
OUDEREN MET EEN MIGRATIE
ACHTERGROND IN DE MEDIA

MEDIA ANALYSE

OPZET VAN DE MEDIA STUDIE
Om te onderzoeken op welke manier ouderen met een
migratieachtergrond in het nieuws komen en welke thema's
hieraan ten grondslag liggen hebben we een media analyse
uitgevoerd.

Middels database LexisNexisUni is er gezocht op "oudere
migranten" en "migranten ouderen" voor de tijdsperiode 1991 tot
2021.  Er is gekeken naar artikelen uit de vijf grootste
Nederlandse kranten; Trouw (N=49), deVolkskrant (N=25), NRC
Handelsblad (N=23), en het Algemeen Dagblad (N=14), De
Telegraaf (N=8). 

Dit leverde 119 artikelen op. 39 artikelen zijn volledig gericht op
senioren met een migratieachtergrond, de andere 80 artikelen
richten zich op een bredere doelgroep (andere generaties). 

LANDEN FOCUS 
We hebben onderzocht over welke nationaliteiten
er wordt gesproken in de artikelen. Hieruit komt
naar voren dat de volgende drie nationaliteiten
veruit het vaakst worden benoemd; Turken (N=50),
Marokkanen (N=49), en Surinamers (N=17).

Andere nationaliteiten worden veelal slechts enkele
keren genoemd. 

THEMA'S
Uit de artikelen komen drie overkoepelende thema's naar voren. N is het
aantal keer dat een thema voorkomt in de geanalyseerde artikelen

3) TERUGKEER (N=7)
Het laatste thema heeft betrekking op het onderwerp terugkeer
en is te vinden in artikelen over de re-migratiewet (N=3),
tijdelijkheid van de migratie (N=2) en het gevoel van belonging
(N=2) onder oudere migranten. 
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2) INCLUSIVITEIT (N=11)
Het tweede thema heeft te maken met inclusiviteit. Artikelen binnen
dit thema gaan over zichtbaarheid en erkenning van oudere
migranten (N=5), mediavertegenwoordiging van senioren met een
migratie achtergrond (N=3) en de representatie van migranten in
taalaanbod van bijvoorbeeld televisie programma's. 

1) KWETSBAARHEID (N=80)
In een groot gedeelte van de onderzochte artikelen worden
senioren met een migratieachtergrond beschreven in relatie tot
hun ogenschijnlijke 'kwetsbaarheid'. In 27 artikelen gaat het om
kwetsbaarheid in termen van zorg; zo wordt er gesproken over de
relatief hoge zorgvraag, het niet aansluiten van de Nederlandse
zorg op de wens en behoefte van de migrant, en het mislopen van
zorg door slechte voorlichting. In 53 artikelen heeft de
kwetsbaarheid van senioren met een migratieachtergrond te
maken met wet en regelgeving door; hun penibele arbeidssituatie
(minder AOW na pensionering), armoede, en het niet kunnen
meekomen in de maatschappij en met de inburgeringseisen door
bijvoorbeeld een taalachterstand. 
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