beschikbare middelen voor internationale samenwerking, een verhoging 

die moet gepaard gaan met een kwalitatieve verbetering en een grotere doeltreffendheid van 

de uitgaven. Een deel van de beschikbare middelen zal in ieder geval worden ingezet voor 

conflictpreventie en conflictbeheersing, mensenrechten, maatschappelijke integratie en 

humanitaire begeleiding van de vluchtelingenstromen in het Zuiden”. 84 

Om enkele van de doelstellingen van zowel het buitenlands beleid als van 

ontwikkelingssamenwerking te realiseren, is het noodzakelijk om te beschikken 

over de nodige en tijdige informatie. Deze kan samengebracht worden door de 

gebruikelijke kanalen zoals o.a. de diplomatiek posten. Aan de informatiebehoefte 

van de overheid kan, zeker wat betreft conflictpreventie en conflictbeheersing, 

mensenrechten, maatschappelijke integratie en humanitaire begeleiding van de 

vluchtelingenstromen in het Zuiden, nog beter voldaan worden door een 

systematische gegevensverzameling en analyse, door een vroegtijdig 

waarschuwingsmechanisme. Mogelijk kan het Observatorium voor de Migratie 

waarvan reeds enige tijd sprake is deze rol deels vervullen. 

In de ministerraad van 24 september 1999, heeft de regering zich uitgesproken 

over maatregelen die werden uitgewerkt door de Ministers van Binnenlandse 

Zaken en Maatschappelijke Integratie m.b.t. de algemene asielproblematiek. Er 

wordt besloten dat  er nood is aan dringende en globale maatregelen om het 

toenemend aantal asielzoekers af te remmen. Een nieuw globaal beleid dringt zich 

                                                 
83  Guy Verhofstadt, De federale Regeringsverklaring, Brussel, 14 juni 1999, p.5. 
84  idem 
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op dat (1) evenwichtig moet zijn en dat (2) ontwikkeld moet worden vanuit het 

besef dat het probleem ontstaat in het land van herkomst en 

(3) de gemeenschappelijke aanpak moet gebeuren door een goede informatie over deze 

migratiefenomenen. Een Europees Observatorium zou kunnen opgericht worden, dat instaat 

voor de goede opvolging van de problemen, en dat op permanente wijze aanbevelingen kan 

formuleren.85 

Ook vanuit de Belgische politieke wereld wordt onderkend dat er nood is aan een 

systematische gegevens verzameling en analyse. De verwijzing naar een Europees 

Observatorium impliceert eveneens dat beseft wordt dat dit idealiter op niet 

beperkt wordt tot België alleen. 

2. Een early warningsysteem in Belgische context 

Een goed beleid steunt mee op een goede voorbereiding. Het is net met betrekking 

tot deze voorbereiding dat het ontwikkelen van een early warningcapaciteit ook in 

Belgische context aanbevelenswaardig is. Een eerste vraag die hier echter dien 

beantwoord te worden is de finaliteit van de vroegtijdige waarschuwing. Zoals in 

de inleiding opgemerkt werd, kan er voor verschillende zaken gewaarschuwd 

worden en kunnen vroegtijdige waarschuwingssystemen gebruikt worden voor 

een veelheid aan redenen gaande van een zuiver humanitaire aanpak tot een 

eerder opportunistische aanpak die alleen gericht is op het zelfbehoud. Ruwweg 

kunnen er drie types vroegtijdige waarschuwing onderscheiden worden, die niet 

los staan van elkaar. Zij hebben betrekking op hetzelfde gebeuren, maar situeren 

zich in verschillende stadia van het proces en kunnen onderscheiden worden door 

de finaliteit en het ogenblik van de waarschuwing.  

A. Er wordt tijdig gewaarschuwd om te voorkomen dat de basiscondities die leiden 

tot migratie en vluchtelingenstromen zo evolueren dat de stromen op gang 

komen. 

B. Er wordt gewaarschuwd om de onmiddellijke humanitaire nood voor de 

vluchtelingen zo snel en zo efficiënt mogelijk te kunnen organiseren. 

C. Er wordt gewaarschuwd voor de migratiestromen zelf om zodoende de landen 

van bestemming in de mate van het mogelijke te vrijwaren van een mogelijke 

ontwrichting door een toeloop van een te groot aantal nieuwkomers. 

De drie verschillende aangrijpingsmomenten worden schematisch weergegeven in 

figuur 3.  

                                                 
85  Verslag van de Ministerraad van 24 september 1999. Persbriefing van Eerste Minister Guy 

Verhofstadt, e-FEITEN, nummer 37 – 27 september 1999 
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Figuur 3 Verschillende stadia van early warning  

De eerste vorm van vroegtijdige waarschuwing (A) sluit aan bij de preventie zoals 

in hoofdstuk 4 beschreven werd. De informatievergaring heeft hier tot doel tijdig 

gewaarschuwd te zijn om te voorkomen dat de basiscondities die leiden tot 

migratie en vluchtelingenstromen zo evolueren dat de gevreesde stromen ook 

effectief op gang komen. 

De tweede vorm (B) sluit aan bij wat hoger beschreven werd onder de hoofding 

tijdige actie (hoofdstuk 4). De waarschuwingssignalen worden in belangrijke mate 

gebruikt om de onmiddellijke humanitaire nood voor de vluchtelingen zo snel en 

zo efficiënt mogelijk te kunnen organiseren.  

In het derde scenario (C) wordt er gewaarschuwd voor de migratiestromen zelf. 

Dit kan verschillende redenen hebben, waarbij de bekommernis centraal staat om 

de landen van bestemming in de mate van het mogelijke te vrijwaren van een 

mogelijke ontwrichting door een toeloop van een te groot aantal nieuwkomers. Dit 

kan tot doel hebben de instroom te verhinderen, door bijvoorbeeld gerichte 

politionele acties en het bespelen van de (internationale) media. Een tweede 

doelstelling kan passen in een gedegen onthaalbeleid, waarbij de 

opvangcapaciteiten geoptimaliseerd worden. Een pro-actieve benadering, waarbij 

er systematisch opgevolgd wordt hoe de migratiestromen in de richting van het 

eigen land en in de richting van de buurlanden verlopen, laat toe tijdig de nodige 

beleidsbeslissingen te nemen die noodzakelijk zijn om aan de situatie aangepaste 

scenario‟s uit te werken. 

Een pro-actieve benadering in scenario (C) impliceert dat naast wat het aanbod kan 

genoemd worden, ook de vraag gemonitord wordt. Om ongewenste migratie te 

voorkomen is het niet voldoende alleen de situatie in de zendende landen op te 

volgen. Ook de elementen die een aantrekkingspunt vormen, niet zozeer voor de 

individuele migrant, maar voor criminele organisaties, die zich omwille van het 

lucratieve karakter ook op de mensenhandel en –smokkel geworpen hebben, 
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kunnen mee in een EWS systeem opgenomen worden. Een systematische 

monitoring van die aspecten in de samenleving die mogelijk geëxploiteerd zouden 

kunnen worden, kan niet verhinderen dat een mensenstroom op gang komt, maar 

kan wel een hindernis opwerpen waardoor de ontplooiing van criminele 

activiteiten en de exploitatie van migranten in de mate van het mogelijke 

geminimaliseerd wordt. 

2. Tekortkomingen van een early warningsysteem 

De belangrijkste oorzaak van het falen van early warningsystemen is niet zozeer te 

vinden bij het systeem zelf en het al dan niet verschaffen van de benodigde 

gegevens, maar wel bij het uitblijven van de gepaste actie.86 Hiervan kunnen 

sprekende voorbeelden gevonden worden in de humanitaire crises in het Grote 

Merengebied en in de Balkan. Gedurende jaren flikkerde de spreekwoordelijke 

waarschuwingslichten, en werd er door verschillende experts gewaarschuwd, 

maar de actie die eraan werd vastgeknoopt was niet van die aard om de 

voorspelde geweldplegingen een halt toe te roepen. De Rwandese, Burundese en 

Congolese (Zaïrese) humanitaire crises kunnen veeleer als voorbeeld dienen voor 

de twee paradoxen die volgens James F. Miskel inherent zijn aan het concept early 

warning.87  

De eerste paradox is deze dat de staten met de grootste geneigdheid een actie 

vast te knopen aan de waarschuwingen van een early warningsysteem, net die 

staten zijn die het minst van een formeel, internationaal EWS zouden profiteren. 

Die staten wiens nationale belangen onmiddellijk bedreigd worden door de 

situatie waarvoor gewaarschuwd wordt, zijn net die staten die de politieke en 

sociale ontwikkelingen die mogelijk aanleiding kunnen geven tot een humanitaire 

crisis, volgen. 

De tweede paradox is het spiegelbeeld van de eerste. De staten die het meeste 

zouden hebben aan een EWS zijn de staten die normaal gezien het minst geneigd 

zijn om op de waarschuwing te reageren, omdat hun belangen in de regio niet 

zwaar genoeg wegen. Landen die geen onmiddellijke belangen hebben zijn 

geneigd eerder weigerachtig te staan tegen een reactie op een vroegtijdige 

waarschuwing, tenzij de publieke opinie of de wetgevende macht erom vraagt.88 

                                                 
86 Deskundigen zoals Filip Reyntjens hebben zowel in de academische als in de politieke wereld 

geschetst  wat het Grote Merengebied te wachten zou kunnen staan bij het uitblijven van 
maatregelen. Zie bijvoorbeeld Koen Vidal, Stukken van de waarheid: de Rwandese genocide en de 
Belgische Politiek, Hadewijch/De Morgen, Antwerpen-Baarn-Brussel, 1997 

 Pax Christi Vlaanderen heeft op dezelfde manier jarenlang gewezen op de explosieve situatie in 
Kosovo 

87  James F. Miskel (2000) “Some Lessons about humanitarian intervention”, The Jhournal of 
Humanitarian Assistance, 20 may 2000, http://www.jha.ac.//greatlakes/b006.htm  

88  idem 
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3. Zijn de basisstructuren reeds voor handen ? 

Indien een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor vluchtelingen en migranten in 

België zou ontwikkeld worden, dient eerst nagegaan te worden wat reeds 

voorhanden is. Een aantal instanties zijn gewoon om met de materie om te gaan en 

hebben vaak een specifieke, bruikbare kennis, zelfs indien een globaal overzicht 

ontbreekt. In Belgische context bestaan er structuren, instellingen en plannen die 

allemaal bruikbaar zijn voor de uitwerking van een EWS, indien samenwerking 

mogelijk zou blijken: de asielinstanties en hun recentelijk eengemaakte 

documentatiedienst (Cedoca), het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

geplande observatorium, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 

Racismebestrijding, dat eveneens een monitoringfunctie gekregen heeft, de 

Belgische Inlichtingendiensten, verschillende niet gouvernementele en 

intergouvernementele organisaties en de diensten binnen de verschillende voor 

migranten, asielzoekers of vreemdelingen bevoegde administraties, zowel op 

federaal als op deelstaatniveau. 

De beslissing die begin 2000 genomen werd om de documentatiediensten van de 

drie asielinstanties, het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en staatlozen, 

vreemdelingenzaken en de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, samen te 

voegen, heeft geleid tot een dienst met een grotere kritische massa, en de 

mogelijkheid om meer gespecialiseerd te werken. Het type informatie dat nodig is 

voor de afhandeling van de dossiers is enerzijds de individuele informatie om de 

particulariteit van de situaties van de aanvragers na te gaan, maar anderzijds is er 

ook nood aan algemene informatie met betrekking tot de economische, 

maatschappelijke, ecologische en politieke situatie in de landen van herkomst. Een 

uitbreiding van de inspanningen en mogelijkheden op dit gebied kan reeds een 

eerste stap zijn in de uitwerking van een EWS op maat van de Belgische behoeften. 

Hoe het door het ministerie van Binnenlandse zaken geplande observatorium zal 

werken is op dit ogenblik nog een vraagteken, maar de nieuw op te zetten 

structuur, die bovendien de naam observatorium zou meekrijgen, lijkt een bij 

uitstek geschikte plaats om aan monitoring en early warning met betrekking tot 

migratie en vluchtelingenstromen te doen. Het voordeel van het observatorium is 

dat er deskundigen uit verschillende geledingen van de maatschappij kunnen 

samengebracht worden, en dat het een forum kan zijn waar verantwoordelijke 

politici, ambtenaren, veldwerkers uit niet gouvernementele organisaties en 

deskundigen uit de academische wereld en van internationale gouvernementele 

en niet gouvernementele organisaties elkaar kunnen treffen.  

Andere overheidsdiensten kunnen echter even geschikt zijn. Zowel wat betreft de 

preventie als de tijdige actie wordt het domein betreden dat traditioneel onder de 

bevoegdheden van buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking valt. Ook 

voor wat de informatievergaring zelf betreft kan er een beroep gedaan worden op 
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allerlei diensten die afhangen van verschillende ministeries, en die gebruikt 

kunnen worden als informatiebron of die zelfs informatievergaring zelf als 

belangrijkste opdracht hebben zoals de Belgische Inlichtingendiensten.  

Ook vanuit de internationale samenwerking, zowel de bilaterale, de multilaterale 

als de samenwerking in de schoot van internationale gouvernementele 

organisaties kan er heel wat expertise samengebracht worden. Voor een deel 

gebeurt er reeds een monitoring en opvolging van migratiestromen in de 

Europese ruimte door de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) via SOPEMI. 

4. Naar een geïntegreerde aanpak. 

Grootschalige ongewenste migratie wordt als een probleem geduid. 

Beleidsmakers zijn de laatste jaren tot het inzicht gekomen dat strengere 

grenscontroles, visa- reglementeringen e.d. niet voldoen om een impact te hebben 

op de internationale migratiedynamiek. Daarom wordt steeds vaker gesteld dat de 

oorzaken dienen aangepakt te worden, dat ervoor gezorgd moet worden dat de 

levenscondities in de landen van oorsprong in die mate verbeteren dat 

internationale migratie naar de geïndustrialiseerde wereld niet meer nodig is. 

Omdat dit een proces van lange adem is, moet er ondertussen rekening mee 

gehouden worden dat de druk op de grenzen van de West-Europese landen de 

komende jaren daarom nog niet niet substantieel zal afnemen. Om in deze 

omstandigheden een behoorlijk beleid te voeren dat met beide aspecten rekening 

houdt, is het nodig om te beschikken over de nodige informatie die moet toelaten 

het beleid vorm en richting te geven. 

De officiële respons op de toestroom van migranten is in Europa eerder ambigue. 

De overheden lijken in hun houding ten opzichte van vreemdelingen te 

balanceren tussen een liberale, tolerante houding enerzijds, en een restrictieve 

houding waarbij vreemdelingen niet gewenst zijn anderzijds: zij balanceren tussen 

inclusie en exclusie. Op dit ogenblik lijken de krachten achter de exclusie de 

boventoon te voeren, wat leidt tot een erg restrictief en uitsluitend migratie- en 

vluchtelingenregime in Europa. Ook de Verenigde Staten evolueren meer en meer 

in deze richting. De balans kan op termijn omslaan naar een toleranter 

migratiebeleid, maar dat lijkt op korte termijn weinig waarschijnlijk. De recente 

oproep door een deel van de werkgevers om de grenzen gecontroleerd terug open 

te zetten, is een indicatie dat er krachten aan het werk zijn die staan voor een meer 

liberaal, inclusief beleid. De snelheid waarmee andere inzichten de bovenhand 

kunnen halen, kan mee bepaald worden door o.a. de demografische evolutie in de 

geïndustrialiseerde landen en de nood aan nieuwe werkkrachten.  
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Er wordt ondertussen druk gesleuteld aan een nieuw migratiebeleid. Sinds het 

midden van de jaren zeventig werd dit in belangrijke mate herleid tot een 

asielbeleid, met als gevolg dat het asielsysteem zwaar overbelast wordt. Een 

verscherping van de criteria om als vluchteling toegelaten te worden, kan mogelijk 

het aantal asielaanvragen doen dalen, maar kan evengoed leiden tot een stijging 

van het aantal illegale migranten. Zowel een overbelast asielsysteem als illegale 

migratie zijn niet wenselijk, en kunnen gedeeltelijk worden aangepakt door een 

eengemaakt migratiesysteem uit te tekenen, dat op meerdere pijlers steunt. Daarin 

moet, naast de bestaande familiehereniging en het asielsysteem, een ontheemden 

statuut voorzien worden zodat oorlogsvluchtelingen, die niet kunnen toegelaten 

worden onder het vluchtelingenverdrag, ook een tijdelijke toegang tot het 

grondgebied kunnen gewaarborgd worden. Ten vierde lijkt het zinnig te 

overwegen de poort van de arbeidsmigratie op zijn minst gedeeltelijk terug te 

openen om het asielsysteem gedeeltelijk te ontlasten. Een al dan niet roterend 

quotasysteem lijkt op het eerste gezicht het best geschikt, maar indien er niet ook 

laag gekwalificeerden toegelaten worden, zal de neerwaartse druk op het 

asielsysteem en op de illegale migratie waarschijnlijk eerder marginaal zijn. 

Voortgaande op ervaringen uit het verleden is het misschien ook niet slecht 

supplementair een apart systeem voor studenten te behouden. Indien daaraan het 

besef gekoppeld wordt dat in een samenleving als de onze er steeds een residu 

van illegalen zal overblijven en regulariseringen deel uitmaken van een 

migratiebeleid, is er voldoende materiaal aanwezig voor een blauwdruk van een 

migratiebeleid dat een stuk dynamischer kan reageren op wisselende condities 

dan dat in het verleden het geval was.  

De determinanten die leiden tot de grootschalige migratiestromen zijn in 

belangrijke mate terug te vinden in de levenscondities in de landen van herkomst. 

Dit dient eveneens in het beleid gereflecteerd te worden door een systematische 

communicatie en samenwerking tussen de verschillende administraties die 

rechtstreeks, maar ook onrechtstreeks betrokken zijn bij het migratievraagstuk. Dit 

impliceert voor België bijvoorbeeld dat het beleid niet alleen vorm krijgt in de 

ministeries van binnenlandse zaken en justitie maar eveneens gevoed wordt door 

het ministerie van buitenlandse zaken en door ontwikkelingssamenwerking, 

maatschappelijke integratie, en de departementen van de deelstaten met 

bevoegdheden over migranten en /of vreemdelingen. Belangrijke factoren om een 

dergelijk systeem in stand te houden zijn naast een goede communicatie ook een 

constante evaluatie en terugkoppeling en een gedegen informatiestroom om op 

een pro-actieve wijze op de migratiedruk te kunnen reageren. In deze zin verdient 

een vroegtijdig waarschuwingssysteem een plaats in een geïntegreerd 

migratiebeleid. 



 50 

 

SAMENVATTING EN BESLUIT 

De vroegtijdige waarschuwing van vluchtelingenstromen staat voorlopig nog 

steeds in de kinderschoenen, maar de toekomst is hoopvol. De technologische 

(r)evolutie maakt een veel snellere behandeling van data en een betere 

communicatie mogelijk. Internet bijvoorbeeld, biedt heel wat mogelijkheden 

informatie te verspreiden, wat ook gebeurt. Er zijn reeds enkele nog rudimentaire 

netwerken actief. Met betrekking tot de Kosovo crisis, was het voor de 

geïnteresseerden mogelijk op vrijwel dagelijkse basis geïnformeerd te blijven. 

Zuiver technisch blijkt early warning van vluchtelingenstromen een haalbare kaart 

te worden. Of het operationeel een succes wordt en of dreigende rampen die tot 

massale vluchtelingenstromen kunnen leiden ook afgewend zullen worden, zal 

afhangen van voornamelijk de politieke wil om de basisoorzaken te lijf te gaan. 

Een functionerend early warningmechanisme zonder politieke wil, leidt enkel tot 

massale vluchtelingenstromen die lang op voorhand gesignaleerd werden, zoals 

geïllustreerd kan worden door de crisis in de Kivu (Zaïre). Na een grondige 

analyse van wat in 1994 tot de genocide in Ruanda heeft geleid waarschuwden 

deskundigen voor de toekomst van het Grote Merengebied. Een deel van de 

geschetste doemscenario werd medio 1996 bewaarheid: miljoenen werden op de 

vlucht gedreven. 

Om een zicht te krijgen op wat er waar misloopt is een goede informatiestroom 

nodig en een deskundige analyse van deze situatie, m.a.w. een vroegtijdig 

waarschuwingssysteem. Op zoek naar operationele vroegtijdige 

waarschuwingssystemen die o.m. betrekking (kunnen) hebben op migratie- en 

vluchtelingenstromen komt men ofwel uit bij de gewone inlichtingendiensten, bij 

informele netwerken die informatie verspreiden of bij eerder bescheiden 

initiatieven zoals het Zwitserse FAST-project. 

Indien een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor vluchtelingen en migranten in 

België zou ontwikkeld worden, dient eerst nagegaan te worden wat reeds 

voorhanden is. Een aantal instanties zijn gewoon om met de materie om te gaan en 

hebben vaak een specifieke, bruikbare kennis, zelfs indien een globaal overzicht 

ontbreekt. In Belgische context bestaan er structuren, instellingen en plannen die 
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allemaal bruikbaar zijn voor de uitwerking van een EWS, indien samenwerking 

mogelijk zal blijken: de asielinstanties en hun recentelijk eengemaakte 

documentatiedienst (Cedoca), het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

geplande observatorium, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 

Racismebestrijding, dat eveneens een monitoringfunctie gekregen heeft, de 

Belgische Inlichtingendiensten, verschillende niet gouvernementele en 

intergouvernementele organisaties, de diensten binnen de verschillende voor 

migranten, asielzoekers of vreemdelingen bevoegde administraties, zowel op 

federaal als op deelstaatniveau, …. 

Omdat de problematiek niet alleen de individuele landen van de Europese Unie 

betreft, maar de hele Unie lijkt het aangewezen om de nu reeds bestaande 

samenwerking en informatie-uitwisseling te systematiseren en te verbeteren. Indien 

dit bewaarheid kan worden, kan er ook gedacht worden aan een taakverdeling en 

een specialisatie.  

Samengevat: de stand van de technologische ontwikkeling laat toe technisch 

operationele early waringsystemen te ontwikkelen. De kans op slagen wordt 

verhoogd indien er (op Europees niveau) samengewerkt kan worden. En zonder 

de politieke wil om op de signalen te reageren is de ontwikkeling van een EWS 

eerder zinloos. 
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