
 

DINSDAG 26 APRIL          (uitgestelde lezing van 22/3) 

MIGRATIE EN DIVERSITEIT IN DE MEDIA 
Prof. dr. Leen d’Haenens - KU Leuven 

 

In deze presentatie gaan we na hoe media door het beleid van de Europese Commissie en de Raad van Europa 

gedurende de laatste vier decennia zijn ingezet met als bedoeling bruggen te bouwen tussen bevolkingsgroepen, 

tussen nieuw- en oudkomers. Ondanks de strekking van dat beleid ziet de praktijk van de nieuwsmedia er heel 

anders uit.  

We illustreren deze vaststelling met voorbeelden van berichtgeving over islam en moslims, en over vluchtelingen. 

We gaan in op het concept ‘framing’, op journalistieke cultuur, en de visies van Vlaamse journalisten op 

diversiteit ten opzichte van nieuwswaarde, en het effect op de publieke meningsvorming. 

Start om 19u30. Inschrijving: €5 (inclusief drankje) - Inschrijving via sander.deflo@beweging.net  

 

KNOOPPUNT - 20 JAAR 

Locatie: KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 

Inschrijving: sander.deflo@beweging.net (051 240 444) 

Meer info: www.beweging.net/mzwvl (klik hier!) 

DINSDAG 3 MEI - FEESTZITTING 

GRENZELOZE SOCIALE BESCHERMING 
Prof. dr. Bart Meuleman - KU Leuven 

De recente vluchtelingencrisis heeft het debat over de grenzen van sociale bescherming opnieuw aangewakkerd. 

In dit debat weerklinken talloze bezorgdheden over de duurzaamheid van de welvaartsstaat in tijden van 

globalisering en migratie. Wordt West-Europa vandaag overspoeld door migratiestromen van een nooit eerder 

geziene omvang? Fungeert de welvaartsstaat als een magneet die gelukzoekers uit de ganse wereld aantrekt? Is 

ons systeem van sociale bescherming wel bestand tegen de huidige instroom van vluchtelingen? Deze lezing 

houdt deze bezorgdheden kritisch tegen het licht. Op basis van recente cijfers over migratie en asiel en van 

gegevens over de Belgische publieke opinie plaatsen we vraagtekens bij stellingen die het politieke discours over 

migratie en sociale zekerheid domineren. 

Panelgesprek 

Na de inleiding gaan we verder met een boeiend panelgesprek met Mevr. Ann Vermorgen (ACV), Dhr. Steven 

Vanackere (senator), Dhr. Dirk Decoster (CEO NV Agristo) en Dhr. Chris De Nijs (VRT) als moderator. 

Feestrede - verjaardag 

Ter gelegenheid van ‘20 jaar Knooppunt’ en ‘125 jaar Rerum Novarum’ sluiten we af met een feestrede door 

Mevr. Gerda Mylle (voorzitter beweging.net) en bieden we u aansluitend een netwerkreceptie aan. 

 

Start om 19u30. Aansluitend netwerkreceptie. Inschrijving: €5 - Inschrijving via sander.deflo@beweging.net  

“De wereld is van iedereen” 
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