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Samenvatting van de uitkomsten
Migratie uit landen van Midden- en Oost-Europa (MOE) is uitgegroeid tot een van de
belangrijkste migratiestromen in Europa. Migranten van de MOE zijn EU-burgers en hun
mobiliteit kan gezien worden als een vorm van sociaal-economische participatie op de
Europese arbeidsmarkt. Dit project had als centrale vraag wat de gevolgen zijn van dit soort
mobiliteit voor stedelijke cohesie en stedelijk beleid. Het doel was het theoretische en
praktische begrip te vergroten van hoe stedelijke regio's de gevolgen van MOE-migratie
kunnen aanpakken.
Uit gegevens blijkt dat de migratie meer sociaal-economisch en meer in tijd gediversifieerd is
dan vaak wordt aangenomen. De onderzoekers constateerden dat de migratie feminiseert en
een dat MOE-migranten worden gedekwalificeerd. Zij zagen een verscheidenheid aan sociaaleconomische, sociaal-culturele en politieke-juridische stedelijke gevolgen van deze migratie,
met overeenkomsten en verschillen per land. Zij constateerden ook dat verschillen meer
zichtbaar zijn binnen stedelijke gebieden (tussen stedelijke en plattelandsgebieden) dan
tussen stedelijke gebieden. Ze constateerden verschillende manieren van bestuurlijk omgaan
met de stedelijke implicaties van de MOE-migratie. De gevolgen zijn niet altijd gerelateerd aan
de bestuursacties en er zijn onvoldoende functionerende institutionele structuren ondanks het
toenemende aantal migranten. Terwijl de uitdagingen op lokaal niveau plaatsvinden, blijven de
centrale (EU) beslissingsautoriteiten onvoldoende oplossingen bieden voor de lokale
problemen.
Het onderzoek draagt bij aan een mogelijk beter beleid gericht op migratie. Dit project heeft
maatschappelijke impact gehad op verschillende niveaus. De belangrijkste resultaten zijn
beschikbaar in het open-access EUKN beleidshandboek voor stedelijke governance van vrij
personenverkeer in de EU.
Video over de probleemstelling
 https://www.youtube.com/watch?v=Wb29lwoN0Rs
Verder lezen
 Handbook of Urban Governance of Free Movement in the EU – Facts, implications and
policies (PDF)
 http://project-imagination.net/publications

