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Is migratie gendergerelateerd? 

Myria buigt zich over een aantal genderissues inzake migratie en duidt ze met cijfers 

Myria grijpt de Internationale Dag van de Migrant op 18 december aan om in samenwerking met de masterstudenten 

sociaal-cultureel werk van het IHECS een aantal genderissues op het gebied van migratie uit te diepen. Het resultaat? Een 

speciaal nummer van cijfernieuwsbrief Myriatics, speciaal voor de gelegenheid omgeturnd, een originele 

campagnewebsite en een prikkelende socialemediacampagne. 

Myriatics #6 

De Internationale Dag van de Migrant vormt de aanleiding om migratie in België vanuit een nieuwe invalshoek te bekijken 

en bepaalde vooroordelen te doorprikken. Voor de editie van 2016 sloeg Myria – net zoals in 2014 – de handen ineen met 

de studenten van het eerste masterjaar Sociaal-cultureel Werk en Permanente Vorming van het Brusselse Institut des 

Hautes Études des Communications Sociales (IHECS – Hogeschool voor Sociale Communicatie). Het resultaat van die 

vruchtbare samenwerking is een speciaal nummer van Myria’s cijfernieuwsbrief Myriatics dat samen met een miniwebsite 

en een teasercampagne via de sociale media wordt gelanceerd. 

www.dagvandemigrant.be 

De focus ligt daarbij op een aantal genderverschillen op het gebied van migratie. 

Die worden gekaderd aan de hand van een reeks sleutelcijfers. Via een online tool 

ontdekt de bezoeker bovendien extra en aanvullende informatie. Dat gebeurt 

onder meer door het verhaal te doen van vier personages van wie de levensloop 

vrij geïnspireerd werd op verschillende soorten migranten: een Française die in 

Brussel komt studeren, een Syrische oorlogsvluchteling, een Somalische vrouw 

die met haar man in België wil herenigd worden en een Roemeense bouwvakker 

die via een detachering hier aan de slag gaat. 

De Internationale Dag van de Migrant is een initiatief van de Verenigde Naties. 

Hij werd door de Algemene Vergadering 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. 

 

Myria, het Federaal Migratiecentrum, is een onafhankelijk openbare instelling met drie wettelijke opdrachten: de strijd 

tegen mensenhandel en mensensmokkel stimuleren, de overheden informeren over de aard en de omvang van de 

migratiestromen en de grondrechten van vreemdelingen beschermen. Myria is ook de onafhankelijke component van het 

mechanisme van Nationaal Rapporteur Mensenhandel voor België. Myria is een van de twee instellingen die in maart 2014 

de bevoegdheden erfde van het oude Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, naast Unia, het 

Interfederaal Gelijkekansencentrum.  
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