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Vlaamse jongeren met Turkse roots dromen van een leven in het thuisland van hun 

ouders. ‘Vooral de hoogopgeleiden willen weg omdat ze gediscrimineerd worden.’ 

‘Volgende week vertrek ik naar Turkije om er te werken. Het is mijn eerste baan sinds ik deze 

zomer aan de universiteit ben afgestudeerd.’ De 23-jarige Betul Yagcioglu heeft haar hele leven in 

Brussel gewoond. Nu gaat ze haar geluk zoeken in Istanbul.

Ze is niet alleen. Heel wat twintigers en dertigers met Turkse roots dromen van een leven in het 

land dat eigenlijk niet het hunne is. Terwijl hun ouders tientallen jaren geleden uit hun thuisland 

Turkije vertrokken, willen de jongeren er weer naartoe.

Maar wat zit er achter die droom?

Zeynep Balci en Joris Michielsen van het Steunpunt Inburgering en Integratie van de Universiteit 

Antwerpen onderzochten het. Zij deden 27 diepte-interviews met twintigers en dertigers die naar 

Turkije willen vertrekken, en met een groep die al in Turkije woont. ‘Maar er waren véél meer jonge 

Turken bereid om met ons te praten. Het gaat dus niet om enkele individuele gevallen.’

De onderzoekers spreken van een braindrain van Turkse jongeren.

‘Degenen die vertrekken zijn niet de dropouts, de verliezers. Het zijn voornamelijk de 

hoogopgeleiden die naar Turkije willen. De meesten vertellen over discriminatie in Vlaanderen, die 

hen uit ons land duwt.’
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Zo zegt een 28-jarige man, die in het bezit is van een Vlaams diploma hoger onderwijs, dat hij 

vertrekt omdat hij in ons land geen baan vond. ‘Toen ik zei dat ik Selim heette, zei de persoon aan 

de telefoon dat ik niet meer op een antwoord op mijn sollicitatiebrief hoefde te wachten. Ik ben 

geëmigreerd vanwege de discriminatie in België.’

Wanneer ze in Turkije zijn, blijkt de realiteit overigens minder rooskleurig dan wat de jonge 

Belgische Turken van hun nieuwe leven verwacht hadden.

Lees het opiniestuk van Veli Yüksel:

• Waarom Faruk hier meer kansen verdient

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20131125_00856340)
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