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Belangrijkste
bevindingen

Problemen op de arbeidsmarkt zijn vaak lokaal: van weinig legale 
arbeidsovereenkomsten in Zuid-Europa tot discriminatie en 
wantrouwen over buitenlandse kwalificaties in Noord-Europa.

Voor migranten is het grootste probleem werkzekerheid.

25-33% van de werkende migranten voelt zich overgekwalificeerd 
voor zijn job.

Geschoolde migranten slagen er vaak in om hun buitenlandse 
kwalificaties te laten erkennen als ze een aanvraag indienen,
maar weinigen doen dat.

De meeste migranten in de actieve leeftijd willen meer opleiding.

Migranten hebben meer problemen dan de meeste mensen in
het land bij het verzoenen van opleiding, werk en gezinsleven.

Migranten spreken doorgaans meer talen dan de gemiddelde persoon 
in hun gastland.

Voor migranten vormt tijd – zoals voor de meeste mensen –
het grootste probleem om een nieuwe taal te leren.

Informatie inwinnen over leermogelijkheden kan moeilijker zijn
voor migranten dan voor het grote publiek.

Een breed spectrum van migranten nam deel aan taal-
of integratiecursussen.

De deelnemers hechten veel waarde aan de taallessen
en vaak ook aan de cursussen sociaaleconomische integratie.

De meeste migranten hebben interesse om te gaan stemmen
(vaak evenveel als gewone onderdanen). 

De meeste migranten willen meer diversiteit in de politiek –
en velen zijn bereid om dit te ondersteunen via de stembus.

De bredere participatie van migranten aan het maatschappelijke 
leven verschilt van stad tot stad en van organisatie tot organisatie.

Of migranten een migrantenvereniging kennen of er deel
van uitmaken hangt sterk af van hun lokale en nationale context .
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Slechts beperkte aantallen migranten van de eerste generatie
waren ooit gescheiden van hun partner of kinderen.

De meerderheid van de gescheiden gezinnen zijn al herenigd in
de meeste onderzochte landen.

De meeste migranten die vandaag gescheiden zijn willen geen 
aanvraag indienen voor hun gezin, sommigen omwille van 
gezinskeuzes, maar anderen omwille van beleidsbelemmeringen.

Voor migranten draagt gezinshereniging bij tot een verbetering
van het gezinsleven, van het gevoel erbij te horen en soms van
andere integratie-effecten.

80 tot 95% van de migranten is of wil langdurig ingezetene worden.

De meeste tijdelijke migranten in de nieuwe immigratielanden
willen ook langdurig ingezetenen worden.

De gemiddelde persoon dient niet lang na de minimum 
verblijfsperiode een aanvraag in.

Documenten en macht van de autoriteiten worden in bepaalde 
landen geciteerd als de grootste problemen voor aanvragers.

Een langdurig verblijf helpt de meeste migranten om betere jobs
te vinden en zich meer thuis te voelen. 

Ongeveer 3 op 4 migranten zijn of willen staatsburger worden.

De weinigen die niet geïnteresseerd zijn in het staatsburgerschap 
zien vaak niet het verschil met hun huidig statuut of worden 
geconfronteerd met specifieke beleidsbelemmeringen.

De belangrijkste redenen om zich niet te laten naturaliseren
zijn lastige procedures in Frankrijk en restricties op
de dubbele nationaliteit in Duitsland.

Naturalisatie komt meer voor in traditionele immigratielanden
en bij voorrangsgroepen in Hongarije en Spanje.

Migranten die in aanmerking komen voor naturalisatie doen vaak 
jaren over de aanvraagprocedure.

Staatsburgerschap helpt migranten om zich meer thuis te voelen,
om betere jobs te vinden en zelfs bij het verwerven van
meer scholing en betrokkenheid.
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