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Myriapolis: nieuwe bron voor pedagogische tools rond migratie
Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Migrant, nu vrijdag 18 december, lanceert Myria een nieuw online platform.
Met Myriapolis gaat Myria de straat op. Want migratie raakt ons overal: in de klas, op het werk, in de media, tot in ons bord.
Migratie gaat over onze geschiedenis, over wie we zijn. Wie meer weet over migratie, begrijpt ook meer van de wereld waarin
we leven. We hebben er allemaal een hand in: Myriapolis nodigt uit om migratie te ontdekken in al haar facetten.

www.myria.be/nl/myriapolis
Elke dag opnieuw bewijst de actualiteit dat migratie een van de meest complexe thema’s is. Complex op technisch, juridisch,
politiek en economisch vlak, maar ook gewoon menselijk. Vandaar de nood om aan de juiste woorden te vinden, de goede
referenties te gebruiken, de sleutelcijfers juist te interpreteren. Myria wil een reeks tools aanbieden die duiden, informeren
en aanzetten tot reflectie. Zo lanceerde Myria in oktober al Myriatics, een demografische nieuwsbrief die telkens focust op
een ander onderwerp: de asielcrisis in het eerste nummer terwijl de tweede termen als immigrant, vreemdeling en Belg van
vreemde origine verheldert.

Myriapolis = een nieuw portaal met 5 rubrieken
1)

Thematische dossiers met de pedagogische tools van Myria:




Reis zonder terugkeer: dossier rond de documentaire van Sergio Ghizzardi
Wereldburgers: pedagogisch dossier over de geschiedenis van onze migratie
Migratiewoordenboek: woordenlijst rond migratie

2)

Actualiteit: tools: de migratieactualiteit verhelderd voor iedereen (in het Nederlands
nog in opbouw, in het Frans onder meer met een selectie uit kinderkrant Le Journal
des Enfants)

3)

UiT culturele agenda: een interactieve agenda met culturele evenementen (theater,
film, lezingen, workshops …) rond migratie, in samenwerking met CultuurNet
Vlaanderen

4)

Pedagogische gids: een selectie tools van andere organisaties rond migratiethema’s

5)

Verder verkennen: hulpbronnen om je onderzoek of zoektocht naar informatie
verder uit te diepen

Met Myriapolis hoopt Myria een informatieplatform rond migratie te ontwikkelen voor iedereen en voor jongeren in het
bijzonder. Het neemt ook contact op met de gemeenschappen om mee te helpen die tools verder te verspreiden via de
scholen en jongerenorganisaties.
Myria, het Federaal Migratiecentrum, is een onafhankelijke openbare instelling. Het analyseert migratie, verdedigt de rechten
van vreemdelingen en strijdt tegen mensenhandel en mensensmokkel. Myria komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op
feitenkennis en respect voor de mensenrechten.
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