
 

 

 

Persbericht FRA 

Wenen, 15 maart 2017 

Neem de ‘crisis’ uit migratie: integratie in de EU 

Het risico van segregatie op scholen, discriminatie en inperking van de politieke 

participatie kunnen onoverkomelijke drempels zijn voor de integratie van 

migranten in de EU-samenleving. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het 

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). Het rapport neemt 

integratiestrategieën in de hele EU onder de loep, levert duidelijk bewijs van de 

succesverhalen en mislukkingen van het huidige beleid, en doet aanbevelingen 

voor het bouwen van een sterker en samenhangender Europa. 

"De migranten die in de EU wonen, zijn geen onderdeel van een 'crisis' maar een vast 

onderdeel van onze maatschappij. We hebben een nieuw verhaal nodig dat de nadruk legt 

op de voordelen die migranten, hun kinderen en kleinkinderen aan onze maatschappij 

bieden", zegt FRA-directeur Michael O’Flaherty. “Integratie is cruciaal voor onze veiligheid 

en onze democratie." 

Er wonen in de EU zo'n 20 miljoen niet-EU-burgers. Velen hebben zich gevestigd en 

hebben een gezin gesticht. Ondanks de inspanningen in 2004 om gemeenschappelijke 

beginselen te volgen die de integratie in de hele EU moesten sturen en verbeteren, 

volgen de lidstaten in de praktijk heel erg verschillende benaderingen.  

Het rapport Together in the EU: Promoting the participation of migrants and their 

descendants (Samen in de EU: bevorderen van de participatie van migranten en hun 

nakomelingen) geeft beleidsvoorbeelden uit de hele EU op gebieden die voor een 

geslaagde migratie van belang zijn, en vergelijkt deze met elkaar. Het betreft daarbij 

onder andere: 

 Onderwijs: In ongeveer de helft van de EU-lidstaten krijgen scholieren met een 

migratieachtergrond op school te maken met segregatie, ondanks de inspanningen 

van de overheid om dit te voorkomen. Hiermee komt een zorgwekkend beeld naar 

voren van migranten en autochtonen die in verdeelde samenlevingen leven.  

 Jeugd: Minder dan de helft van de lidstaten heeft actieplannen en strategieën die 

zijn toegespitst op jongeren met een migratieachtergrond, hoewel zulke plannen 

belangrijk kunnen zijn om marginalisering, vervreemding en radicalisering tegen te 

gaan. 

 Discriminatie: 16 lidstaten bieden migranten geen bescherming tegen discriminatie 

op basis van hun nationaliteit of status als migrant, vluchteling of buitenlander, wat 

op verborgen discriminatie op grond van ras of etniciteit kan duiden.  

 Taal: Weinig lidstaten bieden cursussen aan die toegankelijk zijn voor alle inwoners 

met beperkte taalvaardigheid, waaronder mensen met een migratieachtergrond. 

Bovendien worden talencursussen zelden verbonden aan werkgelegenheid, en 

komen jobspecifieke of op de werkplek georganiseerde taalcursussen weinig voor.  

Het rapport belicht nationale beleidslijnen en strategieën inzake integratie uit de hele EU 

die bepalend zijn voor de sociale en politieke participatie van migranten en hun 

nakomelingen, maar geeft ook voorbeelden van goede praktijken die, al dan niet met 

wat aanpassing, kunnen worden gebruikt in een andere nationale context. 

Neem voor meer informatie contact op met: media@fra.europa.eu 

Tel.: +43 1 580 30 642 

Opmerkingen voor de redactie: 

 Het FRA doet onderzoek naar de ervaringen van mensen op het vlak van 

mensenrechten, en gebruikt dit bewijs en zijn analyse van het EU-beleid en EU-

wetgeving om advies te verstrekken aan de EU-instellingen en nationale 
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beleidsmakers, en om op die manier de mensenrechten te beschermen van 

iedereen die in de EU woont. 


