
This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement No 101004539

Interconnecting 
Histories and Archives 
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ITHACA verzamelt de verhalen 
van migranten in het verleden 
en het heden om ze te 
interpreteren en beschikbaar 
te maken voor migranten, 
wetenschappers, organisaties, 
beleidsmakers en burgers 
die in Europa en daarbuiten 
wonen. Om dit effectief te doen, 
werkt ITHACA aan een digitaal 
platform dat een open access 
archief en digitale tools zoals 
apps voor musea en culturele 
instellingen zal bevatten.

ITHACA bestaat uit 11 partners 
- universiteiten, internationale 
instellingen en non-
gouvernementele organisaties 
- in gebieden van herkomst, 
doorreis en bestemming van 

migranten, van Afrika tot Azië, 
van Europa tot het Midden-
Oosten.

Via een netwerk van meer 
dan 50 belanghebbenden 
betrekt ITHACA migranten, 
onderzoekers, archivarissen, 
medewerkers van internationale 
instellingen en non-
gouvernementele organisaties, 
om af te stappen van de visie 
dat migratie een “noodsituatie” 
is, een geïnformeerd publiek 
debat aan te moedigen en nieuw 
nationaal en Europees beleid 
van opvang, inclusie en respect 
voor de mensenrechten te 
bevorderen.

Het Europese onderzoeksproject ITHACA 
onderzoekt de historische oorzaken,  
de sociale transformaties en de politieke 
gevolgen van migratie, beginnend met de 
ervaring van migrantenvrouwen en -mannen, 
vanuit een interdisciplinair, vergelijkend  
en transnationaal perspectief.

18
countries involved

11
partners

+180
stakeholders



PARTNERS

• Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia

• United Nations High 
Commissioner For 
Refugees

• Université Sorbonne

• Universiteit Leiden

• Ethniko Kai Kapodistriako 
Panepistimio Athinon

• Centre National de la 
Recherche Scientifique 
CNRS

• Università degli Studi  
di Milano

• Archivio delle memorie 
migranti

• Association Arcs Tunisie

• Institute of Geography H. A. 
Aliyev National Academy  
of Sciences of Azerbaijan

• Université Al Akhawayn 
d'Ifrane

www.ithacahorizon.eu
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