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Samenvatting (Summary in Dutch)  

 

Inleiding 

In dit proefschrift onderzoek ik wat de invloed is van psychosociale en contextuele 
factoren op internationale migratie en acculturatie. Daarnaast onderzoek ik op welke 
manier deze twee processen met elkaar verbonden zijn, en wat de invloed is van 
voornoemde factoren op die verbinding. Het is nodig de twee kernbegrippen van dit 
proefschrift nader te omschrijven.  

Internationale migratie is in algemene zin eenvoudig te omschrijven. Van 
internationale migratie is sprake wanneer mensen hun officiële woonplaats in het 
ene land verruilen voor een woonplaats in een ander land. Of en wanneer iemand 
daadwerkelijk als internationale migrant wordt gezien door, bijvoorbeeld, overheden 
of onderzoekers hangt af van welke additionele criteria worden gehanteerd, zoals 
duur van het verblijf in het land van bestemming na aankomst en datum van 
registratie in het bevolkingsregister. In dit proefschrift gebruik ik de eenvoudige 
omschrijving van internationale migratie omdat het onderzoek voornamelijk gaat 
over het verklaren van de intentie om te migreren, dus over potentiële migratie.  

Het begrip acculturatie omschrijven is ingewikkelder. Het lijkt op ‘integratie’ en 
‘sociaal-culturele integratie’ zoals dat in de media en de politiek wordt gebruikt. Daar 
wordt echter zelden verteld wat daar mee bedoeld wordt. In dit proefschrift wordt de 
volgende omschrijving gebruikt. Acculturatie is het proces van psychologische 
aanpassing dat zowel door immigranten als door leden van de ‘oorspronkelijke’ 
bevolking in ontvangende gebieden wordt doorgemaakt vanaf het moment dat 
immigranten in een land aankomen. Het gaat om aanpassing met betrekking tot 
normen, waarden en gewoonten. Immigranten krijgen te maken met het zoeken naar 
een balans tussen wat ze gewend zijn in het land van herkomst en wat in het land van 
bestemming gebruikelijk is. Door immigranten toe te laten wordt de oorspronkelijke 
bevolking onlosmakelijk verbonden met het aanpassingsproces van immigranten. 
Afhankelijk van de cultuurverschillen zal de oorspronkelijke bevolking haar normen, 
waarden en gewoonten in meerdere of mindere mate aanpassen.  

Ter verduidelijking. Normen, waarden en gewoonten zijn karakteristieke kenmerken 
die door en voor leden van een samenleving zijn ontwikkeld en waaraan leden, 
bewust of onbewust, hun identiteit ontlenen. Ze zijn smeerolie voor het contact 
tussen mensen in een samenleving, zoals normen over omgang tussen mensen van 
verschillend geslacht of etnische achtergrond, de waarde van religie in politiek en 
samenleving, non-verbale communicatiegewoonten zoals oogcontact, en 
lichaamshouding en lichamelijk contact (bijvoorbeeld handen schudden).  
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Immigranten staan voor de keuze in welke mate ze zich laten leiden door de 
gangbare normen, waarden en gewoonten waarmee ze zijn opgegroeid en die welke 
gangbaar zijn in het land van immigratie. Hoewel immigranten kunnen blijven 
vasthouden aan wat ze gewend zijn, ligt dat voor hun kinderen die in het land van 
immigratie van ouders worden geboren en opgroeien minder voor de hand. In het 
geval van Nederland leren kinderen op school de Nederlandse taal, normen, waarden 
en gewoonten. Op straat en via de (sociale) media zien ze in de praktijk hoe er naar 
geleefd wordt. Personen waarvan een of beide ouders in een ander land zijn geboren, 
worden in de literatuur de ‘tweede generatie’ genoemd. Ze zijn weliswaar geen 
immigrant maar in hun opvoeding krijgen ze thuis via ouders en familie natuurlijk 
veel te maken met de gangbare normen, waarden en gewoonten uit het land van 
herkomst van ouders. Als deze sterk verschillen van wat gangbaar is in het land waar 
ze geboren en getogen zijn dan kan acculturatiestress optreden. Dat kan bijvoorbeeld 
gebeuren in geval van partnerkeuze. In sommige culturen hebben ouders hierin een 
beslissende stem.  

Mensen uit migrantengemeenschappen verschillen echter in de mate waarin ze zich 
laten leiden in hun gedrag door beide normen en waardensystemen. In dit 
proefschrift staat een classificatiesysteem voor acculturatievoorkeuren centraal, 
geïnspireerd door Berry et al. (1986), waarbij mensen uit migrantengemeenschappen 
op basis van hun voorkeur worden ingedeeld in vier categorieën, te weten: 
assimilatie, integratie, separatie en marginalisatie.  

Tot de assimilatiecategorie behoren mensen die, ongeacht de situatie, voornamelijk 
kiezen voor gedrag volgens de gangbare normen, waarden en gewoonten van het land 
van immigratie. Tot de integratiecategorie behoren mensen die zich in bepaalde 
situaties (bijvoorbeeld thuis) laten leiden door de gangbare normen, waarden en 
gewoonten waarmee ze zijn opgegroeid, en in andere situaties (bijvoorbeeld op 
school of op het werk) door de gangbare normen, waarden en gewoonten van het 
land van immigratie. Tot de separatiecategorie behoren mensen die zich 
voornamelijk laten leiden door de gangbare normen, waarden en gewoonten 
waarmee ze zijn opgegroeid in het land van herkomst. Mensen die zich in hun 
handelen door geen van beide normen-, waarden- en gewoonten systemen laten 
leiden behoren tot de marginalisatiegroep. Anders dan de andere categorieën bestaat 
deze categorie wat betreft acculturatievoorkeur uit diverse groepen mensen. In deze 
categorie vallen kritische individualisten die in leefstijl en handelen niet beknot 
willen worden door opgedrongen normen, waarden en gewoonten, maar ook mensen 
die ‘de weg kwijt zijn’ en juist op zoek zijn naar normen, waarden en gewoonten 
waarbij ze zich beter thuis voelen.  

Het bovenstaande laat zien dat (internationale) migratie en acculturatie eigenlijk op 
een natuurlijke manier met elkaar verbonden zijn: geen migratie zonder acculturatie, 
geen acculturatie zonder migratie. In het publieke en politieke debat is die 
verbondenheid vanzelfsprekend. Het is daarom verwonderlijk dat over die 
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verbondenheid in de traditionele literatuur niet veel is geschreven. In meer recente 
artikelen worden beide processen vaker in verband met elkaar gebracht maar niet 
met het expliciete doel om migratie en acculturatie te integreren binnen één 
theoretisch kader.  

Dat synthese in theorievorming is achtergebleven komt mogelijk omdat de focus in 
migratiestudies vaak heel anders is dan in acculturatiestudies. In migratiestudies is 
men traditioneel gericht op het verklaren van migratie vanuit sociale, economische 
en politieke factoren, zoals de rol van migrantennetwerken en verschillen tussen 
landen in werkgelegenheid, welvaart en politieke stabiliteit. Er is echter weinig 
aandacht voor psychologische factoren, zoals zelfbeeld, zelfvertrouwen, gedrevenheid 
en angstgevoelens en voor psychosociale factoren, zoals stress als gevolg van leven 
tussen mensen met geheel andere normen, waarden en gewoonten. Dit soort factoren 
staat echter centraal in acculturatiestudies, terwijl daar nu juist minder aandacht 
wordt geschonken aan invloeden vanuit de context waarin mensen leven, zoals de 
kwaliteit van de buurt waarin men leeft, het integratiebeleid, en de mate van 
discriminatie van immigranten in de samenleving.  

In vier empirische hoofdstukken verbind ik internationale migratie met acculturatie 
via de route van psychosociale factoren.  

In het eerste hoofdstuk beschrijf ik de ontwikkeling van een model voor het verklaren 
van migratie-intenties, waarin psychosociale factoren centraal staan. Het model 
wordt getest aan de hand van persoonsgegevens van ruim 11000 potentiële 
emigranten in vijf herkomstlanden buiten Europa. In het tweede empirische 
hoofdstuk onderzoek ik wat de acculturatievoorkeuren zijn van ruim 2400 jong 
volwassenen van Turkse afkomst in 11 steden in Europa, en onderzoek ik ook wat de 
invloed van bepaalde psychosociale en contextuele factoren is op die 
acculturatievoorkeuren. In het derde hoofdstuk wordt de verbinding tussen 
acculturatie en migratie onderzocht bij dezelfde onderzoeksgroep als in hoofdstuk 2. 
Daarbij wordt ook onderzocht in hoeverre psychosociale factoren invloed uitoefenen 
op die verbinding. Omdat acculturatie van immigranten in bestemmingslanden nu 
en in de toekomst wordt beïnvloed door migratiedruk in herkomstlanden, verken ik 
in het vierde empirische hoofdstuk wat de verwachtingen zijn met betrekking tot 
migratiedruk voor de periode 2010-2030 in een aantal traditionele herkomstlanden 
van Europese immigranten. Hieronder vat ik de belangrijkste bevindingen en 
conclusies samen.  

 

Migratie-intentie en psychosociale determinanten  

Hoewel in migratieonderzoek maar weinig bekend is over de rol van psychosociale 
factoren bij het maken van migratiebeslissingen is er wel veel bekend over de rol van 
dit soort factoren in onderzoek naar gedragsgewoonten die een slechte gezondheid 
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veroorzaken. Uit dat soort onderzoek kan veel worden geleerd over hoe menselijk 
gedrag kan worden beïnvloed in de richting van gezondere leefgewoonten, zoals 
stoppen met roken en reduceren van overgewicht.  

Een bekend psychosociaal model dat als uitgangspunt gebruikt wordt om 
gezondheidsgedrag te begrijpen en te beïnvloeden is het zogenaamde Health Belief 
Model (HBM model). Dit model omvat een aantal groepen van psychosociale 
factoren die samen in hoge mate het gezondheidsgedrag van mensen verklaren. Dat 
model heb ik vertaald naar een psychosociaal model om migratie-intenties en -
gedrag beter te kunnen verklaren en om aanknopingspunten te vinden voor 
migratiebeleid. Het aangepaste HBM model omvat de volgende vijf typen 
psychosociale factoren die helpen om migratie-intenties beter te begrijpen, te weten: 
(1) percepties over de mate waarin welvaart en welzijn van het individu en familie 
worden bedreigd; (2) percepties over de voordelen van migratie; (3) percepties over 
barrières om te migreren; (4) gebeurtenissen of toestanden in de context van 
personen die migratie stimuleren; (5) mate van zelfvertrouwen in eigen kunnen om 
migratie succesvol te laten verlopen. Voor elk van deze vijf typen factoren kunnen 
verschillende indicatoren worden geïdentificeerd en gemeten aan de hand van 
informatie die door mensen wordt verstrekt in een interview. Zo is bijvoorbeeld de 
perceptie van een respondent dat in het land van bestemming een goed inkomen valt 
te verdienen een relevante indicator voor het hierboven genoemde tweede type. De 
verwachting van een respondent dat in het land van bestemming een immigrant 
wordt gediscrimineerd vanwege zijn geloof is een relevante indicator voor het derde 
type.  

Om het model te testen, maakte ik gebruik van interviewgegevens van ruim 11200 
respondenten die in het kader van het zogenaamde Push & Pull project werden 
geïnterviewd in Ghana, Senegal, Marokko, Egypte en Turkije. Dit zijn traditionele 
herkomstlanden van veel immigranten die nu in landen van de Europese Unie 
wonen. Het model blijkt, ongeacht het land waarin het is getest en ondanks het 
beperkte aantal indicatoren dat aan deze dataset kon worden ontleend, migratie-
intenties goed te kunnen verklaren.  

Daaruit concludeer ik dat het nuttig zou zijn in toekomstig onderzoek vragen voor 
respondenten op te nemen die inzicht geven in elk van de vijf typen psychosociale 
‘determinanten’ van migratie (intenties). Afhankelijk van de situatie en persoon zal 
een bepaald type factor belangrijker zijn dan anderen. Op het niveau van groepen 
mensen, dorpen en steden kan dan bijvoorbeeld een rangorde van mate van 
belangrijkheid worden vastgesteld. Met deze kennis kan vervolgens een bepaald type 
beleid worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld, als potentiële migranten in 
herkomstlanden de perceptie hebben dat het eenvoudig is om werk, inkomen en 
welvaart te verkrijgen in bestemmingslanden en dat in bestemmingslanden niet 
gediscrimineerd wordt op basis van religie of culturele kenmerken, terwijl de realiteit 
anders is, dan zal goede voorlichting over die realiteit in bestemmingslanden 
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bijdragen tot betere keuzes over wel of niet migreren. Dat soort voorlichting kan ook 
bijdragen aan de integratie van immigranten in bestemmingslanden omdat 
immigranten beter weten wat er te wachten staat en wat er van ze verwacht wordt in 
bestemmingslanden.  

 

Acculturatievoorkeur en psychosociale en contextuele determinanten 

Onder ruim 2400 jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar van Turkse afkomst, 
woonachtig in 11 grote steden in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, 
Zwitserland en Zweden heb ik onderzocht wat hun acculturatievoorkeur is. Daarbij 
heb ik gebruik gemaakt van data uit het TIES-project (The Integration of the Second 
Generation). Dit project verzamelde, via persoonlijke interviews, gegevens over de 
sociale, economische en culturele integratie van jongvolwassenen van Turkse, 
Marokkaanse en voormalig-Joegoslavische afkomst.  

De analyseresultaten laten zien dat een meerderheid in alle landen een ‘integratie’ 
voorkeur uitte. Dat is op zich opmerkelijk omdat het integratiebeleid in de landen 
nogal verschilt. Het Franse integratiebeleid is bijvoorbeeld sterk gericht op 
‘assimilatie’. Dit betekent dat van immigranten wordt verwacht dat zij zich volledig 
aanpassen en opgaan in de Franse samenleving, zoals een geboren Fransman. Het 
Zweedse integratiebeleid echter probeert immigranten te stimuleren om een 
positieve en werkbare balans te vinden tussen Zweedse normen, waarden en 
gewoonten en de gangbare normen, waarden en gewoonten waarmee immigranten 
zijn opgevoed. Blijkbaar hebben deze belangrijke beleidsverschillen maar weinig 
effect op de acculturatievoorkeur van de tweede generatie.  

Een interessante bevinding was bovendien dat, in vergelijking met grote steden in 
andere landen, een vrij hoog percentage van de Turkse tweede generatie in 
Amsterdam en Rotterdam een voorkeur uitte voor ‘separatie’. Deze bevinding kan 
verband houden met de traditioneel sterke banden binnen de Turkse gemeenschap, 
het gevoel van verbondenheid met Turkije dat onder meer wordt gestimuleerd door 
de Turkse overheid. Wat ook een rol kan spelen is dat de gegevens werden verzameld 
in een periode (2006-2008) waarin de Turkse en Marokkaanse (en andere Moslim) 
gemeenschappen in Nederland, in de ogen van de autochtone bevolking, 
onvoldoende afstand nam van aanslagen op en bedreigingen aan het adres van 
criticasters van de Islam, zoals de politicus Pim Fortuyn, regisseur Theo van Gogh, en 
politica Ayaan Hirsi Ali.  

Verder is onderzocht wat de invloed is van bepaalde psychosociale en contextuele 
factoren op acculturatievoorkeur. Belangrijkste bevinding is dat kenmerken van de 
context waarin de tweede generatie leeft, zoals de stad en de kwaliteit van de buurt 
waar men woont, een grotere invloed hebben op acculturatievoorkeur dan 
psychosociale kenmerken van het individu, zoals mate van religiositeit en opvatting 
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dat men wordt gediscrimineerd. De resultaten laten zien dat Turkse jongvolwassenen 
met een lage opleiding, zij die ervaring hebben met discriminatie, en zij die wonen in 
een achterstandsbuurt vaker een separatie- of marginalisatievoorkeur hebben.  

 

Relatie migratie-intentie, acculturatievoorkeur en determinanten 

In dit hoofdstuk onderzoek ik (1) het verband tussen acculturatievoorkeur en 
migratie-intenties, (2) wat het effect van psychosociale en contextuele factoren is op 
dat verband, en (3) of die effecten deels tot uiting komen in de acculturatievoorkeur 
die mensen hebben. Het gaat hierbij om psychosociale en contextuele factoren die in 
voorgaande hoofdstukken hebben bewezen relevant te zijn voor het verklaren van 
migratie-intentie en acculturatievoorkeur, te weten: mate van religiositeit, mate van 
zich gediscrimineerd voelen en zelfvertrouwen in eigen kunnen.  

Er is wederom gebruik gemaakt van gegevens uit het TIES-project onder 
jongvolwassenen van Turkse afkomst. Ten behoeve van een zuivere analyse wordt 
acculturatievoorkeur gerepresenteerd door de twee aspecten waaraan het zijn 
betekenis ontleent (figuur 3.1, hoofdstuk 3), te weten: (1) mate van voorkeur voor 
gedrag volgens de normen, waarden en gewoonten in de Turkse herkomstregio van 
een of beide ouders (IGP), (2) mate van voorkeur voor de normen, waarden en 
gewoonten van het Europese land waar men is geboren en getogen (NSP). In het 
onderzoek is ook een extra kenmerk opgenomen dat vooral van betekenis is voor de 
tweede generatie: transnationale oriëntatie (TNO). Met betrekking tot de (Turkse) 
tweede generatie is niet alleen relevant of men wel of niet een migratie-intentie 
richting Turkije heeft, maar ook in hoeverre de tweede generatie er een levensstijl op 
na houdt waarin mensen in Turkije en activiteiten gericht op Turkije een rol spelen, 
als alternatief voor migratie naar Turkije. Bij een transnationale levensstijl wordt er 
dus niet van wettelijke woonplaats gewisseld maar leeft iemand eigenlijk in 
geografisch gescheiden maar psychologisch verenigde werelden. Transnationaal 
gedrag uit zich onder meer in periodiek tijdelijk verblijf bij familie en kennissen in 
Turkije, tijdelijk werken in Turkije, en geld sturen naar familie in Turkije als uiting 
van betrokkenheid of als strategische investering om in de toekomst op steun 
aanspraak te kunnen maken, mocht men toch naar Turkije willen migreren.  

De onderzoeksresultaten laten zien dat in algemene zin acculturatievoorkeur 
inderdaad invloed heeft op intentie om te migreren. Maar wat blijkt is dat maar één 
aspect van acculturatievoorkeur belangrijk is om te kunnen voorspellen of een 
tweede generatie Turkse jongvolwassene (1) wel of geen migratie-intentie heeft, en 
(2) in welke mate een dergelijk persoon er een transnationale levensstijl op na houdt. 
Het andere aspect van acculturatievoorkeur –in hoeverre iemand zich laat leiden 
door de gangbare normen, waarden en gewoonten van het Europese land waarvan 
men ingezetene is (NSP)– blijkt in het geheel niet belangrijk te zijn voor het 
voorspellen van migratie-intentie en transnationale levensstijl.  
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De resultaten laten daarnaast ook zien dat religieuzere personen en zij die menen 
gediscrimineerd te worden, vaker een transnationale levensstijl erop na houden en 
vaker een migratie-intentie richting Turkije hebben. Voor zover deze mensen goed 
zijn opgeleid en talentvol zijn, is migratie naar Turkije, economisch gezien, natuurlijk 
een verliespost voor Europa.  

In een aantal Europese landen is de omvang van de potentiële beroepsbevolking 
(mensen in de leeftijdsgroep 15-64 jaar) al een aantal jaren aan het afnemen en daar 
kan schaarste aan mensen met de juiste opleiding en werkervaring toenemen. Dit is 
al een aantal jaren van toepassing op Duitsland. Daar woont ook het grootste deel 
van de Turkse migrantengemeenschap in de EU.  

Mate van zelfvertrouwen in eigen kunnen, de derde psychosociale factor, blijkt 
geheel onbelangrijk te zijn in hoeverre iemand transnationaal georiënteerd is of een 
migratie-intentie heeft. Dat blijkt op te gaan voor de tweede generatie in alle 
onderzochte gemeenschappen in de 11 Europese steden. Waarschijnlijk speelt 
zelfvertrouwen in eigen kunnen met betrekking tot migratie een veel minder 
belangrijke rol bij de tweede generatie dan bij de eerste generatie die, decennia terug, 
naar een Europees land migreerden. Het hebben van een dubbele nationaliteit, de 
aanwezigheid van familie en kennissen in Turkije, de relatief lage reiskosten en korte 
afstand dragen er waarschijnlijk toe bij dat migratie van een Europese stad naar 
Turkije niet echt als ‘uitdagend’ wordt ervaren door de tweede generatie. 

Het effect van bovengenoemde psychosociale factoren op de migratie-intentie komt 
voor een deel tot uiting in de acculturatievoorkeur die mensen hebben. Ook hier 
blijkt dat het vooral gaat om slechts één van de twee aspecten van 
acculturatievoorkeur: de mate waarin men voorkeur heeft voor ‘Turkse’ normen, 
waarden en gewoonten (IGP).  

De algemene conclusie is dat de onderzochte relaties tussen acculturatie, 
transnationale oriëntatie, migratie-intentie en psychosociale factoren per land een 
verschillend beeld laten zien. Het is dus niet mogelijk om over deze 
gedragskenmerken en -relaties te generaliseren wat betreft de Turkse tweede 
generatie in de onderzochte 11 Europese steden. Echter, voor één gedragsrelatie geldt 
dit wel: naarmate transnationale activiteiten belangrijker zijn in het leven van de 
tweede generatie is de kans groter is dat er ook een intentie bestaat om naar Turkije 
te migreren. Dat is niet wat je verwacht, omdat in de academische literatuur een 
transnationale levensstijl juist als alternatief voor migratie wordt gepresenteerd.  

 

Toekomst van migratiedruk in herkomstlanden  

Migratie en acculturatie van personen in herkomst- en bestemmingslanden worden 
beïnvloed door processen die op macroniveau spelen, zoals migratiedruk die 
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samenhangt met werkgelegenheid in herkomstlanden. Hoewel mensen in 
herkomstlanden ook andere redenen kunnen hebben is het wel of niet toegang 
hebben tot (beter) betaald werk een van de belangrijkste motieven om te migreren. 
Een stijging of daling van aan werkgelegenheid gerelateerde migratiedruk is van 
invloed op de omvang van toekomstige migratiestromen, maar ook op de acculturatie 
van nieuwe immigranten en op die van aanwezige immigranten in Europese 
bestemmingslanden.  

In het laatste empirische hoofdstuk reken ik met behulp van een economisch-
demografisch model drie verschillende scenario’s voor een aantal traditionele 
herkomstlanden van immigranten in de Europese Unie door, te weten: Algerije, 
Marokko, Tunesië en Turkije. Het model bevat de belangrijkste processen die op 
macroniveau spelen, en dat zijn de groei van de potentiële beroepsbevolking (d.w.z. 
personen in de leeftijdscategorie 18-65 jaar), groei van de werkgelegenheid, en groei 
van de arbeidsproductiviteit. De scenario’s verschillen van elkaar omdat er 
verschillende veronderstellingen zijn gemaakt over groeicijfers voor de economie als 
geheel (Bruto Nationaal Product), de werkgelegenheid, de productiviteit, en over 
geboorte-, sterfte-, en (netto)migratiecijfers. Voor elk scenario zijn de 
veronderstellingen onderbouwd zodat de opgestelde migratiedrukscenario’s 
‘transparant’ en ‘repliceerbaar’ zijn. Het doel van de scenario’s is om, per land, te 
schatten in welke mate migratiedruk toe- of afneemt in de periode 2010-2030.  

Een belangrijke factor in het model is de groei van de potentiële beroepsbevolking. 
Voor elk land zijn drie verschillende demografische scenario’s berekend voor de 
potentiële beroepsbevolking voor de periode 2010-2030. De resultaten van de 
scenario’s laten zien dat de potentiële beroepsbevolking in deze landen voorlopig nog 
flink zal groeien. Afhankelijk van het scenario zal de potentiële beroepsbevolking in 
Turkije in die periode nog met 9 tot 11 miljoen mensen groeien, in Marokko met 4 tot 
5 miljoen, in Tunesië met ongeveer 1 miljoen en in Algerije met 6 tot 7 miljoen. Dit 
betekent een forse uitdaging voor beleidsmakers en bedrijven met betrekking tot het 
creëren van banen. Het betekent ook dat de kwaliteit van het onderwijssysteem 
dusdanig moet zijn dat jonge generaties over de juiste kennis en vaardigheden 
beschikken om werk te vinden. Het betekent dat de economie moet kunnen groeien 
om voldoende banengroei te realiseren. De huidige politieke instabiliteit in de regio 
werkt een dergelijke groei tegen, waardoor mogelijk nog meer politieke en 
economische instabiliteit in het verschiet ligt.  

Zelfs als ervan uit wordt gegaan dat de huidige politieke onrust in de regio vóór 2020 
grotendeels voorbij is, dan voorspellen de meeste scenario’s weliswaar dat het 
aandeel van werkenden in de potentiële beroepsbevolking zal toenemen, maar ook 
dat in alle landen behalve Tunesië, het aantal mensen in de potentiële 
beroepsbevolking zonder werk zal toenemen gedurende de periode 2010-2030. Deze 
schijnbare tegenstelling ontstaat wanneer de groei van het aantal mensen met een 
baan achterblijft bij de groei van de potentiële beroepsbevolking. Dit betekent dat de 
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feitelijke migratiedruk in termen van het aantal mensen op zoek naar werk verder zal 
toenemen in Algerije, Marokko en Turkije, en dat die druk zal afnemen in Tunesië. 

Alle personen in de potentiële beroepsbevolking zonder werk worden in dit 
onderzoek aangemerkt als potentiële migranten. Echter, ander onderzoek toont aan 
dat lang niet al deze mensen migratie-intenties hebben, en dat slechts een relatief 
klein deel daadwerkelijk zal migreren. Voor zover migratie gericht is op Europese 
landen zijn er voor personen die op een legale manier willen vertrekken naar Europa 
voor werk en inkomen allerlei beperkingen. Veel potentiële migranten hebben 
daarnaast niet de kwalificaties voor geschoold werk in Europese landen, en de 
toegang tot sociale voorzieningen is restrictief. Als de huidige politieke onrust en de 
oorlogen in de regio overslaan naar deze vier landen, dan zullen voornoemde 
beperkingen potentiële migranten in deze landen niet weerhouden om in grotere 
getale te migreren naar, bijvoorbeeld, Europese landen. Dat levert nieuwe 
uitdagingen op met betrekking tot acculturatie, sociale cohesie, discriminatie van en 
armoede onder immigranten, mogelijk met gevolgen voor veiligheid, vrijheid, en 
welvaart in Europa. 
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