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Opgave 2 − Afrikaanse migranten 
 
Gebruik bron 4 van het bronnenboekje. 
 
Aanvankelijk reisden veel Afrikaanse migranten via Marokko naar Spanje. Maar 
doordat de Marokkaanse en de Spaanse overheid strenger controleren in de 
Straat van Gibraltar en bij de grens tussen Ceuta en Melilla, steken veel 
Afrikanen nu vanuit West-Afrika over naar de Canarische Eilanden. 

2p 7 Geef twee redenen waarom door globalisering deze migratiestroom uit Afrika 
toeneemt. 
 
De Franse regering is bang dat Afrikaanse migranten geen werk kunnen vinden 
op de Franse of Europese arbeidsmarkt. 

2p 8 Selecteer uit de Grote Bosatlas Statistiek één gegeven voor Frankrijk en één 
gegeven voor Afrikaanse landen (bijvoorbeeld Senegal of Ivoorkust) waarmee je 
aannemelijk kunt maken dat Afrikaanse migranten niet gemakkelijk werk zullen 
vinden in Frankrijk of Europa.  
 
In bron 4 staat dat Frankrijk en Spanje, in het kader van deze 
migratieproblematiek, microkredieten willen geven aan inwoners van landen ten 
zuiden van de Sahara.  

2p 9 Beredeneer op welke manier microkredieten de migratieproblematiek kunnen 
verminderen. 
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Opgave 2 − Afrikaanse migranten 
 
bron 4 
 
Landen van herkomst, doorgangslanden en landen van bestemming voor 
het eerst bijeen in Rabat 
 
Afrika en Europa zijn voor het eerst bijeengekomen om de groeiende stroom 
migranten te bespreken. De bijeenkomst in Marokko wordt gezien als een eerste 
stap in de richting van een gezamenlijk beleid. In de eerste helft van dit jaar 
waagden een kleine tienduizend migranten in visserssloepen de oversteek 
vanuit West-Afrika naar de Canarische Eilanden. De Marokkaanse en Spaanse 
overheid is strenger gaan controleren op de grens van Ceuta en Melilla en in de 
Straat van Gibraltar. ‘Immigratie is het gevolg van verschillende problemen, 
zoals het gebrek aan economische vooruitzichten’, aldus de Spaanse 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Spanje en Frankrijk benadrukten het 
belang van kleinschalige kredietverlening (= microkredieten) aan inwoners van 
landen ten zuiden van de Sahara. Er wordt gedacht aan een speciaal fonds voor 
microkredieten, mogelijk onder leiding van de Europese Investeringsbank. 
Frankrijk zocht daarnaast brede Europese steun voor het terugkeerbeleid voor 
immigranten die in Europa geen werk kunnen krijgen of zich in een illegale 
positie bevinden. 
 
 vrij naar: Steven Adolf, NRC Handelsblad, 11 juli 2006 
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