
Startdocument Profielwerkstuk Politiek (UvA-opleiding Politicologie) 

Onderwerp: De ethiek van migratie 

De laatste jaren bestaat er veel publiek debat over migratie. De nadruk ligt hierbij vrijwel uitsluitend op 
de mogelijke problemen met migranten en kinderen van migranten. Dit zijn natuurlijk belangrijke 
beleidsvragen, maar een politiek theoreticus probeert in dit debat eerder een stapje terug te zetten. 
Veel landen in de wereld proberen een deel van de migratiestromen buiten hun landsgrenzen te 
houden, zo nodig met geweld (zie bijvoorbeeld wat er gebeurt op de Middellandse Zee tussen Noord-
Afrika en de Italiaanse kust). 

Onderzoek 
Aangezien ieder individu op zich als waardig, vrij en gelijk wordt gezien binnen de hedendaagse  
Liberale filosofie, stelt een politiek theoreticus zichzelf de volgende vraag: op basis van welke 
argumenten hebben staten het recht om de vrijheid van mensen om zichzelf vrij te bewegen en vestigen 
in de wereld in te perken? Met andere woorden, is het gerechtvaardigd dat het individuele recht van vrije 
beweging wordt ingeperkt door staten? Is het recht van nationale politieke gemeenschappen om te 
beslissen over hun eigen lot (en lidmaatschap) belangrijker dan het individuele recht op vrije beweging? 

Dit is uiteraard een zeer complex debat, waarbij er niet alleen maar voor- of tegenstanders van open 
grenzen zijn, maar ook veel wetenschappers een genuanceerd standpunt innemen. Het is 
waarschijnlijk moeilijk om zelf een eigen standpunt te formuleren in dit debat. Wat in plaats 
daarvan een interessante invalshoek is, is om twee centrale spelers in dit debat met elkaar te 
vergelijken. Welke argumenten gebruiken zij? Op welke aannames berusten deze? Hoe reageren ze 
op elkaar? En vind je dit overtuigend? 

Literatuur 
Stanford geeft een toegankelijke (maar wel in het Engels) geschreven inleiding in dit debat 
(http://plato.stanford.edu/entries/immigration/). Op basis hiervan zul je een goed overzicht kunnen 
vormen van de posities en argumenten die in dit debat naar voren komen. In de volgende paragraaf 
staan enkele van de centrale werken opgesomd. 
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