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Politieke onrust in Albanië
Prof. Dr. László Marácz

Het probleem van de Albanese georganiseerde criminaliteit in ons land is niet nieuw. Na de val van het communisme
begin jaren negentig, kwam de Albanese maffia tot leven en verspreidde zich in een hoog tempo over, vooral, WestEuropa. Hand in hand met andere buitenlandse maffia's, zoals de Italiaanse, penetreerde de Albanese georganiseerde
misdaad lucratieve criminele activiteiten zoals drugshandel, witwaspraktijken en mensensmokkel. Recentelijk besloot
de Tweede Kamer dat de Albanese georganiseerde misdaad in ons land van tegenspel moet worden voorzien en verzocht
de regering-Rutte actie richting Brussel te ondernemen. Het is echter de vraag of het verzoek van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (BuZa) aan Brussel tot opschorting van de visumvrijstelling voor Albanië een serieuze kans zal
maken. De geopolitiek van de Balkan, het gedoogklimaat in Brussel betreffende illegale migratie en de politieke onrust
in Albanië zelf bieden geen gunstige context voor een dergelijk verzoek.

Visumvrijstelling Albanië onder druk
BuZa heeft de eurocommissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Bur
gerschap, de Griek Dimitris Avramapoulos, in een officieel schrijven op 31
mei 2019 gewezen op de onhoudbare situatie die in ons land veroorzaakt
wordt door illegale migranten en hun criminele activiteiten afkomstig uit
Albanië. Het schrijven is een vervolg op het debat van 11 april eerder dit jaar
in de Tweede Kamer over de georganiseerde criminaliteit uit Albanië in ons
land. De Kamer riep de regering-Rutte op om daar paal en perk aan te
stellen. De ambtsbrief concludeert dat de Verordening (EU) 2018/1806 van
het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot vaststelling
van de lijst van derde landen, waarvan de onderdanen bij overschrijding van
de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde
landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld in het geding
is. Albanië staat namelijk op de lijst van derde landen waarvan de onderda
nen drie maanden in het Schengengebied zonder visum mogen verblijven,
al moeten deze Albanezen wel beschikken over een biometrisch paspoort.
Het desbetreffende schrijven van BuZa verzoekt de eurocommissaris of op
basis van artikel 8(6a) van dezelfde verordening de visumvrijstelling voor
Albanië voor een periode van negen maanden op te schorten en te bezien
of daarvoor voldoende draagvlak is onder de andere lidstaten van de EU.

Eurocommissaris Avramapoulos heeft weinig tot niets gedaan om de illegale
migratie richting de EU in te dammen. Foto: Flickr, Dimitris Avramapoulos

Drietal argumenten
Dit ingrijpende voorstel wordt in de brief aan de Europese Commissie met
een drietal argumenten onderbouwd. Ten eerste redeneert BuZa dat de in
terne veiligheid van ons land bedreigd wordt, omdat illegale migranten uit
Albanië overwegend actief zijn in de georganiseerde misdaad en zich vooral
bezig houden met ernstige drugsdelicten, maar ook met witwaspraktijken
en mensensmokkel. In het Schengen informatiesysteem (SIS) zijn Albanese
criminelen prominent vertegenwoordigd. Ten tweede verbleven er volgens
schattingen van Eurostat, het statistisch bureau van de EU, in 2018 een
kleine duizend illegale Albanezen in ons land. Een deel van deze illegalen
probeert als verstekeling in de havens van Rotterdam of Hoek van Holland
via vrachtwagens Groot-Brittannië te bereiken. Hierdoor heeft de Koninklij
ke Marechaussee de grensbewaking in de havens aanzienlijk moeten uitbrei
den. Hoewel de Nederlandse autoriteiten de banden met de Albanese auto
riteiten hebben aangehaald om dit probleem op te lossen, zijn er nog weinig
concrete successen geboekt, aldus de ambtsbrief. Ten derde neemt het
aantal asielverzoeken uit Albanië elk jaar exponentieel toe. Volgens gegevens
van Eurostat bedroeg het aantal asielverzoeken uit Albanië in 2018 inmiddels
550 personen. BuZa merkt op dat nog geen 1 procent van deze verzoeken
een kans van slagen heeft, maar dat dit aantal aanvragen wel een behoorlijk
beslag op het justitiële apparaat legt. Hoewel deze brief van BuZa steekhou
dende argumenten bevat, lijkt het onzeker of een dergelijk verzoek gericht
aan de Europese Commissie wel gehonoreerd zal worden.

Om zonder visum in het Schengengebied mogen verblijven, moeten Albanezen
beschikken over een biometrisch paspoort. Foto: Wikimedia Commons, Ablefter
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Geopolitiek van de Balkan
Albanië is in 2009 lid geworden van de NAVO en heeft in 2014 een kandidaat
lidmaatschap voor toetreding tot de EU ontvangen. Europa is op de Balkan
in een geopolitieke wedren verwikkeld met China en Rusland. China is bezig
om in een hoog tempo de Balkanlanden op te nemen in haar wereldomvat
tende infrastructurele project, ‘One Belt, One Road’ en Rusland blijft politiek
actief op de Balkan in landen zoals Servië en Montenegro. De EU zou zichzelf
op achterstand zetten in deze geopolitieke races en Balkanstaten in de armen
van China en Rusland drijven als de Europese grenzen voor Albanezen ge
sloten zouden gaan worden. Het is niet waarschijnlijk dat tegen de achter
grond van deze geopolitieke overwegingen een Nederlands verzoek om de
visumliberalisering met Albanië op te heffen in Brussel op een gunstige be
oordeling kan rekenen. Bovendien heeft de EU recentelijk positief geadviseerd
als het gaat om voortzetting van het Europese toetredingsproces van Albanië.
Illegale migratie in Brussel
De Europese Commissie heeft zich de afgelopen jaren een warm pleitbezor
ger getoond van illegale migratie naar Europa. Uitgerekend eurocommissa
ris Avramapoulos heeft weinig tot niets gedaan om de illegale migratie
richting de EU in te dammen. Hierbij speelde waarschijnlijk mee dat hoewel
een eurocommissaris formeel neutraal dient te zijn, deze Griekse eurocom
missaris er gebaat bij was om de druk veroorzaakt door migratie op zijn eigen
Griekenland te temperen door juist de poorten naar de EU open te houden.
Hoe het ook zij, het verzoek van BuZa bij de Europese Commissie zou nog
gered kunnen worden, doordat het mandaat van de huidige Europese
Commissie onder aanvoering van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker
binnenkort afloopt en eurocommissaris Avramapoulos onder druk van Italië
en de Midden- en Oost-Europese lidstaten die de illegale migratie naar de
EU willen terugdringen, vervangen gaat worden door een Europese Com
missaris die daar anders mee omgaat. Maar dat blijft onzeker. Europa is op
het migratiedossier tot op het bot verdeeld. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat
het Nederlandse verzoek voorlopig terzijde zal worden gelegd, totdat er later
dit jaar een nieuwe Europese Commissie zal aantreden.

De Koninklijke Marechaussee heeft de grensbewaking in de havens aanzienlijk
moeten uitbreiden. Foto: MinDef

Onrust in Albanië
Een ogenschijnlijk bijkomstig, maar essentieel probleem is dat Albanië ge
plaagd wordt door ernstige politieke onrust. De positie van de Albanese
premier Edi Rama staat ter discussie. Rama besloot twee jaar geleden de
grondwet buiten werking te stellen en moest leden van zijn regering ontslaan
die banden hadden met de Albanese drugsmaffia. De hoofdstad Tirana is
regelmatig het toneel van veldslagen tussen de veiligheidspolitie van premier
Rama en demonstranten tegen zijn beleid. Het is maar zeer de vraag of er
met deze Albanese regering wel dwingende afspraken kunnen worden ge
maakt over de aanpak van illegale migranten en drugcriminaliteit afkomstig
uit Albanië nu die in eigen land omstreden is en het land het toneel is van
politieke onrust. Zet deze negatieve ontwikkeling zich in Albanië door, dan
zou ook weleens het ‘asiel’- argument van BuZa kunnen vervallen, omdat
Albanese migranten en asielaanvragers kunnen verwijzen naar de politieke
anarchie in het land van herkomst en daarmee politiek asiel in Nederland
zouden kunnen afdwingen.

Door niet te handelen kon de migratiedruk op Griekenland worden getemperd.
Foto: Wikimedia Commons, Javedar

De positie van de Albanese premier Edi Rama, hier op bezoek in Washington,
staat ter discussie. Foto: U.S. Army, Rachel Larue

Tirana is regelmatig het toneel van gewelddadige protesten.
Foto: Wikimedia Commons, godo godaj

Een essentieel probleem is dat
Albanië geplaagd wordt door
ernstige politieke onrust
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