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Migratiebeleid met een mening? Publieke opinie en het verzet tegen Europese
harmonisatie van gezinsherenigingsbeleid.
Johanne Søndergaard
Ondanks pogingen om het beleid te harmoniseren binnen de EU, blijft gezinsherenigingsbeleid
tussen landen divers wat betreft onder andere inkomenseisen voor sponsoren en de
voorwaarden voor de herenigde familie om een onafhankelijke verblijfsvergunning te verkrijgen.
Dit proefschrift onderzoekt of de terughoudendheid van lidstaten om gezinsmigratiebeleid te
harmoniseren deels verklaard kunnen worden door uiteenlopende publieke opinie over
genderrollen en/of opvattingen over immigratie/immigranten binnen de EU. Gebruik makend
van data van de European Social Survey (2002-2012), de European Value Study (1990-2008) en
de Migrant Integration Policy Index database (2007 and 2010), onderzoekt dit proefschrift of
veranderingen in beleid in 27 Europese landen beïnvloed worden door twee soorten publieke
opinie, zoals gesuggereerd door voorgaande onderzoekers.
Dit proefschrift vindt anekdotisch bewijs voor het verband tussen gezinsmigratiebeleid
en publieke opinie. In het bijzonder, stelt het vast dat gezinsmigratiebeleid sterk uiteenliep in de
EU tussen 2007 en 2010 en dat tegelijkertijd steun voor immigratie en de steun voor het delen
van opvoedtaken binnen de familie ook sterk uiteen liepen tussen lidstaten. Als het verband
direct getest wordt, laten de resultaten echter geen invloed zien van publieke opinie over
immigratie op veranderingen in dit gezinsmigratiebeleid. Sterker nog, dit proefschrift vindt een
direct negatief effect van publieke opinie op genderollen in de familie. Europese landen met
conservatievere opvattingen over het delen van zorgtaken binnen het huishouden hebben
gastvrijer gezinsmigratiebeleid. Deze laatste bevinding ondersteunt de hypothese van een
voorgaande studies, die suggereren dat zodra gendergelijkheid in een land toeneemt, traditionele
gendernormen over afhankelijkheid geprojecteerd worden op de migrant als ‘buitenstaander’, wat
zich manifesteert in de vorm van restrictief gezinsmigratiebeleid, bijvoorbeeld in de vorm van
strikte eisen aan sponsoren.

Deze bevinding van een algemeen negatief direct effect van

publieke steun voor gedeelde zorgtaken op verschillend gezinsmigratiebeleid tussen landen
suggereert dat uiteenlopende publieke opinie tussen Europese landen wat betreft gendernormen
een van de redenen zou kunnen zijn voor het ontbreken van verregaande harmonisatie van
gezinsmigratiebeleid in de EU.

