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De “strijd tegen mensensmokkel” is een van de
fundamenten van het migratiebeleid en de strafvervolging, niet alleen in België, maar ook op Europees
niveau.
Door als een refrein te herhalen dat we smokkelaars moeten vervolgen en bestraffen, telkens
wanneer het over vluchtelingen gaat, ontstaat (al dan
niet gewild) het beeld dat migratie en criminaliteit
met elkaar verbonden zijn.
De mantra van de strijd tegen smokkelaars
verbergt de veel complexere werkelijkheid en
negeert bij voorbeeld het verband tussen grenzen
streng bewaken en mensensmokkel, de steeds
onduidelijkere positie van het slachtoffer van
mensensmokkel, of de verhouding tussen de middelen die ter beschikking staan van de politie om de
criminele netwerken aan te pakken en de middelen
die ingezet worden tegen de migranten zelf.
Tijdens onze studiedag zullen we het vervolgingsbeleid op het gebied van mensensmokkel onder de
loep leggen en komen volgende vragen aan bod :
Waar en hoe wordt er over vervolging beslist ?
Wat zijn de doelstellingen ? Wat is de Belgische
en Europese regelgeving ? Wat is de positie van de
slachtoffers van deze misdrijven ? Hoe kan men
voorkomen dat de bestraffing van mensensmokkel
wordt gebruikt om migranten of solidaire burgers
te criminaliseren ?
Om deze vragen te beantwoorden, verwelkomen
we specialisten uit de academische wereld en uit
de juridische praktijk. We geven ook het woord aan
ervaringsdeskundigen en aan mensen die werden
vervolgd in België, Frankrijk en Italië.

9 : 00 — Inschrijving
9 : 30 — Sessie 1

Vervolgingspolitiek de casus van mensensmokkel

INLEIDING
Charlotte Vandycke,
directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen
STRAFBELEID EN VERVOLGINGSBELEID
Christine Guillain,
hooglerares aan de Universiteit Saint-Louis en hoofd van
GREPEC (onderzoekseenheid inzake straf en criminaliteit)
DE STRAFBAARSTELLING VAN MENSENSMOKKEL :
HET BELGISCH EN EUROPEES WETTELIJK KADER
Benoit Dhondt,
advocaat bij Antigone Advocaten en praktijkassistent
Migration Law Clinic aan de UGent
VRAGENRONDE

Koffiepauze
HET VERVOLGINGSBELEID INZAKE MENSENSMOKKEL
IN BELGIË VANUIT HET OOGPUNT VAN HET
ARBEIDSAUDITORAAT
Christian Gaber,
arbeidsauditeur van Luik
DE ZORG VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENSMOKKEL :
HET POLITIEKE DISCOURS VERSUS DE JURIDISCHE REALITEIT
Diletta Tatti,
onderzoeksassistente aan de Universiteit Saint-Louis
en lid van GREPEC
VRAGENRONDE

12 : 15 — Lunchpauze

Politieke vervolging ?
Voorbeelden in Europa

13 : 15 — Sessie 2

INLEIDING
Sarah Sajn,
lid van Solidarity is not a crime en Solidarity Watch
HET MISDRIJF VAN BINNENDRINGEN IN HAVENGEBIEDEN :
STRAFRECHT ALS INSTRUMENT VAN HET MIGRATIEBELEID
Sylvie Micholt,
advocaat aan de balie van Brugge
ITALIË : VERVOLGINGSPOLITIEK VIA DE ZAAK
VAN DE PROCUREUR VAN CATANIA
Laura Martinelli,
advocaat aan de balie van Turijn
VRAGENRONDE

Koffiepauze
FRANKRIJK : HET PROCES TEGEN DE “SEPT DE BRIANÇON”,
EN DE CRIMINALISERING VAN SOLIDARITEIT
Agnès Antoine,
lid van de juridische afdeling van Tous Migrants
en van het Steuncomité voor de “Briançon 3+4”
BELGIË : HET PROCES VAN DE SOLIDARITEIT
Zakia Siouda,
beklaagde,
en Robin Bronlet,
advocaat bij Progress Lawyers Network

SLOTWOORD
Alexis Deswaef,
advocaat en bestuurder van het Burgerplatform
voor Steun aan de Vluchtelingen
en door Joke Callewaert,
advocaat bij Progress Lawyers Network
VRAGENRONDE

16 : 30 — Einde van de studiedag

