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Immigratie en de daar op volgende integratie van
nieuwkomers is één van de belangrijkste uitdagingen
voor Europa’s grote steden. De integratie van de tweede
generatie – de kinderen van immigranten die in het land
van migratie zijn geboren – is cruciaal voor dit proces,
omdat zij vandaag de dag een steeds groter deel van
de grootstedelijke jeugd vormen. De kinderen van de
arbeidsmigranten hebben inmiddels hun schoolcarrière
doorlopen en betreden in groten getale de arbeidsmarkt. Dit is het moment waarop we voor het eerst echt
inzicht kunnen krijgen in de integratie van de tweede
generatie.

Over het TIES Project
Het TIES project is een internationaal vergelijkend onder
zoeksproject dat zich richt op de nakomelingen van
immigranten uit Turkije, Marokko en voormalig Joegoslavië
in acht Europese landen. We hebben ervoor gekozen naar
steden te kijken omdat de tweede generatie vooral geconcentreerd is in de grootste stedelijke gebieden. Omdat veel
beleidsmaatregelen op het gebied van integratie worden
ontwikkeld op stedelijk niveau en de verschillen tussen
steden zelfs binnen één en hetzelfde land vaak groot zijn,
wordt het project uitgevoerd in vijftien steden: Parijs en
Straatsburg in Frankrijk, Berlijn en Frankfurt in Duitsland,
Madrid en Barcelona in Spanje, Wenen en Linz in Oosten
rijk, Amsterdam en Rotterdam in Nederland, Brussel
en Antwerpen in België, Zürich en Bazel in Zwitserland
en Stockholm in Zweden.
In vrijwel alle steden zal gekeken worden naar twee tweede
generatie groepen en altijd ook naar een vergelijkingsgroep
waarvan de ouders beiden in het survey-land zijn geboren.
De twee tweede generatie groepen zijn van Turkse en
Marokkaanse afkomst in Nederland en België. In Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland worden ze gevormd door Turken
en voormalig Joegoslaven.
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In Zweden en Frankrijk zal alleen naar de Turkse tweede
generatie gekeken worden.
In Spanje zal het project onderzoek doen naar Marokkanen
van de tweede generatie en een autochtone vergelijkingsgroep. De leeftijd van de respondenten is tussen de 18 en
35 jaar. Het onderzoek van TIES richt zich op het onderwerp integratie. Zowel in economische zin, bijvoorbeeld op
het gebied van onderwijs en arbeid, als ook in sociale zin,
zoals op het terrein van identiteit.
Het hart van het project wordt gevormd door een gemeenschappelijke vragenlijst, die vertaald is in de verschillende
talen, waarmee ongeveer 10.000 respondenten worden
geïnterviewd in de genoemde steden.
Voor meer informatie zie Over TIES www.tiesproject.eu.

TIES Research and Training Network

De studenten doen het onderzoek in minstens twee
partner landen en nemen deel aan verschillende trainingsactiviteiten zoals methodologische workshops en thema
tische focusgroepen. De eerste resultaten worden eind
2008 verwacht.
Zie TIES-RTN Programma op www.tiesproject.eu.
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TIEScast is een internetomgeving met videofilms gemaakt
met telefoon, camera of webcam door mensen uit de
doelgroepen van het TIES project in de verschillende
landen. We starten in Nederland. Belangrijk uitgangspunt:
iets teruggeven aan respondenten en hun de kans bieden
hun eigen visie te laten zien in films van maximaal 100
seconden in drie categorieën:
• MAX 100 Prime Time: Tweede generatie Turken en
Marokkanen op de televisie. Wat zou jij in 100 seconden
‘prime time’ laten zien?
• MAX 100 Alter Ego: Maak een film voor je onbekende
broers en zusters in een andere Europese stad.
• MAX 100 Ochtend routine: Hoe ziet een ochtend in jouw
leven eruit?
De feestelijke prijsuitreiking van TIEScast NL is op 22 maart
2008 in Paradiso, Amsterdam.

In verband met het TIES project is een Research and
Training Network (RTN) voor veelbelovende jonge onderzoekers opgezet, binnen het door de EU gefinancierde
Marie-Curie-Fellowship Programme. Het netwerk, waarin
drie extra partner instituten uit Estland, Turkije en GrootBrittannië deelnemen, biedt unieke trainings- en onderzoeksmogelijkheden aan twaalf PhD-studenten en twee
Postdoc onderzoekers. Alle onderzoeksprojecten zijn
vergelijkend van aard. Daarbij werken ze met de internationale data set en doen aanvullend kwalitatief onderzoek
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Zie TIEScast op www.tiesproject.eu.

Policy Workshops and Briefs
TIES hecht er groot belang aan om mogelijkheden te creëren
voor het verspreiden en bediscussiëren van de onderzoeksresultaten op zowel stedelijk, landelijk en Europees niveau.
Daarom worden er workshops georganiseerd in de deel
nemende steden, evenals een grote internationale conferentie
in Brussel voor een breed forum van wetenschappers,
beleidsmakers, instellingen en belangenorganisaties.
Naast uitgebreide landen rapporten over de uitkomsten
van het onderzoek, zullen er ook zogenaamde policy briefs
geschreven worden. Beleidsaanbevelingen die de belangrijkste resultaten samenvatten op het gebied van onderwijs,
arbeidsmarkt en de overgang van school naar werk.
De Nederlandse workshops zullen plaatsvinden in Februari
2008, aankondiging volgt op de website.
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