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VOOR EEN EUROPA VAN MENSENRECHTEN 

 
Manifest van de AEDH en haar leden met het oog op de verkiezingen van het Europees 
Parlement in mei 2014.  
Brussel, 11 november 2013  
 

1. Burgerschap, democratie en respect voor mensenrechten 

Een Europees burgerschap dat op woon- en verblijfplaats is gebaseerd en waarin dezelfde 
burgerlijke en politieke rechten worden toegekend aan alle inwoners van de Europese Unie. 
Een hoogwaardige en zo hoog mogelijke harmonisatie van fundamentele rechten binnen de 
Europese Unie, waartoe de wet- en regelgevende bevoegdheden van de Europese Unie op 
het gebied van fundamentele rechten worden uitgebreid. 
Een democratisering van de instituties van de Europese Unie door het Europees Parlement 
om te bouwen in een waarlijk wet- en regelgevend orgaan met het recht van initiatief. 
 

2. Economische, sociale en culturele rechten, en respect voor mensenrechten 

Teneinde een sociaal Europa prioriteit te geven boven een commercieel Europa dient de 
Europese Unie gelijke toegang tot economische, sociale en culturele rechten te garanderen 
en de binnen de EU verschillende sociale stelsels op het hoogste niveau te harmoniseren.  
Een sociaal, op woon- en verblijfplaats gebaseerd, burgerschap gegrond op een basisset 
van gedeelde rechten voor allen is vereist. 
 

3. Rechten van minderheden, de strijd tegen discriminatie en respect voor 
mensenrechten 

De nieuwe voorgestelde EU antidiscriminatie richtlijn, die nu al diverse jaren is blijven 
hangen bij de Europese Raad, moet worden aanvaard en uitgevoerd als Europa 
geloofwaardig wil blijven in de strijd tegen discriminatie op alle gebieden. Daadwerkelijke 
actie om gelijke rechten te bevorderen, in het bijzonder op het gebied van gelijke rechten 
onafhankelijk van geslacht, is essentieel bij de strijd tegen discriminatie. 
De Europese Unie en al haar lidstaten moeten de Roma als grootste minderheid binnen 
Europa daadwerkelijk de positie, de rechten en de middelen geven die zij hen verschuldigd 
zijn. 
 

4. Asiel, immigratie en respect voor mensenrechten 

De Europese Unie moet aan alle migranten de volle toekenning en uitoefening garanderen 
van hun rechten, in al hun universaliteit en ondeelbaarheid.  
Iedere asielzoeker moet met waardigheid worden ontvangen en moet al het materiaal en de 
wettelijke middelen ter beschikking  krijgen om een verzoek om bescherming effectief te 
kunnen indienen, waar ze ook in de Europese Unie arriveren. 
Lidstaten moeten ontvangstvoorwaarden aanbieden die het asielzoekers mogelijk maken om 
een waardige levensstandaard te onderhouden gedurende de gehele asielprocedure. 
De integratie van migranten en vluchtelingen moet een prioriteit zijn. 
 

5. Detentie t.g.v. wetsschending en respect voor mensenrechten 

Gedetineerden zijn en blijven (volwaardige) burgers die alleen en bij uitzondering beroofd 
zijn van hun vrijheid - en dit slechts voorzover in overeenstemming met de geldende 
wetgeving - en dienen deze vrijheid terstond weer terug te krijgen zodra zij hun straf hebben 
ondergaan. Als zodanig moeten zij hun recht op werk, onderwijs, vakkundige training en 
sociale zekerheid behouden. Eerst dienen alle andere vormen van bestraffing te worden 
overwogen voordat detentie kan worden toegepast. Detentiecondities moeten in de 
Europese Unie worden geharmoniseerd naar de hoogst geldende standaarden. 
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6. Persoonlijke gegevens en respect voor mensenrechten 

De bescherming van persoonlijke gegevens is een fundamenteel recht, niet een “middel om 
economische groei te bevorderen”.  
Op Europees niveau moet de bescherming van persoonsgegevens op dezelfde manier en 
met dezelfde garanties worden uitgevoerd door een eenduidige wettelijke regeling, zowel op 
administratief, sociaal, commercieel en economisch gebied, als ook op het gebied van politie, 
justitie en ´binnenlandse zaken´. 
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1. Burgerschap, democratie en respect voor mensenrechten 

Een Europees burgerschap dat op woon- en verblijfplaats is gebaseerd en waarin dezelfde 
burgerlijke en politieke rechten worden toegekend aan alle inwoners van de Europese Unie. 
 
Een hoogwaardige en zo hoog mogelijke harmonisatie van fundamentele rechten binnen de 
Europese Unie, waartoe de wet- en regelgevende bevoegdheden van de Europese Unie op 
het gebied van fundamentele rechten worden uitgebreid. 
 
Een democratisering van de instituties van de Europese Unie door het Europees Parlement 
om te bouwen in een waarlijk wet- en regelgevend orgaan met het recht van initiatief. 
 
 
Burgerschap is een fundamenteel recht dat direkt verbonden is aan de kwaliteit van het 
menselijk bestaan. Het is louter gebaseerd op het besef van elk persoon een burger te zijn. 
Overheden zouden niet de bevoegdheid moeten hebben om aan personen al dan niet 
burgerschap te verlenen, maar slechts de verplichting om burgerschap te erkennen. 
 
Tegelijkertijd zijn veel Europese burgers het slachtoffer van discriminatoire weigering om hun 
burgerschap te erkennen. Dit is het geval voor 15 miljoen personen afkomstig uit landen 
buiten de Europese Unie die binnen de Europese Unie wonen en verblijven en voor meer 
dan 500.000 statenloze personen. 
 
De AEDH vraagt om: 
  

- 1.1 De erkenning van een universeel recht op burgerschap  
- 1.2. De creatie van een op woon- en verblijfplaats gebaseerd waarlijk Europees 

burgerschap, zodat Europees burgerschap ophoudt om alleen maar een “annex bij” 
en een “aanvulling op” nationaal burgerschap te zijn. 

 
Op de vooravond van deze belangrijke Europese verkiezingen benadrukt de AEDH de 
verantwoordelijkheid van Europese autoriteiten en parlementsleden met betrekking tot de 
volgende punten:  
 

- 1.3. Europees burgerschap kan alleen maar inhoudelijk zijn wanneer het “inclusief” is: 
het moet op gelijke wijze aan alle inwonende burgers van Europa al hun 
fundamentele rechten toekennen, in het bijzonder economische en sociale rechten.  

- 1.4 Een Europees, op woon- en verblijfplaats gebaseerd, burgerschap veronderstelt 
een zo hoog mogelijk niveau van  harmonisatie van fundamentele rechten en een 
gezamenlijke basisset van rechten, gegarandeerd door de Unie ten opzichte van al 
haar inwoners. 

- 1.5. De Europese Unie en al haar lidstaten dienen het VN Verdrag van 1961 tot 
beperking der staatloosheid en het via de Raad van Europa tot stand gekomen 
Europees Verdrag van 1997 inzake Nationaliteit te ratificeren en volledig te 
implementeren. 

- 1.6. Burgerschap en democratie kunnen niet effectief zijn in de Europese Unie zonder 
het ontstaan van een “Europees politiek leven”. Dit vereist politieke krachten die 
uitgaan boven de nationale grenzen en belangen, een noodzakelijke democratisering 
van de instituties - in het bijzonder het recht van wet- en regelgevend initiatief voor 
het Europees parlement -, het versterken van de Europese “civil society” en haar 
erkenning als speler binnen het politieke en wetgevende raamwerk van de EU.  
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2. Economische, sociale en culturele rechten, en respect voor mensenrechten 

Teneinde een sociaal Europa prioriteit te geven boven een commercieel Europa dient de 
Europese Unie gelijke toegang tot economische, sociale en culturele rechten te garanderen 
en de binnen de EU verschillende sociale stelsels op het hoogste niveau te harmoniseren.  
Een sociaal, op woon- en verblijfplaats gebaseerd, burgerschap gegrond op een basisset 
van gedeelde rechten voor allen is vereist. 
 
AEDH merkt op dat de Europese Unie de neiging heeft om de Europese handelsbelangen te 
plaatsen bóven de Europese maatschappelijke en sociale belangen waardoor grote sociale 
en economische lacunes in de EU ontstaan. 
 
In deze blijft de AEDH met kracht staan voor:  
 

- 2.1 Gelijke toegang tot economische en sociale rechten en gelijke kwaliteit van 
dienstverlening voor allen; 

- 2.2. Economische groei die sterk verbonden is met menselijke ontwikkeling 
- 2.3. Ontwikkeling van op solidariteit gebaseerde banden tussen de volkeren van 

Europa zou voorrang moeten krijgen binnen de lidstaten 
- 2.4 De waarde van de multiculturele aard van onze samenlevingen en van de 

Europese culturele werken in al hun verscheidenheid zijn een belangrijk voordeel 
voor een Europees burgerschap en moeten ondersteund en beschermd worden door 
de EU en haar lidstaten. 

 
Vanuit die achtergrond vraagt de AEDH om:  
 

- 2.5. Het vaststellen van effectief politiek beleid om banen te creëren en om werk te 
waarderen; 

- 2.6. Europees beleid dat toegang tot waardige huisvesting garandeert; 
- 2.7. Het recht op algemeen, vrij toegankelijk en openbaar onderwijs; 
- 2.8. Het recht van ieder individu op gezondheidszorg en sociale bescherming. Dit in 

het licht van pogingen om gezondheid te transformeren naar slechts een economisch 
goed als alle andere; 

- 2.9. Het initiëren van de harmonisatie - volgens een strak tijdsschema - van de 
verschillende sociale stelsels naar de hoogst geldende standaarden via een systeem 
dat is gebaseerd op solidariteit (minimumloon, gegarandeerd minimuminkomen, 
gezondheids- en werkloosheidsverzekeringen en pensioenen) teneinde sociale 
beschermingsniveaus te creëren; 

- 2.10. Een Europese buitenlandse politiek die een effectieve implementatie van 
mensenrechtenverplichtingen in derde landen - die overeenkomsten sluiten met de 
EU - bevordert, ondersteunt en monitort. In het bijzonder dienen goederen die in de 
EU circuleren, zijn geproduceerd onder behoorlijke (fatsoenlijke) werkomstandig-
heden; 

- 2.11. Het initiëren van Europees sociaal beleid dat uitsluiting en armoede bestrijdt en 
grotere integratie van EU inwoners bevordert; 

- 2.12. Ontwikkelen van de middelen voor een sociaal Europa dat voordeel zou kunnen 
hebben van de strijd tegen belastingvermijding, belastinghavens en corruptie; 

- 2.13. Een sociaal, op woon- en verblijfplaats gebaseerd, burgerschap met een 
basisset van rechten voor allen.  
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3. Rechten van minderheden, de strijd tegen discriminatie en respect voor 
mensenrechten 

De nieuwe voorgestelde EU antidiscriminatie richtlijn, die nu al diverse jaren is blijven 
hangen bij de Europese Raad, moet worden aanvaard en uitgevoerd als Europa 
geloofwaardig wil blijven in de strijd tegen discriminatie op alle gebieden. Daadwerkelijke 
actie om gelijke rechten te bevorderen, in het bijzonder op het gebied van gelijke rechten 
onafhankelijk van geslacht, is essentieel bij de strijd tegen discriminatie. 
 
De Europese Unie en al haar lidstaten moeten de Roma als grootste minderheid binnen 
Europa daadwerkelijk de positie, de rechten en de middelen geven die zij hen verschuldigd 
zijn. 
 
De AEDH vraagt om het volgende: 
 

- 3.1 De Europese Unie moet haar recht uitoefenen om lidstaten te vervolgen terzake 
van discriminatie en schendingen van rechten van minderheden, in het bijzonder met 
betrekking tot rechten van Roma. 

- 3.2. De Europese Unie moet bekrachtigen dat zij een heldere en sterke politieke wil 
heeft om discriminatie op Europees niveau te bestrijden en Europees beleid tegen 
discriminatie te ontwikkelen en versterken. 

- 3.3. De (bevordering van de) aanvaarding van de horizontale anti-discriminatie 
richtlijn  

- 3.4. De Europese Unie dient het Europees mensenrechtenverdrag te ratificeren; 
- 3.5. De Europese Unie en haar lidstaten moeten het Raamwerk Verdrag van de Raad 

van Europa tot Bescherming van Nationale Minderheden ratificeren en volledig 
implementeren. 

- 3.6 De Europese Unie en haar lidstaten moeten het herziene Europees Sociaal 
Handvest ratificeren en volledig implementeren. 

- 3.7. De Europese Unie en haar lidstaten moeten het VN Sociaal Contract van 1996 
ratificeren en volledig implementeren. 

- 3.8. De Europese Unie moet politiek beleid bevorderen op het gebied van integratie 
en sociale insluiting teneinde een grotere betrokkenheid te bereiken van migranten en 
minderheden bij het democratische proces.  
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4. Asiel, immigratie en respect voor mensenrechten 

De Europese Unie moet aan alle migranten de volle toekenning en uitoefening garanderen 
van hun rechten, in al hun universaliteit en ondeelbaarheid. Ledere asielzoeker moet met 
waardigheid worden ontvangen en moet al het materiaal en de wettelijke middelen ter 
beschikking krijgen om een verzoek om bescherming effectief te kunnen indienen, waar 
asielzoekers ook in de Europese Unie arriveren. Lidstaten moeten ontvangstvoorwaarden 
aanbieden die het asielzoekers mogelijk maken om een waardige levensstandaard te 
onderhouden gedurende de gehele asielprocedure. De integratie van migranten en 
vluchtelingen moet een prioriteit zijn. 
 
 
De AEDH verwerpt: 
 

- 4.1 Een immigratiepolitiek louter gebaseerd op het nut dat verkregen wordt van 
migrantenwerk. 

- 4.2. De criminalisering van migranten, ook als ze ongedocumenteerd zijn. 
- 4.3. De detentie van migranten, in het bijzonder kwetsbare personen, asielzoekers en 

minderjarigen 
- 4.4. De ontwikkeling van beleid om grenscontrole en beheersing van migratie uit te 

besteden en in het bijzonder beleid dat zich richt op wedertoelatingsafspraken met 
landen die geen volledige garanties geven dat de mensenrechten van migranten en 
vluchtelingen worden gerespecteerd. 

- 4.5. Het gebruik van lijsten van veilige landen van oorsprong en veilige derde landen 
als middel om asielverzoeken te verwerpen of te weigeren. 

- 4.6. Het gebruik van de term “illegaal” om migranten en migratie te beschrijven. 
 

De AEDH vraagt om: 
 

- 4.7. Het elimineren van kort verblijfs-visa. 
- 4.8. Het elimineren van de Dublin III-regeling, en in plaats daarvan een beleid van 

Europese solidariteit bij de ontvangst van asielzoekers. 
- 4.9. Burger-georiënteerd parlementair toezicht op de bewaking van buitengrenzen en 

het FRONTEX agentschap. 
- 4.10. Het Europees Parlement dient een krachtige rol te vervullen bij het toezicht op 

het implementeren van richtlijnen 
- 4.11. De Europese Unie en haar lidstaten moeten de Internationale Conventie ter 

Bescherming van de Rechten van Alle Arbeidsmigranten en hun Gezinsleden 
ratificeren 
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5. Detentie t.g.v. schending van de wet en respect voor mensenrechten. 

Gedetineerden zijn en blijven (volwaardige) burgers die alleen en bij uitzondering beroofd 
zijn van hun vrijheid - dit slechts voorzover in overeenstemming met de geldende wetgeving - 
en dienen deze vrijheid terstond weer terug te krijgen zodra zij hun straf hebben ondergaan. 
Als zodanig moeten zij hun recht op werk, onderwijs, vakkundige training en sociale 
zekerheid behouden. Eerst dienen alle andere vormen van bestraffing te worden overwogen 
voordat detentie kan worden toegepast. Detentiecondities moeten in de Europese Unie 
worden geharmoniseerd op de hoogst geldende standaarden. 
 
 
De AEDH vraagt om het volgende: 
 

- 5.1 Vrijheidsontneming dient gecombineerd te worden met een sociaal 
reïntegratieprogramma. 

- 5.2. Gedetineerden dienen hun burger- en politieke rechten, hun recht op werk, 
scholing en training en hun toegang tot sociale zekerheidssystemen te behouden. 

- 5.3 Voorbereiding op de invrijheidstelling en sociale hulpverlening dienen een 
prioriteit te worden. 

- 5.4. Detentie dient pas als laatste mogelijkheid (ultimum remedium) te worden 
toegepast, derhalve pas nadat alternatieve strafmogelijkheden zijn onderzocht. 

- 5.5 Adequate budgetten en deskundig personeel dat in staat is om deze doelen te 
behalen, dienen ter beschikking te staan 

- 5.6. Detentie-omstandigheden dienen te worden geharmoniseerd naar de hoogst 
geldende standaarden. 

- 5.7. Het Europese arrestatiebevel dient niet te worden toegepast totdat (de 
afhandeling van) wetsovertredingen is geharmoniseerd en individuele rechten zijn 
gegarandeerd. 

- 5.8. De Europese Gevangenis Regels (EPR) dienen te worden toegepast. 
- 5.9. Alternatieve sancties dienen te worden toegepast op individuen die lijden aan 

gezondheidsproblemen die verergerd kunnen worden door een gevangenisstraf. 
- 5.10. Mentaal zieke gedetineerden dienen in een andere instelling te worden 

vastgehouden dan in een gevangenis. 
- 5.11. Gevangenissen dienen onder (direkte) verantwoor-delijkheid te blijven staan 

van de Staat. De bouw en het management van gevangenissen dient geen lucratieve 
economische activiteit te worden. 
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6. Persoonsgegevens en respect voor mensenrechten  

De bescherming van persoonlijke gegevens is een fundamenteel recht, niet een “middel om 
economische groei te bevorderen”.  
Op Europees niveau moet de bescherming van persoonsgegevens op dezelfde manier en 
met dezelfde garanties worden uitgevoerd door een eenduidige wettelijke regeling, zowel op 
administratief, sociaal, commercieel en economisch gebied, als op het gebied van politie, 
justitie en ´binnenlandse zaken´. 
 
De AEDH merkt op dat de Europese Unie veiligheidsonderwerpen – in het bijzonder 
wanneer deze in verband staan met grensbewaking, immigratiecontrole en terrorisme – in 
toenemende mate tegemoet treedt door een disproportionele verzameling van gegevens en 
het gebruik van controlesystemen (Eurodac, Eurosur, Smart Borders, SIS II, VIS, etc.).  
 
Daarnaast valt de AEDH op dat persoonlijke gegevens in dit tijdperk van digitalisering en 
globalisering steeds meer worden beschouwd als middelen die door de vrije markt kunnen 
worden geëxploiteerd in plaats van als fundamenteel recht dat dient te worden beschermd.  
 
De AEDH vraagt in deze om het volgende: 
 

- 6.1 De bescherming van persoonlijke gegevens dient een fundamenteel recht te 
blijven en niet een middel om economische groei te bevorderen. 

- 6.2. De bescherming van persoonlijke gegevens dient door een eenduidige wettelijke 
regeling gegarandeerd te worden, zowel op  administratief, sociaal, commercieel en 
economisch gebied als op het gebied van politie, justitie en ‘binnenlandse zaken’. 

- 6.3. Onafhankelijke, effectieve toezichtsmaatregelen dienen op nationaal en 
Europees niveau gecreëerd te worden om individuele rechten te verzekeren. 

- 6.4. De om veiligheidsredenen toe te passen aansluiting van databases op elkaar en 
de onderlinge gegevensuitwisseling tussen databases dienen beperkt te worden op 
basis van de principes van juridische toelaatbaarheid en proportionaliteit. 

- 6.5 Het gebruik van biometrische gegevens dient strikt te worden gereguleerd en 
gebruik daarvan in de private sector dient te worden uitgesloten. 

- 6.6 Het gebruik van veiligheidscamera's, waaronder drones voorzien van camera's , 
dient onderworpen te zijn aan strikte regulering en controle; voorafgaande 
gerechtelijke toestemming dient te worden vereist. 

- 6.7 Richtlijn 2006/24/EC met betrekking tot het om veiligheidsredenen achterhouden 
van elektronische communicatie-gegevens dient te worden herzien om de rechten 
van burgers beter te garanderen. 

- 6.8. De Europese Unie dient (actieve) voorlichting en bewustzijnsverhogende 
campagnes te bevorderen, in het bijzonder die gericht op minderjarigen, met 
betrekking tot de risico’s van het gebruik van sociale netwerken en internet voor het 
privéleven en persoonlijke gegevens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


