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VLUCHTELINGENBELEID IN BELGIË EN EUROPA: 
EEN GREEP UIT DE COLLECTIE VAN DOCATLAS 

 

Atlas of migration in Europe : a critical geography of migration policies 
/ [s.n.]. - Oxford: New Internationalist Publications, 2013. - 149 p.. - 
ISBN: 978-1-78026-083-9: 32,95 EUR  
URL: http://www.migreurop.org/article2271.html?lang=fr   
Vindplaats Antwerpen: ge 04 atla  

Migreurop is een netwerk van NGO's en onderzoekers die ijveren voor 
een humaner migratiebeleid in Europa. Dit boek biedt een kritische 
analyse van het beleid van Europa en de Europese landen ten aanzien 

van migranten en vluchtelingen. De inhoudelijke artikels worden geïllustreerd met talrijke 
kaarten en grafieken.  

Exodus : hoe migratie onze wereld verandert / Collier, Paul. - Houten: 
Spectrum, 2013. - 290 p.. - ISBN: 978-90-491-0234-0: 19,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 04 exod  

Nooit eerder waren jonge mensen in arme landen zich zo bewust van de 
mogelijkheden buiten hun eigen land. Het gevolg is migratie op grote 
schaal, waardoor zelfs hele landen ontvolkt kunnen raken. In de 
gastlanden wonen mensen van allerlei nationaliteiten, die niet integreren. 
De bevolking van de emigratielanden raakt verspreid en het zwaartepunt 
van hun economische activiteit ligt vaak buiten hun land van oorsprong. In 'Exodus' neemt 
Paul Collier een prikkelende stelling in. Hij bepleit dat nationale grenzen alleen binnen 
strenge regels overschreden kunnen worden. 'Exodus' presenteert ethische en legitieme 
redenen om migratie te beperken, in het belang van zowel de samenleving in de gastlanden 
als in de migratielanden. Collier onderbouwt zijn betoog met de verhalen van mensen die 
achterbleven, van mensen die emigreerden naar nieuwe landen en van degenen die het 
effect van migranten in hun eigen maatschappij ondervinden.  

De vrijheid van de grens / Scheffer, Paul. - Amsterdam: De Bezige Bij, 
2016. - 126 p.. - ISBN: 9789047708056 
Vindplaats Antwerpen: ge 04 vrij 

De vluchtelingencrisis laat onze verlegenheid met grenzen beter dan ooit 
zien. Wie zijn wij, wereldburgers, om anderen de toegang tot ons 
grondgebied te ontzeggen? In dit essay betoogt Paul Scheffer verwijzend 
naar filosofen als Bauman en Sloterdijk dat een open samenleving alleen 
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kan bestaan door enige ruimtelijke afbakening. Het gaat hier niet over de grenzen van de 
vrijheid, maar over de vrijheid van de grens. Anders gezegd: hoeveel begrenzing heeft een 
beschaving nodig die democratie en mensenrechten wil bevorderen? En wat is tegen die 
achtergrond een eigentijds vooruitgangsideaal?  

Migratiemythes : fact check : analyses en aanbevelingen voor een 
nieuw migratiebeleid / Didden, Flor. - Brussel: De Migratiecoalitie, 2016. 
- veelv. gepag.: 0,00 EUR  
URL: http://www.11.be/component/zoo/item/migratiemythes-fact-
check   
Vindplaats Antwerpen: ge 11 migr  

Het huidige vluchtelingen- en migratiebeleid is te veel gebaseerd op 
veronderstellingen die weinig tot niet gefundeerd zijn, volgens De 
Migratiecoalitie. In dit migratierapport worden drie migratiemythes onder de loep genomen: 
"Ontwikkelingssamenwerking zal migratie stoppen"; "Grenzen optrekken is migratie 
stoppen"; "Rechten van migranten inperken is nodig om de samenleving in stand te 
houden". In welke mate bepalen deze mythes het Belgische beleid en wat zijn de gevolgen? 
Elk dossier wordt afgesloten met aanbevelingen voor de beleidsmakers.  

Voorbij Fort Europa : een nieuwe visie op migratie / Van Houtum, Henk; 
Lucassen, Leo. - Amsterdam: Atlas Contact, 2016. - 191 p.. - ISBN: 978-90-
450-3182-8: 19,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 11 voor 

Henk van Houtum en Leo Lucassen, twee vooraanstaande migratie-
experts, ontvouwen een baanbrekende visie op het Europese 
migratiebeleid. Er is een Fort Europa ontstaan, met desastreuze gevolgen. 
De mensensmokkel floreert, er worden dubieuze deals gesloten met 

autocratische regimes en er vallen duizenden doden. De EU verliest steeds meer grip op haar 
eigen beleid. Van Houtum en Lucassen plaatsen de migratie naar Europa in een breder 
historisch en geografisch perspectief en leggen de tegenstrijdigheden en averechtse effecten 
van het huidige systeem bloot. In een tienpuntenplan presenteren ze concrete alternatieven 
voor een duurzaam en rechtvaardig migratiebeleid, voorbij Fort Europa.  

Borders / van Vugt, Jacqueline. - Amsterdam: Cinema Delicatessen, 
2015. - dvd (85 min.): 14,95 EUR  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=VEhto2jYHg0   
Vindplaats Antwerpen: ge 15 bord  

In de film Borders maakt Jacqueline van Vugt een lange tocht die vele 
migranten maken. Ze neemt ons mee van het detentiecentrum in 
Schiphol naar Nigeria, en komt via de grenzen van Niger, Burkina Faso, 
Mali, Senegal, Mauritanië, Marokko, Spanje, Frankrijk en België terug in 
Nederland. Steeds weer worden grenzen gepasseerd en moeten de 
passanten zich onderwerpen aan macht en willekeur.  
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Feiten en cijfers, vragen en uitspraken over vluchtelingen / 
Motief. - Brussel: Motief, 2016. - 14 p., 14 kaarten: 0,00 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
URL: http://goo.gl/kxyfHx   
Vindplaats Antwerpen: ge 15 feit 

Deze kaarten kun je gebruiken om met een groep in gesprek 
te gaan over een aantal uitspraken die vaak over vluchtelingen 
worden gedaan. De uitspraken op de kaarten zullen allerlei 

vragen en gevoelens opwekken. Op de achterzijde van elke kaart staat informatie die kan 
gebruikt worden als basis voor een gesprek.  

De nieuwe odyssee : het verhaal van de Europese vluchtelingencrisis / 
Kingsley, Patrick. - Amsterdam: Q, 2016. - 335 p., [8] p. platen. - ISBN: 978-
90-214-0162-1: 22,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 15 nieu  

Patrick Kingsley deed voor The Guardian verslag van de vluchtelingencrisis. 
Hij bezocht zeventien verschillende landen en reisde vele routes mee met 
de vluchtelingen. De nieuwe odyssee is zijn ongeëvenaarde verslag van wie 
deze reizigers zijn. Het gaat over waarom ze blijven komen en hoe ze dat 
doen. Het gaat over de smokkelaars die hen op weg helpen, en de kustwacht die hen redt 
aan de andere kant van de zee. Over de vrijwilligers die hun eten brengen, de mensen die 
hen huisvesten, en de grenswacht die hen buiten de deur probeert te houden. En over de 
politici die wegkijken.  

 

 

 

 

 

 

Documentatiecentrum Atlas Antwerpen  

Carnotstraat 110  

2060 Antwerpen 

03 338 71 60 

docatlas@provincieantwerpen.be 

Documentatiecentrum Atlas Turnhout  

Grote Markt 44  

2300 Turnhout 

014 72 40 20 

docatlasturnhout@provincieantwerpen.be 

http://goo.gl/kxyfHx
mailto:docatlas@provincieantwerpen.be
mailto:docatlasturnhout@provincieantwerpen.be

