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Het Fins instituut 
in Londen  

Het Fins Instituut in Londen werd opgericht in 1991 
en is een onafhankelijke vereniging zonder winstoog-
merk, gevestigd in Londen. Het Instituut heeft een 
maatschappelijk programma en een programma voor 
kunst en cultuur. In het kader van deze programma’s 
vindt ook veel samenwerking plaats die de grenzen 
van wetenschap en kunst overschrijdt. Het zwaarte-
punt van het maatschappelijke programma ligt in 
2016 bij gelijkwaardigheid, onderwijs, democratie en 
de openheid van kennis. Het Fins Instituut in Londen 
heeft als doelstelling het bevorderen van internationale 
samenwerking in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. 
Om die doelstelling te bereiken, richt het Instituut 
zich op actuele initiatieven en veranderingsfactoren die 
een positieve maatschappelijke ontwikkeling teweeg 
kunnen brengen. Het Fins Instituut in Londen is lid 
van het Finse forum voor wetenschapsinstituten.

Het Fins Instituut in Londen draagt met zijn publica-
ties bij aan maatschappelijke discussies en streeft naar 
meer kennis en begrip. Het onderzoek naar vluchte-
lingen en asielzoekers in dagbladen is onderdeel van 
het maatschappelijke programma van 2016. In het 
Verenigd Koninkrijk woedt een hevig debat over de 
positie van het land ten opzichte van de Europese Unie 
en het vrije verkeer. Dit onderzoek, gestart door het 
Fins Instituut in Londen, streeft ernaar een discussie 
op gang te brengen over de rol van dagbladen in deze 
humanitaire crisis, die in heel Europa de gemoederen 
bezighoudt.

Het Fins Cultureel Instituut 
voor de Benelux 

Het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux bouwt 
bruggen voor degenen werkzaam in de Finse kunst, 
cultuur en wetenschap. De onafhankelijke vereniging 
zonder winstoogmerk werd opgericht in 1993 en is ac-
tief  in België, Nederland, Luxemburg en Finland. Het 
kantoor van het Instituut is gevestigd in Brussel. Als 
een van de pijlers van de Finse internationale culturele 
uitwisseling en cultuurexport bouwt het Instituut 
netwerken, onderhoudt goede samenwerkingsrela- 
ties en schept nieuwe mogelijkheden voor de culturele 
sectoren van Finland en de Benelux.

Na de terroristische aanslagen in het najaar van 2015 
in Parijs en het voorjaar van 2016 in Brussel is die 
laatste stad het toneel van een hevig debat over terro-
risme, vluchtelingen en asielzoekers. In 2016 spitst het 
Instituut zich dan ook toe op culturele en maatschap-
pelijke pijnpunten. Daarnaast ligt de focus dit jaar op 
het raakvlak van interactieve technologie en kunst, en 
op het TelepART-programma, dat artiesten steunt bij 
het vinden van internationale podia.

Werkgroep van de analyse

Johanna Sumuvuori, MA, hoofd maatschappelijk programma, Fins Instituut in Londen
Annukka Vähäsöyrinki, MA, projectcoördinator, Fins Cultureel Instituut voor de Benelux

Tiina Eerolainen, administration manager, Fins Cultureel Instituut voor de Benelux
Jenni Lindvall, BA, Fins Cultureel Instituut voor de Benelux
Ruth Pasternak, BA, Fins Cultureel Instituut voor de Benelux
Mirja Syrjälä, MA, Fins Instituut in Londen
Aurelia Talvela, BA, Fins Cultureel Instituut voor de Benelux
Sophie Kuiper, vertaler

Het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux, met directeur Aleksi Malmberg, en het Fins Instituut in Londen, 
onder leiding van Pauliina Ståhlberg, zijn onderdeel van een netwerk van 17 Finse instituten. De instituten worden 
hoofdzakelijk gefinancierd door het Finse ministerie van Onderwijs en Cultuur. 
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1. DAGBLADEN ALS VERWOORDERS VAN EEN CRISIS

In deze analyse wordt onderzocht hoe enkele dag-
bladen in drie Europese landen de actuele humanitaire 
crisis benaderen, die van miljoenen mensen vluchte-
lingen, asielzoekers of  migranten heeft gemaakt. Het 
aantal vluchtelingen en asielzoekers is de afgelopen 
vijf  jaar aanzienlijk gestegen. Volgens cijfers van de 
UNHCR (Het Hoog Commissariaat der Verenigde Na-
ties voor Vluchtelingen) waren halverwege 2015 15,1 
miljoen mensen hun vaderland ontvlucht, het hoogste 
cijfer in 20 jaar. Die dramatische stijging is voor-
namelijk te wijten aan de oorlog in Syrië1. 

Volgens de statistieken van de UNHCR vroegen in 
2014 minstens 1,66 miljoen mensen asiel aan buiten de 
eigen landsgrenzen. Halverwege 2015 waren er in 155 
verschillende landen of  regio’s al bijna een miljoen 
asielaanvragen ingediend. Wereldwijd werden in de 
eerste helft van vorig jaar de meeste asielaanvragen in-
gediend in Duitsland2. Volgens de IOM (de internatio-
nale organisatie voor migratie) kwamen in 2015 meer 
dan één miljoen mensen naar Europa op zoek naar 
veiligheid. Van hen kwamen 3.700 om tijdens de over-
steek van de Middellandse Zee. Alleen al in de eerste 
twee maanden van 2016 kwamen 120.000 mensen naar 
Europa. Dat aantal is tien keer hoger dan de cijfers uit 
dezelfde periode in 2015. De meeste nieuwkomers zijn 
afkomstig uit Syrië. Verder komt een deel uit Afghanis-
tan, Irak en andere conflictgebieden.3  

1 UNHCR, Mid Year Trends 2015, 4, http://www.unhcr. 
org/56701b969.html, geraadpleegd op 11-04-2016.
2 Id. 10.
3 IOM, Briefing to the Humanitarian Liaison Working Group on the 
Mediterrannean/Migration Situation, 29-02-2016, http://www.iom. 
int/speeches-and-talks/briefing-humanitarian-liaison-working-
group-hlwg-mediterranean-migration, geraadpleegd op 12-04-
2016.

Voor de vluchtelingen en asielzoekers is er sprake van 
een van de grootste humanitaire crises van onze tijd, 
maar in Europa wordt de situatie ook beschouwd als 
een Europese crisis. Dat blijkt ook duidelijk uit het 
onderzochte materiaal van deze analyse. De media zijn 
in de gelegenheid om de maatschappelijke realiteit te 
interpreteren en perspectieven te kiezen. Dat is ook 
het uitgangspunt van deze analyse. De media spelen 
een belangrijke rol bij het kanaliseren van het debat en 
het naar voren brengen van standpunten. 

Deze analyse kwam in het voorjaar van 2016 tot stand 
als een samenwerkingsproject van het Fins Instituut 
in Londen en het Fins Cultureel Instituut voor de 
Benelux. De inhoud dient vooral als stimulans voor 
een discussie over de vraag hoe kranten het beeld van 
de ‘vluchtelingencrisis’ beïnvloeden, en de vraag wiens 
crisis eigenlijk bedoeld wordt – die van vluchtelingen 
en asielzoekers, of  die van Europa?
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1.1. Methodologische verantwoording

In deze analyse wordt onderzocht hoe een aantal 
kranten uit drie Europese landen het vluchtelingen- en 
asielzoekersvraagstuk heeft behandeld in de periode 
van 1 tot en met 31 januari 2016. De analyse richt 
zich op zes Europese dagbladen, inclusief  de Britse 
zondagsedities: Helsingin Sanomat en Aamulehti uit 
Finland, The Times & The Sunday Times en The Guard-
ian & The Observer uit het Verenigd Koninkrijk en de 
Franstalige Le Soir en de Nederlandstalige De Morgen 
uit België. De analyse beperkt zich tot deze zes dag-
bladen, die algemeen beschouwd worden als kwali- 
teitskranten. Het audiovisuele materiaal en de beri-
chten van deze kranten op sociale media zijn buiten 
beschouwing gelaten.

Onderwerp van analyse zijn de teksten waarin de 
term ‘vluchteling’, ‘asielzoeker’ of  ‘vluchtelingencri-
sis’ voorkomt. Ook andere woorden of  uitdrukkingen 
waarmee duidelijk wordt verwezen naar de huidige 
vluchtelingen- en asielzoekerskwestie in Europa, zoals 
‘migranten’, zijn in aanmerking genomen. Bijlagen van 
de kranten en ingezonden brieven zijn niet opgenomen 
in de analyse.

Het materiaal is zowel kwantitatief  als kwalitatief  ge-
analyseerd. Op basis van de teksten over vluchtelingen 
en asielzoekers zijn per dagblad de meest behandelde 
onderwerpen berekend. Daarnaast is gekeken naar de 
gebruikte terminologie, de aangehaalde bronnen en de 
geïnterviewden in de teksten.

Voor de kwalitatieve analyse zijn de teksten per dag-
blad onderverdeeld in categorieën, waarvan de drie 
grootste nader geanalyseerd werden. Op basis van die 
teksten is gekeken naar de terminologie van de dag-
bladen en de bronnen van de tekst, oftewel wie aan het 
woord kwam en op welke toon het onderwerp behan-
deld werd. Sommige categorieën komen in meerdere 
kranten voor, terwijl andere juist landelijke verschillen 
in zwaartepunten tonen:
 

Helsingin Sanomat: EU-wetgeving en het verdrag van 
Schengen, oostgrens, seksuele intimidatie

Aamulehti: oostgrens, seksuele intimidatie, burgerwacht 

The Guardian & The Observer: EU en Europa in 
crisis, seksuele intimidatie, reis van asielzoekers 

The Times & The Sunday Times: EU en Europa in 
crisis, seksuele intimidatie, reis van asielzoekers

Le Soir: invloed van vluchtelingen- en asielzoekerskwestie 
op de EU, seksuele intimidatie, opvang van asielzoekers 

De Morgen: seksuele intimidatie, invloed van vluchtelin-
gen- en asielzoekerskwestie op EU, verdrag van Schengen en 
grensbewaking
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2. MATERIAAL UIT DE FINSE DAGBLADEN 
   EN SAMENVATTING VAN BEVINDINGEN

In Finland verschijnen ongeveer 200 kranten, wat relatief  gezien het hoogste aantal is. Wat de 
totale oplage van de kranten in verhouding tot de grootte van de bevolking betreft, staat Finland 
wereldwijd op de derde plaats1. Kenmerkend voor de Finse gedrukte media is de sterke positie van 

regionale media: gewoonlijk domineert één lokale krant het mediaveld van een provincie2.

Helsingin Sanomat werd opgericht in 18893 en is in Finland de krant met de grootste oplage. De 
krant is eigendom van Sanoma Media Finland4. In 2015 was de oplage 324.4515 6. Aamulehti is de 

op twee na grootste krant van Finland en verschijnt in de regio Pirkanmaa7. Aamulehti is onderdeel 
van het concern Lännen Media8, dat eigendom is van mediaconcern Alma Media9. In 2015 bedroeg 

de oplage van Aamulehti 103.18010.  

1 Finnish Newspapers Association, http://www.sanomalehdet.fi/sanomalehdet, geraadpleegd op 05-04-2016.
2 Europese Commissie, Background information report. Media policies and regulatory practices in a selected set of  European Countries, the EU and the 
Council of  Europe, 2010, 165.
3 Helsingin Sanomat werd tot 1904 uitgegeven als Päivälehti.
4 Sanoma Media Finland, https://www.sanoma.com/fi/media/finland/meista, geraadpleegd op 17-03-2016.
5 De totale oplage is uitsluitend gebaseerd op het aantal abonnementen op de gedrukte uitgave, de gedrukte en de digitale uitgave en de digi-
tale uitgave in één jaar.
6 Media Audit Finland, http://mediaauditfinland.fi/wp-content/uploads/2016/03/LTtilasto2015.pdf, geraadpleegd op 16-03-2016.
7 Statistics Finland, http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_kulttuuri.html#sanomalehdet, geraadpleegd op 05-04-2016.
8 Lännen Media, http://www.lannenmedia.fi/?page_id=2, geraadpleegd op 05-04-2016.
9 Alma Media, http://www.almamedia.fi/tietoa-meist%C3%A4/alma-lyhyesti, geraadpleegd op 05-04-2016.
10 Media Audit Finland, http://mediaauditfinland.fi/levikit/levikkihaku/, geraadpleegd op 14-04-2016.
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2.1. Helsingin Sanomat

In Helsingin Sanomat verschenen in de onderzochte 
periode in totaal 193 artikelen over vluchtelingen en 
asielzoekers. De meeste aandacht besteedde Helsin-
gin Sanomat in deze periode aan EU-wetgeving en het 
verdrag van Schengen. Deze categorie bevat artikelen 
over plaatselijke wetgevingsmaatregelen en -wijzi-
gingen met betrekking tot vluchtelingen en asielzoe-
kers in verschillende EU-landen. Enkele voorbeelden 
daarvan zijn begrensde toegang tot sociale zekerheid, 
grenscontrole en -bewaking en een discussie over de 
verdragen van Dublin en Schengen. Opvallend is dat 
ruim de helft van deze artikelen betrekking heeft op 
de Finse en Scandinavische politiek.

Helsingin Sanomat gebruikt meestal de neutrale en 
precieze term asielzoeker (turvapaikanhakija) om te ver-
wijzen naar degenen die naar Finland komen. Daarna 
zijn de meest gebruikte woorden, in volgorde van 
frequentie, vluchteling (pakolainen), immigrant (maahan-
muuttaja), mens (ihminen) en buitenlander (ulko- 
maalainen). Ook wordt naar vluchtelingen en asiel-
zoekers verwezen met de termen nieuwkomer (tulija) en 
migrant (siirtolainen). De terminologie van het dagblad 
is dus in het algemeen relatief  neutraal.

Helsingin Sanomat geeft meerdere partijen een stem in 
het debat: politici, verschillende experts en instanties, 
vertegenwoordigers van de politie en andere auto-
riteiten, maar ook vluchtelingen en asielzoekers zelf. 
Politici, experts en autoriteiten komen vooral aan bod 
in nieuwsartikelen, columns en interviews. Vluchtelin-
gen en asielzoekers worden voornamelijk gehoord in 
achtergrondartikelen en reportages. In het algemeen 
hanteert Helsingin Sanomat in de berichtgeving over 
vluchtelingen en asielzoekers een neutrale toon.

In januari 2016 verschenen in Aamulehti in totaal 
156 artikelen over vluchtelingen en asielzoekers. Het 
meest behandelde onderwerp was de oostgrens. Deze 
categorie omvat nieuwsberichten over asielzoekers 
die via Rusland naar Finland en Noorwegen komen. 
Binnen dit onderwerp wordt ook gediscussieerd over 
de Russische politiek in verhouding tot Finland en de 
rest van Europa.

Aamulehti gebruikt in artikelen over vluchtelingen en 
asielzoekers voornamelijk de term asielzoeker (turva-
paikanhakija). Vluchtelingen en asielzoekers figureren 
vaker in binnenlands dan in buitenlands nieuws. In die 
context is de term ‘asielzoeker’ gerechtvaardigd, want 
de artikelen betreffen voornamelijk de asielzoekers 
die in 2015 naar Finland kwamen en nog geen besluit 
over hun status hebben gekregen. De overige meest 
voorkomende termen, vluchteling (pakolainen) en  
buitenlander (ulkomaalainen), worden aanzienlijk 
minder vaak gebruikt.

In Aamulehti krijgen asielzoekers zelf  nauwelijks een 
stem. In artikelen over de oostgrens is het woord aan 
personeel van de Finse en Russische grensposten, 
onderzoekers, de Finse ministers van Buitenlandse en 
Binnenlandse Zaken en Defensie, de Finse premier, 
het personeel van de Finse immigratiedienst, de Rus-
sische en Noorse ministers van Buitenlandse Zaken 
en journalisten. Van alle teksten over het onderwerp 
komen in één artikel asielzoekers zelf  aan het woord, 
en in één ander ‘gewone Finse burgers’.

Aamulehti neemt voornamelijk in het naschrift onder 
het hoofdartikel een standpunt in over kwesties rond 
vluchtelingen en asielzoekers. Het naschrift is korter 
dan het hoofdartikel en heeft betrekking op een ac-
tueel onderwerp. De naschriften gaan onder andere 
over de Deense aangescherpte wetgeving rond asiel-
zoekers1, de controles aan de grens van Denemarken 
en Zweden, die voor het eerst sinds de jaren 50 
weer ingevoerd werden2, en de Dublinverordening3. 
Desondanks kan worden gesteld dat Aamulehti in de 
naschriften geen standpunt inneemt over de vluchte-
lingen- en asielzoekerskwestie zelf, maar eerder com-
mentaar geeft op bijverschijnselen.

1 AL, 31-01-2016, A4, Jälkikirjoitus: Tanskaa ei tunnista enää en-
tisekseen, hoofdartikel.
2 AL, 06-01-2016, A2, Jälkikirjoitus: Sinne meni taas yksi ylpeilyn 
aihe, hoofdartikel.
3 AL, 21-01-2016, A2, Jälkikirjoitus: EU:n on pakko uida vastavir-
taan, hoofdartikel.

2.2. Aamulehti
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3. MATERIAAL UIT DE BRITSE DAGBLADEN  
 EN SAMENVATTING VAN BEVINDINGEN  

De pers in het Verenigd Koninkrijk kan worden onderverdeeld in kwaliteitskranten en tabloids, 
maar ook aan de hand van de positie die de dagbladen innemen in het politieke spectrum1. Het land 
kent ongeveer 14 landelijke dagbladen, 1.200 lokale en regionale kranten en 600 gespecialiseerde 

of  zeer plaatselijke kranten (2010)2.

The Guardian verschijnt van maandag tot en met zaterdag en werd in 1821 opgericht als The 
Manchester Guardian3. The Observer, opgericht in 1791, is de oudste zondagskrant ter wereld4. De 

zusterkranten zijn beide onderdeel van The Guardian Media Group5. De gedrukte uitgave van The 
Guardian heeft een oplage van 161.1526; The Observer van 183.5957. The Guardian Media Group is 

eigendom van The Scott Trust8.

The Times, opgericht in 1785, verschijnt van maandag tot en met zaterdag en ging de eerste drie 
jaar door het leven als Daily Universal Register9. De zondagseditie The Sunday Times werd opgericht 

in 188210. De gedrukte uitgave van The Times heeft een oplage van 402.75211; The Sunday Times 
van 766.001 (februari 2016)12. The Times en The Sunday Times zijn onderdeel van News UK, dat 

eigendom is van News Corp13.

1 UNHCR, Press Coverage of  the Refugee and Migrant Crisis in the EU: A Content Analysis of  Five European Countries, 2015, 29, http://www.
unhcr.org/56bb369c9.html, geraadpleegd op 12-04-2016.
2 Europese Commissie, Background information report. Media policies and regulatory practices in a selected set of  European Countries, the EU and the 
Council of  Europe, 2010, 450.
3 The Guardian, http://www.theguardian.com/gnm-archive/2002/jun/06/1, geraadpleegd op 05-04-2016.
4 The Guardian, http://www.theguardian.com/gnm-archive/2002/jun/06/2, geraadpleegd op 05-04-2016.
5 The Guardian, http://www.theguardian.com/gnm-press-office, geraadpleegd op 05-04-2016.
6 ABC, http://www.abc.org.uk/Certificates/47857726.pdf, geraadpleegd op 14-04-2016.
7 ABC, http://www.abc.org.uk/Certificates/47857249.pdf, geraadpleegd op 14-04-2016.
8 The Guardian, http://www.theguardian.com/the-scott-trust/2015/jul/26/the-scott-trust, geraadpleegd op 05-04-2016.
9 News Media Association, http://www.newsmediauk.org/History-of-British-Newspapers, geraadpleegd op 05-04-2016.
10 News UK, http://www.news.co.uk/what-we-do/the-sunday-times/, geraadpleegd op 05-04-2016.
11 ABC, http://www.abc.org.uk/Certificates/47857322.pdf, geraadpleegd op 14-04-2016.
12 ABC, http://www.abc.org.uk/Certificates/47857029.pdf, geraadpleegd op 14-04-2016.
13 News Corp, http://newscorp.com/business/news-corp-uk/, geraadpleegd op 05-04-2016.
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3.1. The Guardian en  
     The Observer

In The Guardian verschenen in januari 150 artikelen 
waarin werd verwezen naar vluchtelingen, asielzoe-
kers of  de Europese vluchtelingen- en asielzoekers-
kwestie. De meeste artikelen betreffen EU en Europa 
in crisis, waarin de ‘vluchtelingencrisis’ wordt ge- 
noemd als een van de factoren die de EU en heel Eu-
ropa in gevaar brengen.

De meest gebruikte term in The Guardian is  
vluchteling (refugee). Met die term wordt hoogst-
waarschijnlijk verwezen naar zowel asielzoekers als 
mensen die een vluchtelingenstatus hebben verkregen. 
De daarna meest gebruikte term asielzoeker (asylum 
seeker) komt aanzienlijk minder vaak voor, en meestal 
in een context waarin duidelijk sprake is van mensen 
die nog geen uitsluitsel hebben over hun asielaan-
vraag. Ook de termen mensen (people), kind of  kinderen 
(child/children) en migrant (migrant) komen in deze 
krant vrij vaak voor.

In de berichtgeving rond Europa ‘in crisis’ is het 
woord aan de politieke leiders van de Europese 
landen. Daarnaast wordt het onderwerp van commen-
taar voorzien door vertegenwoordigers van verschil-
lende officiële instellingen, zoals de EU en de VN, 
maar ook door redacteuren van de kranten. Meestal 
worden door journalisten in één artikel de standpun-
ten van meerdere personen aangehaald. De zogeheten 
‘gewone burgers’ en asielzoekers zelf  komen niet 
aan het woord in de speculaties over de toekomst van 
Europa.

The Guardian behandelt de vluchtelingen- en asiel-
zoekerskwestie op veelzijdige wijze. De krant bericht 
uitvoerig over de invloed van de kwestie op verschil-
lende Europese landen. Hoewel vluchtelingen en 
asielzoekers in The Guardian deels gepresenteerd wor-
den als statistieken die een bedreiging vormen voor de 
Europese stabiliteit, schenkt de krant ook herhaalde- 
lijk aandacht aan de menselijke kant van het vraagstuk, 
door de ervaringen van migranten zelf  en degenen 
die hen ontvangen en helpen in beeld te brengen1.

1 TG, 24-01-2016, 10, Greek islanders to be nominated for Nobel 
prize, Daniel Poffey, Policy Editor.

3.2. The Times en 
     The Sunday Times

In januari verschenen in The Times 144 artikelen rond 
vluchtelingen en asielzoekers. De meeste artikelen be-
treffen EU en Europa in crisis, en dan hoofdzakelijk de 
uitspraken van EU-leiders, volgens welke ‘de migran-
tencrisis de grenzen van de EU op de proef  stelt’1. 
Gerelateerd aan dit onderwerp verschenen meerdere 
artikelen over het Schengenverdrag, waarin wordt 
gesteld dat de mogelijke afbrokkeling daarvan een 
‘zware slag voor de EU’2 en een ernstige bedreiging 
voor de Europese economie3 is.

De meest voorkomende termen in The Times zijn 
migrant (migrant), vluchteling (refugee) en asielzoeker 
(asylum seeker). Voor de lezer is niet altijd duidelijk of  
met ‘migrant’ wordt verwezen naar asielzoekers, of  
naar immigranten en emigranten in het algemeen.

In The Times komen voornamelijk personen aan het 
woord die een politieke functie bekleden. In berich-
ten over Europa ‘in crisis’ is het woord vooral aan 
politieke leiders van EU-landen. Ook invloedrijke 
economische spelers, vertegenwoordigers van officiële 
instellingen, zoals de EU, en anonieme diplomatieke 
bronnen komen aan bod. Vluchtelingen en asielzoe-
kers zelf  worden niet beschouwd als relevante stem-
men in de ‘crisis’.

Vluchtelingen en asielzoekers worden in The Times 
vanuit vele oogpunten in beeld gebracht. De krant 
besteedt aandacht aan de redenen van vertrek en aan 
menselijk leed. Naast dit menselijke perspectief   
schrijft The Times ook over asielzoekers als een feno-
meen dat ‘de Europese Commissie heeft gedwongen 
na te denken over een beperking van het vrije verkeer 
binnen de 26 Schengenlanden’4.

1 TT, 14-01-2016, 28, Terror and migrant crisis testing Europe to 
limits, warn EU chiefs, David Charter & Bruno Waterfield. Formul-
ering in brontaal “migrant crisis”.
2 TT, 22-01-2016, 34-35, Migrant crisis forces Europe to give up on 
open border dream, David Charter & Bruno Waterfield. Formuler-
ing in brontaal “a heavy blow to the European Union itself ”.
3 TT, 30-01-2016, 19, Schengen’s demise starves Eurozone of  its 
lifeblood, Bruno Waterfield.
4 TT, 27-01-2016, 27, Schengen’s Slow Death, hoofdartikel.
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4. MATERIAAL UIT DE BELGISCHE DAGBLADEN  
EN SAMENVATTING VAN BEVINDINGEN

Het Belgische politieke en culturele veld is verdeeld aan de hand van de taalgebieden. Er is een 
groot verschil tussen de Franstalige en de Nederlandstalige media, zowel wat de onderwerpkeuze 
als de plaatselijke politiek betreft1. Zodoende kan worden gesteld dat België in feite twee media-

velden kent2. De Belgische pers wordt sterk beïnvloed door buitenlandse media, en dan voor-
namelijk door die van buurlanden Frankrijk en Duitsland3.

Le Soir is een Franstalige krant, die werd opgericht in 1887 en eigendom is van Groupe Rossel4. In 
2015 was de oplage van de gedrukte uitgave 59.909. De totale oplage, van zowel de gedrukte als 

de digitale editie, bedroeg 66.2675. De Morgen, opgericht in19786, is de jongste van de onderzochte 
dagbladen. Deze krant is eigendom van De Persgroep7. De totale oplage van de gedrukte en de 

digitale versie was in 2015 ongeveer 54.8828.

1 Europese Commissie, Background information report. Media policies and regulatory practices in a selected set of  European countries, the EU and the 
Council of  Europe. 2010, 14.
2 Ibid.
3 Id. 17.
4 Groupe Rossel, http://www.rossel.be/, geraadpleegd op 13-05-2016.
5 CIM, http://www.cim.be/fr/presse/presse-authentication-reports , geraadpleegd op 20-04-2016.
6 NUY Libraries, http://guides.nyu.edu/c.php?g=276707&p=1848124, geraadpleegd op 20-04-2016.
7 De Persgroep, http://www.persgroep.be/en/our-media, geraadpleegd op 13-05-2016.
8 CIM, http://www.cim.be/nl/pers/echtverklaring-resultaten, geraadpleegd op 20-04-2016.
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4.1. le soir

In Le Soir kwamen tussen 1 en 31 januari 2016 in 
totaal 84 artikelen voor over vluchtelingen en asiel-
zoekers. Het meest behandelde onderwerp was invloed 
van vluchtelingen- en asielzoekerskwestie op de EU. In 
die categorie vallen artikelen die berichten over de 
invloed van het toegenomen aantal vluchtelingen 
en asielzoekers op de EU, zoals op de eenheid en de 
economie. De teksten hebben zowel betrekking op de 
EU als geheel als op de interne zaken van afzonder-
lijke landen. Van die afzonderlijke landen richt de 
berichtgeving zich vooral op Duitsland en de vluchte-
lingenpolitiek van bondskanselier Angela Merkel.

In artikelen over vluchtelingen en asielzoekers  
gebruikt Le Soir voornamelijk de term vluchteling 
(réfugié). De daarna meest gebruikte term is migrant 
(migrant), waarmee tevens wordt verwezen naar 
anderen dan asielzoekers en vluchtelingen. De op 
twee na meest gebruikte term is asielzoeker (demandeur 
d’asile).

Op basis van het onderzochte materiaal kan worden 
geconcludeerd dat in Le Soir uiteenlopende stemmen 
worden gehoord. De geïnterviewden en scribenten 
variëren van politici en experts tot zogeheten ge-
wone burgers. Hoewel vluchtelingen en asielzoekers 
zelf  minder vaak aan het woord komen dan politici 
of  deskundigen op het gebied van vluchtelingen- en 
asielzoekersvraagstukken, krijgen ook zij de gele-
genheid hun verhaal te doen. De standpunten van 
vluchtelingen en asielzoekers zijn evenwel meestal 
onderdeel van achtergrondartikelen of  reportages, en 
in het algemeen niet daadwerkelijk te classificeren als 
nieuwsbericht.

In het algemeen streeft Le Soir in haar berichtgeving 
naar een objectieve, neutrale toon. Indien gewenst 
maakt de krant gebruik van aanhalingstekens om 
bepaalde uitdrukkingen te verzachten en om uitspra-
ken van anderen te onderscheiden van de tekst van de 
journalist. Onder andere in haar keuze voor te inter-
viewen personen geeft Le Soir blijk van een immigra-
tievriendelijk perspectief.

In totaal publiceerde De Morgen in de onderzochte 
periode 129 artikelen over vluchtelingen en asielzoe-
kers. De meeste aandacht was er voor nieuws rond 
seksuele intimidatie. De Morgen schreef  voornamelijk 
over de massa-aanrandingen op oudejaarsavond in 
Keulen en over het ‘zwembadincident’ in Koksijde (in 
het Frans Coxyde), waarbij een Iraakse asielzoeker 
een jong meisje onzedelijk zou hebben betast1.

De Morgen gebruikt in de berichtgeving voor-
namelijk de precieze termen vluchteling en asielzoeker, 
maar ook het ruimere begrip migrant. De meest 
voorkomende term is vluchteling.

In het algemeen kan worden gesteld dat De Morgen in 
haar berichtgeving over onderwerpen gerelateerd aan 
vluchtelingen en asielzoekers voornamelijk de ruimte 
geeft aan de opvattingen en perspectieven van politici 
uit EU-landen. De Morgen brengt op evenwichtige 
wijze de standpunten van de verschillende Belgische 
politieke partijen naar voren. De meeste aandacht gaat 
uit naar de conservatieve N-VA (Nieuw-Vlaamse Alli-
antie), vertegenwoordigd door de Belgische staatssec-
retaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

De algemene lijn en toon van De Morgen met betrek-
king tot vluchtelingen en asielzoekers is vrij neutraal 
en streeft naar objectiviteit. De journalistieke bena-
dering van het onderwerp is veelzijdig en de liberale 
redactionele lijn van De Morgen is vooral zichtbaar in 
de opiniekaternen, waarin bijdragen van deskundigen 
en analytische stellingnames van buitenlandredacteu-
ren de ruimte krijgen. Deze bijdragen zijn hoofdzake-
lijk positief  over immigratie.

1  DM, 26-01-2016, 3, De aanranding die er geen was, Jeroen van 
Horenbeek & Roel Wauters.

4.2. de morgen
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5.1. Meest behandelde onder-
werpen per land in januari 2016

In december 2015 publiceerde VN-vluchtelingenor-
ganisatie UNHCR een eigen rapport over het media-
beeld van de ‘vluchtelingen- en migrantencrisis in de 
EU’ in 2014 en 20151. Deze analyse weerspiegelt op 
vele vlakken de resultaten van het UNHCR-rapport. 
Zo is een van de gemeenschappelijke conclusies dat het 
politieke, economische, culturele en maatschappelij-
ke referentiekader van afzonderlijke landen duidelijk 
zichtbaar zijn in de onderwerpkeuze van de pers.

In de onderzochte periode berichtten alle kranten 
uitvoerig over onderwerpen gerelateerd aan vluchte-
lingen en asielzoekers. Het landelijke Finse dagblad 
Helsingin Sanomat besteedde de meeste aandacht aan 
het onderwerp, gevolgd door het regionale Finse dag-
blad Aamulehti en, als derde, de landelijke Britse krant 
The Guardian. Le Soir besteedde de minste aandacht 
aan het onderwerp, met een totaal aantal artikelen dat 
slechts de helft bedroeg van dat in Helsingin Sanomat. 
In het volledige onderzoeksmateriaal was seksuele 
intimidatie een van de drie meest behandelde onder-
werpen. Het op één na meest behandelde onderwerp 
was de invloed van de vluchtelingen- en asielzoe-
kerskwestie op de EU en Europa. Die invloed wordt 
voornamelijk gezien als ‘bedreiging’ en ‘crisis’. 

Opvallend aan de Finse media is dat het nieuws rond 
vluchtelingen en asielzoekers vooral betrekking had 
op Finland. Zowel Helsingin Sanomat als Aamulehti 
berichtten veelvuldig over de oostgrens, omdat de 
grens tussen Finland en Rusland wordt gezien als toe-
gangspoort voor immigranten tot Finland. De komst 
van vluchtelingen en asielzoekers op de huidige schaal 
is in Finland, vergeleken met de andere landen in deze 

1 UNHCR, Press Coverage of  the Refugee and Migrant Crisis in the 
EU: A Content Analysis of  Five European Countries, 2015, http://
www.unhcr.org.56bb369c9.html, geraadpleegd op 12-04-2016.

analyse, een tamelijk nieuw verschijnsel. Dat kan ten 
dele verklaren waarom de berichtgeving, naast of  in 
plaats van een breder, internationaal debat, vooral een 
lokale focus kende. 

De berichtgeving over vluchtelingen en asielzoekers 
in het Britse onderzoeksmateriaal was veelzijdiger dan 
die in de andere onderzochte kranten. Dat blijkt uit 
de ruime aandacht voor het perspectief  van vluchte-
lingen en asielzoekers zelf. Een van de drie meest 
voorkomende onderwerpen in het Britse materiaal was 
de reis die asielzoekers afleggen, en daarmee vormt de 
Britse pers in deze analyse een uitzondering. De be-
richtgeving rond dat onderwerp was in de Britse pers 
ook dramatischer en voorzien van sterkere formulerin-
gen dan in de overige kranten in deze analyse. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat de geselecteerde kranten, 
The Times en The Guardian, in het gepolariseerde  
Britse mediaveld een neutrale of  zelfs positieve jour-
nalistieke lijn voeren met betrekking tot vluchtelingen 
en asielzoekers2.

In de Belgische media werd veel gediscussieerd over 
grenskwesties en het Schengenverdrag, maar ook 
over Zuid-Europese landen als doorgangsroute voor 
vluchtelingen en asielzoekers op weg naar Europa. 
De Franstalige Le Soir volgde nauwgezet de Franse 
politiek en het Franse asielbeleid; De Morgen juist die 
van Nederland. Daarnaast berichtten beide kranten 
uitgebreid over het vluchtelingen- en asielbeleid 
van Duits-land en bondskanselier Merkel. In het 
onderzoeksmateriaal uit het tweetalige België kwa-
men dezelfde nieuwsonderwerpen voor, ondanks de 
taalgrens. Zowel de gevallen van seksuele intimidatie 
tijdens de nieuwjaarsnacht in Keulen als het zwem-
badincident in het Belgische Koksijde/Coxyde werden 
ruimschoots belicht.

2 UNHCR, Press Coverage of  the Refugee and Migrant Crisis in the 
EU: A Content Analysis of  Five European Countries, 2015, 10, http://
www.unhcr.org/56bb369c9.html, geraadpleegd op 12-04-2016.

5. CONCLUSIES
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5.2. Vergelijkende samenvatting 
van terminologie, toon en spre-
kers

In het volledige materiaal zijn de begrippen asielzoeker 
en vluchteling de twee meest gebruikte termen waar-
mee wordt verwezen naar de groep mensen in kwestie. 
In de Finse media komen daarnaast ook immigrant en 
buitenlander voor. In België en het Verenigd Koninkrijk 
komt veelvuldig de vage term migrant voor, die in The 
Times zelfs de meest gebruikte term is. The Guard-
ian wijkt af  van de hiervoor genoemde praktijk door 
naast de drie meest gebruikte termen ook het woord 
mensen te gebruiken. Uit het onderzoeksmateriaal 
blijkt dat de kranten de termen ‘asielzoeker’, ‘vluchte- 
ling’, ‘migrant’ en ‘immigrant’ in dezelfde tekst door 
elkaar gebruiken, zodat de politieke en rechtskundige 
verschillen niet duidelijk zijn.
Alle kranten streefden in hun berichtgeving over 
onderwerpen gerelateerd aan vluchtelingen en asiel-
zoekers naar een neutrale en objectieve toon. Nega-
tieve associaties bij het onderwerp ontstonden voor-
namelijk uit de uitspraken van politici en autoriteiten. 
In de meeste kranten zorgden journalistieke keuzes, 
zoals interviews met deskundigen en eigen uitspraken 
van journalisten en redacteuren, voor tegenwicht. 
Ondanks de neutrale, soms zelfs immigratievriendelij-
ke toon van alle kranten, was het perspectief  euro-
centrisch. De kwestie werd vooral benaderd vanuit de 
vraag hoe vluchtelingen en asielzoekers EU-wetge-
ving en de Europese veiligheid, cultuur en economie 
beïnvloeden.

De kranten benaderden het onderwerp ook vanuit het 
oogpunt van vluchtelingen en asielzoekers, maar in 
beduidend mindere mate. Die bevinding komt overeen 
met het mediarapport van de UNHCR, waaruit blijkt 
dat in het onderzochte materiaal nauwelijks werd 
gesproken over de economische en culturele meer-
waarde die vluchtelingen en asielzoekers met zich 
meebrengen (3,1% van alle artikelen).

5.3. Samenvatting 

Samenvattend kan worden gezegd dat alle geanaly-
seerde kranten streven naar een neutrale en objectieve 
benadering in hun berichtgeving over onderwerpen 
gerelateerd aan vluchtelingen en asielzoekers. Com-
mentaren op het vraagstuk worden meestal geleverd 
door politici en verschillende deskundigen. Ook 
immigratiekritische standpunten worden naar voren 
gebracht, maar deze worden genuanceerd door com-
mentaren van redacteuren en de standpunten van 
externe scribenten. De eigen stem van vluchtelingen 
en asielzoekers wordt minder vaak gehoord dan die 
van autoriteiten, politici en deskundigen. Alle kranten 
berichtten in januari 2016 over dezelfde onderwerpen: 
seksuele intimidatie, grenskwesties en de druk op de 
EU en afzonderlijke Europese landen als gevolg van 
de ‘vluchtelingen- en asielzoekerscrisis’. De Britse 
kranten besteedden meer aandacht dan de overige aan 
de ervaringen van vluchtelingen en asielzoekers, en 
dan voornamelijk aan de ervaringen tijdens hun reis. 
In het volledige onderzoeksmateriaal is het perspec-
tief  eurocentrisch.




