
Het Federaal Migratiecentrum is een onafhankelijke fede-
rale openbare instelling gespecialiseerd in de analyse van 
migratiestromen, de bescherming van de grondrechten 
van vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel en 
mensensmokkel. Zijn opdracht bestaat erin om bij te dra-
gen tot een beter begrip van die materies bij de overheid 
en de burger en tot een benadering ervan die gebaseerd 
is op het respect voor de mensenrechten en op kennis. 
Het voert die opdracht uit in een geest van dialoog, 
samenwerking en respect.
 
De Internationale Dag van de Migrant is een initiatief van 
de Verenigde Naties. Hij werd door de Algemene Verga-
dering op 4 december 2000 uitgeroepen en herdenkt de 
ondertekening van de Internationale Conventie voor de 
bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten 
en hun gezinsleden. Sinds 2006 ondersteunt het Federaal 
Migratiecentrum deze dag actief.
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Migratie doet de wereld draaien
 
Op 18 december komt het Federaal Migratiecentrum, 
naar aanleiding van de Internationale Dag van de Mi-
grant, stevig uit de hoek. Vanop een stand in het sta-
tion Brussel-Zuid voert het zowel ludieke als didac-
tische acties om mensen te informeren over en beter 
bewust te maken van de aard en de omvang van de 
migratie in België. De verspreiding van betrouwbare 
informatie is immers het belangrijkste instrument om 
hardnekkige misvattingen over dit complexe thema te 
ontkrachten. Zo kunnen voorbijgangers in het station 
Brussel-Zuid hun bijdrage leveren aan een participatief 
werk door hun levensparcours aan te duiden op een 
interactieve wereldkaart.
 
Voor deze Internationale Dag van de Migrant heeft 
het Federaal Migratiecentrum, samen met het Insti-
tut des Hautes Études des Communications Sociales 
(IHECS – Hogeschool voor Sociale Communicatie), een 
dag boordevol activiteiten uitgedacht. Die zijn gegroe-
peerd in het station Brussel-Zuid op een interactieve 
stand en omvatten multimediaprojecties en inventieve 
vouwbladen die het publiek ertoe moeten aanzetten 
om na te denken over migratie. Het evenement 
wordt ook online ondersteund via de website van het 
Centrum: www.dagvandemigrant.be. Pas afgetreden 
voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rom-
puy is de peter van het initiatief. Zijn videoboodschap 
plaatst een aantal gangbare opvattingen over migratie 
in perspectief.
 
België is een migratieland

De immigratie van vreemdelingen is in de afgelopen 
decennia jaar na jaar blijven stijgen, maar heeft zich 
nu gestabiliseerd en is zelfs gedaald. Op wereldvlak is 
het aantal migranten gestegen van 154 miljoen in 1990 
naar 232 miljoen in 2013, maar we mogen niet vergeten 
dat de wereldbevolking ook onophoudelijk toeneemt. 
Sinds vele jaren blijft het percentage migranten eigen-
lijk stabiel en vertegenwoordigt 3% van de wereldbe-
volking.

Minder Afrikanen, meer Europeanen

Het grootste deel van de vreemdelingen die zich op 
het Belgische grondgebied bevinden, is niet afkoms-
tig van Afrika zoals we soms denken. Het gaat voorna-
melijk om burgers van landen van de Europese Unie. 
De Italianen komen op de eerste plaats, gevolgd door 
de Fransen en de Nederlanders. De migratiestromen 
afkomstig van het Afrikaanse continent nemen sinds 
2010 duidelijk af. De migratie uit de landen van de 
EU, daarentegen, blijft door de uitbreiding van de EU 
onophoudelijk stijgen.  Op wereldschaal houden de 
Zuid-Zuidmigraties en de Zuid-Noordmigraties elkaar 
in evenwicht.


