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BEVINDINGEN

Mediarepresentatie van Nieuwkomers: 
De Rol van Journalisten

• Vluchtelingencrisis van 2015 werd zeer 
uitgebreid behandeld in media
➢ Berichten over vluchtelingen overwegend 

negatief
➢ Is dit gelijk voor alle mediatypes?

• Journalisten zijn sleutelspelers
➢ Ze kunnen steun voor diversiteit 

stimuleren met berichtgeving

• Wat met de rol van integratiebeleid?

Verschillende mediatypes?

Inhoudsanalyse van Belgische en Zweedse mediaberichten

➢ 1.832 krantenartikels (BE + ZW)

➢ Van 2015-2017; 

▪ Tijdens 11 sleutelperiodes van de 
vluchtelingencrisis

➢ 300 fragmenten uit televisienieuws (Wallonië)

Analyse van journalistieke rollen en nieuwsculturen

➢ Analyseren van 3 aspecten in 3 datasets

Mate waarin land positief integratiebeleid voert

Steun voor promoten ‘tolerantie’ onder journalisten

Waarden gelijkheid en emancipatie bij bevolking

• Focus op Syrische vluchtelingen
➢ Zowel in Belgische als Zweedse kranten

• Waarneembaar verschil in kijk op ‘vluchtelingen’…
… maar ook gelijkenissen
➢ Collectieve blik in Belgische en Zweedse kranten

• Beperkte verschillen in berichtgeving publieke en
commerciële omroepen in Wallonië

• Meest positieve integratiebeleid van Europa

• Veel steun voor gelijkheid en emancipatie

• Meer steun onder journalisten voor promoten tolerantie

➢ Rol van ‘monitor’; evalueren van politieke meningen

• Positief integratiebeleid (maar minder dan 
Zweden)

• Minder steun voor gelijkheid en emancipatie

• Minder journalistieke steun voor promoten tolerantie

➢ Meer populisme aanwezig in berichtgeving

• Regionale verschillen: Waalse journalisten leunen sterker
aan bij Zweedse college’s qua waarden

Uitvoerende partners

Onderzoekers: Leen d’Haenens, Rozane De Cock, François Heinderyckx, 
Ebba Sundin, Willem Joris, Stefan Mertens & Valériane Mistiaen

Poster: David De Coninck & Shauni Van Doren

Een publieke omroep is een organisatie die 
door de overheid in het leven is geroepen om 
informatie uit te zenden via een communicatie-
middel naar een breed publiek.

Een commerciële omroep is een organisatie 
die radio- of televisie-uitzendingen verzorgt 
met commerciële doeleinden. Ze halen hun 
inkomsten onder meer uit reclame in de 
uitzendingen.

2015

2017

Centrale vraag:

Op welke manier berichten Belgische en Zweedse nieuwsmedia over de vluchtelingencrisis?

Conclusie

Beleidsaanbevelingen

• Zweedse media hebben positievere blik 
op vluchtelingen dan Belgische media

➢ Beiden leggen focus op Syrische 
vluchtelingen; wat met andere 
groepen?

• Journalisten in Wallonië en Zweden 
gelijkaardig; promoten tolerantie

➢ Vlaamse journalisten minder 
georiënteerd op promoten tolerantie

• Vluchtelingen meer stem geven, zowel op 
als achter schermen

Achtergrond

Bezoek soc.kuleuven.be/fsw/im2mediate, 
of scan de QR-code aan de linkerzijde met 
je smartphone! 

De fondsen

Meer informatie

Dit onderzoek werd ondersteund door 
financiering van het Federaal
Wetenschapsbeleid (BELSPO), als
onderdeel van het onderzoeks-
programma BRAIN-be (Belgian Research 
Action Through Interdisciplinary 
Networks), via contractnummer
BR/165/A4/IM²MEDIATE. 

Om het boek volledig gratis te 
lezen, scan de QR-code aan de 
rechterzijde met je smartphone!

DATA & METHODEN

WP1

WP2

Worlds of   
Journalism

Ideologie van 
journalisten 
wereldwijd

World Values
Survey

Waarden van 
bevolking 
wereldwijd
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Hoofdstuk 3 
The Refugee Situation as 
Portrayed in News Media

Hoofdstuk 4
Depiction of Immigration in 

Television News

Hoofdstuk 6 
A Diverse View on the

Promotion of Tolerance and
Cultural Diversity through

the Eyes of Journalists

Een kwaliteitskrant is een term voor 
een krant die het beeld heeft te streven naar 
veelzijdige berichtgeving met diepgang.

Publiekskranten proberen sensationeel 
nieuws te brengen door gebruik te maken 
van foto’s, korte items, columns, regionaal 
nieuws. Deze elementen worden op een 
entertainende manier gebracht.
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Integratiebeleid 
van Europese 
landen in cijfers
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