Thema: Grenzen en bruggen – Migratie
Om het thema migratie te bestuderen, hebben we het in drie verschillende onderdelen opgesplitst.
In elk onderdeel wordt een bepaald aspect van het thema behandeld en komen verschillende
inzichten en uitdagingen aan de orde. Voor de klassikale en groepsactiviteiten wordt geput uit de
vaste tentoonstelling van het Huis van de Europese geschiedenis.
Onderdeel 1
Onderdeel 2
Onderdeel 3

Waarom is migratie zo'n heet hangijzer in de 21e eeuw?
Migratie ervaren – één persoon staat centraal in elk verhaal.
Berichtgeving in de media over migranten en migratie

Elk onderdeel bestaat uit:





Wenken voor docenten
Activiteiten
Ondersteunende visuele en tekstuele bronnen
Aanbevolen onlinebronnen

Bij de activiteiten kan het gaan om discussies onder leiding van de docent, werken in groepjes,
zelfstudie en gebruik van historisch materiaal uit primaire en secundaire bronnen. De docent kan zelf
bepalen welke klassikale en groepsactiviteiten worden uitgevoerd.
Thema-overzicht
De menselijke soort is constant in beweging geweest en is voortdurend van de ene plaats naar de
andere gemigreerd. Waarom doen mensen dit en wat brengt dit met zich mee? Is het voor het werk,
is het een vorm van vrijetijdsbesteding of is er een andere reden? Reizen mensen lang of kort?
Verhuizen mensen vrijwillig of zijn ze daartoe genoodzaakt door omstandigheden die zij niet kunnen
beïnvloeden? Wat gebeurt er met hen wanneer zij op hun nieuwe bestemming aankomen en hoe
worden zij ontvangen door de mensen die daar al wonen? Dit zijn slechts een paar voorbeelden van
de vragen die we onszelf moeten stellen wanneer we ons verdiepen in het onderwerp migratie. Deze
vragen zijn belangrijk omdat ze ons meer kunnen vertellen over de vele soorten ervaringen die
mensen als migrant kunnen opdoen. Het onderzoeken van voorbeelden uit het verleden kan ons ook
helpen om de dingen te begrijpen die zich vandaag de dag voordoen. We kunnen vergelijken,
contrasten vormen en beoordelen of er nog steeds verbanden bestaan tussen historische
gebeurtenissen en de dingen die we om ons heen zien gebeuren in onze hedendaagse wereld.
Migratie is een heel oud proces dat zich vandaag de dag nog altijd opnieuw manifesteert.
Definities
Migratie
De beweging van een persoon of van een groep personen, die ofwel grensoverschrijdend van aard is,
ofwel binnen een staat plaatsvindt. Het betreft een verplaatsing van de bevolking, die elke vorm van
beweging van mensen omvat, ongeacht de lengte, de samenstelling en de redenen ervan; ook de
migratie van vluchtelingen, ontheemden, economische migranten en mensen die zich verplaatsen
voor andere doeleinden, waaronder gezinshereniging, valt hieronder.
Bron: Definitie: Internationale Organisatie voor migratie, 2015
Migrant
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Op internationaal niveau bestaat geen algemeen aanvaarde definitie van de term 'migrant'.
Doorgaans werd de term 'migrant' van toepassing verklaard op alle gevallen waarin het besluit om te
migreren vrijwillig werd genomen door de betrokken persoon om redenen van "persoonlijk
voordeel", en zonder tussenkomst van een externe, dwingende factor. De term gold daarom voor
mensen en hun familieleden die zich naar een ander land of een andere regio begaven om daar hun
materiële en sociale omstandigheden te verbeteren en de perspectieven voor henzelf of voor hun
familie te verruimen. De Verenigde Naties definieert een 'migrant' als een persoon die meer dan één
jaar ingezetene is geweest van een ander land ‒ hetzij vrijwillig, hetzij onvrijwillig ‒ ongeacht de
oorzaken en ongeacht de reguliere dan wel irreguliere middelen die zijn gebruikt om te migreren. Op
grond van deze definitie worden mensen die voor kortere perioden reizen, zoals toeristen en
zakenlieden, niet als migranten beschouwd. Doorgaans vallen echter ook bepaalde soorten
migranten die zich voor kortere duur verplaatsen onder deze term, zoals seizoensarbeiders op
boerderijen. Zij reizen korte perioden om deel te nemen aan het planten en oogsten van
landbouwproducten.
Bron: Definitie: Internationale Organisatie voor migratie, 2015

Vluchteling
Een persoon die zich "wegens gegronde vrees voor vervolging op grond van ras, godsdienst,
nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging, buiten het land
van zijn nationaliteit bevindt en niet in staat is of, vanwege deze vrees, niet bereid is zichzelf onder
de bescherming van dat land te stellen" (artikel 1A, lid 2 van het Verdrag betreffende de status van
vluchtelingen, artikel 1A, lid 2, 1951, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1967). Naast de definitie
van 'vluchteling' in artikel 1, lid 2, van het Vluchtelingenverdrag van 1951 wordt in het Verdrag van
de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) van 1969 een 'vluchteling' gedefinieerd als elke
persoon die gedwongen is zijn of haar land te verlaten "wegens externe agressie, bezetting,
buitenlandse overheersing of voorvallen die een ernstige verstoring van de openbare orde
teweegbrachten in zijn land van herkomst of nationaliteit als geheel of in een deel ervan." Ook in de
Verklaring van Cartagena van 1984 wordt gesteld dat de term 'vluchteling' tevens betrekking heeft
op mensen die hun land ontvluchten "omdat hun leven, veiligheid of vrijheid bedreigd zijn door alom
aanwezig geweld, buitenlandse agressie, interne conflicten, grootschalige schendingen van de
mensenrechten of andere omstandigheden die de openbare orde ernstig hebben verstoord."
Bron: Definitie: Internationale Organisatie voor migratie, 2015

Pushfactoren
De redenen waarom mensen de plaats waar zij wonen willen verlaten.

Pullfactoren
De redenen waarom een nieuwe plaats mensen aantrekt.

2

