


Bruggen bouwen 
vanuit de SP 

Van de gemeenteraadsstemmen van Turkse en 

Marokkaanse Nederlanders komt volgens een re

cente peiling van De Volkskrant slechts één procent 

terecht bij de SP. Ligt dat aan de gebrekkige integra

tie van de betrokkenen, die nog niet door hebben 

hoe goed wij het met hen vóór hebben? 

Of mankeert er wat aan onze partij? 

Spanning over integratie. Met aandacht voor het 

rapport Bruggen Bouwen van de parlementaire 

onderzoekscommissie en de moeizame voortgang 

die geboekt wordt bij de integratie. Met impressies 

uit Tilburg en Oss, een ana lyse van de wijze waarop 

minister Verdonk (geen) invul ling geeft aan het 

integratiedeel van haar portefeuil le, en met de ob

servaties en analyses van Anja Meulenbelt. 

Een antwoord op de vraag hierboven wordt in het 

openingsverhaal gegeven door raadslid Mahmut 

Ercyias: 'We denken nu te veel we moeten het wel 

algemeen houden. We zijn een partij voor heel 

Nederland en dat moeten we continu aantonen. 

We zouden af toe eens specifiek allochtonen 

moeten organiseren.' . 
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Een schat aan opinies van SP' ers is te vinden op www.sp.nlfopinies. 
Spanning brengt elke maand enkele daarvan extra onder de aandacht. 

Solidariteit is ook een kwestie van moraal 
In 'Denkwijzer', van het Wetenschappelijk Instituut van de Chris
tenUnie hekelt Ronald van Raak het ontbreken van aandacht voor 
solidariteit bij Halsema en Bos. 

WMO is Wet Maatschappelijke Onrust 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moet volgens het 
kabinet de zorg dichterbij de mensen te brengen . Volgens Agnes 
Kant is de wet vooral om een verkapte en onverstandige bezuini

gingsoperatie. 

Bind de accountants niet meer op het spek 
Wereldwijd controleren slechts vier accountantskantoren vrijwel alle 
beursgenoteerde ondernemingen: PricewaterhouseCoopers, KPMG , 
Deloitte & Touche en Ernst & Young. Allevier bleken bij grote boek
houdschandalen betrokken. 

In het Financieel Dagblad bepleit Tiny Kox een cultuuromslag. 
'Daarbij helpt meer democratisch toezicht op bedrijven, minder 
commerciële aansturing van accountantskantoren en splitsing bij 
accountants van controle en advies.' 

Niet Parlement maar liberalisme draait Europa de nek om 

Kartika Liotard en Erik Meijer reageren in N RC op de visie van 
medewerker Derk Jan Eppink van de Europese Commissie dat het 
Europees Parlement Europa de nek om draait. 

Grenzen niet verder open, maar grenzen stellen 

Jan Marijnissen en Jan de Wit concluderen dat de toestroom van 
werkzoekenden uit nieuwe EU-landen wel degelijk leidt tot ernstige 

ontwrichting van de arbeidsmarkt. 'Werknemers uit de nieuwe 
EU -landen zijn welkom, maar we moeten hen beschermen tegen 
uitbuiting en er voor zorgen dat de Nederlandse arbeidsmarkt en 
het ondernemersklimaat niet worden verstoord . Dat kan zonder te 
discrimineren en binnen de grenzen van de huidige Europese regels 
voor vrij verkeer van personen .' 

Kiezers kiezen hun eigen gezagscrisis · 

De tekst van een lezing van Ronald van Raak over moreelleider
schap in de politie. Uitgesproken aan de Wageningen Universiteit. 

Niemand wil dikke bult-zorg 

Het antwoord van Agnes Kant en Martin Buijssen op voorstellen om 
ongezond gedrag af te straffen met extra premieheffing. 

Colofon Spanning wordt uitgegeven door het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Een abonnement kost 12 euro per jaar voor SP-leden en 25 euro voor niet
leden. De betaling gaat per incasso. Abonnementenadministratie: Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam T (01 0) 243 55 38 F (01 0) 243 55 67 
E administratie@sp.nl. 

Redactieadres: Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam T (01 0) 243 55 35 F (01 0) 243 55 66 E spanning@sp.nl 

Hoofdredacteur: Peter Verschuren, Redactieraad: Johan van den Hout, Hans van Heijningen, Hans van Leeuwen, Ronald van Raak, Barry Smit 

Illustratie: Len Munnik, Foto cover: (c) Peter Hilz I Hollandse Hoogte 

2 Spanning februari 2006 



De kloof groeit 
Zorgen dat autochtoon en allochtoon elkaar tegenkomen: op een spontane, 

ongedwongen manier. En niet incidenteel, maar duurzaam. Daarin ligt de 

sleutel tot integratie, stellen de SP-raadsleden Johan van den Hout (Tilburg) 

en Mahmut Erciyas (Oss). Van die noodzakelijke ontmoetingen komt echter 

steeds minder terecht. 

In Tilburg staat zo'n 14,5 procent van de bevolking 
geregistreerd als allochtoon. Volgens Van den Hout ligt 
het aandeel allochtonen in sommige wijken echter op 

40 tot 50 procent. 'En ga je kijken naar mensen onder 
de 16 jaar, dan kom je daar uit op 70, 8o procent.' In 
Tilburg zijn traditioneel de Turkse en de Marokkaanse 

gemeenschap erg groot. 
Van de Osse bevolking is ongeveer 9 procent niet-wes
ters allochtoon , voor een groot deel mensen ujt Turkije. 
De Marokkaanse gemeenschap is klein . 

Hoe staat het er voor met de integratie? 
Van den Hout: 'Als er in Tilburg wat gebeurt aan inte
gratie, dan is dat toevallig of spontaan, of door kleine 
initiatieven van mensen zelf of het wijkcentrum, maar 

niet gestuurd vanuit de gemeente. Wat de gemeente 
bijdraagt, zijn van die mini-projectjes van tien mensen 
leren fietsen of twintig mensen op kook/es.' 

Tekst: Peter Verschuren 

je moet toch ergens beginnen. 
'Nee, dertig jaar geleden kon je daarmee beginnen . Nu 

niet meer. Wat je nu van de gemeente mag verwach
ten, is dat ze aan de slag gaat met het wegwerken van 
allerlei barrières die verhinderen dat mensen elkaar 

tegenkomen. Dat ze anders omgaat met de ruimtelijke 
ordening: met de vraag waar bouw je wat? Dat ze wo

ningbouwcorporaties aanspreekt op het segregatiebe
leid dat ze voeren en dat ze het gesprek aangaat met 
witte scholen die zichzelf vrijwel ontoegankelijk maken 
voor allochtone leerlingen .' 

Hoe zit het in Oss? 
Erciyas: 'Je hebt hier dezelfde segregatietendensen al s 
in de grote steden in het westen, maar lang niet op dat 
niveau. Op wijkniveau is er van concentrat ie weinig 
sprake. Op buurtniveau speelt dat wel : in somm ige 

stratengroepen is het percentage allochtonen erg 
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1Mensen komen elkaar niet meer tegen. 
Daardoor ontbreekt de basis om te integreren' 

hoog. Ook hebben we twee zwarte scholen en er is een 
tendens dat méér scholen die richting uitgaan. Als SP 
hameren we erop dat dat voorkomen moet worden . 
Hier kunnen we nog preventief te werk gaan - dat 
moet dus gebeuren . 
Winst die we de laatste tijd geboekt hebben, is dat 
Oss eindelijk een integratiebeleid heeft. Het werd nog 
steeds minderhedenbeleid genoemd. Daar hebben we 
als fractie en college verandering gebracht: een andere 
naam en ook andere accenten : vermijden van concen
tratie en stimuleren van participatie en binding.' 

Wat is nou het grootste probleem? 
Van den Hout: ' Mensen komen elkaar niet meer tegen. 
Er groeien jongeren op in Tilburg die hun eerste al
lochtoon tegenkomen als ze 18 zijn en in Amsterdam 
gaan studeren , en omgekeerd ook. Dan bestaat er geen 
basis om te integreren . En dat wordt in stand gehou
den, door wijken die op slot zitten voor óf allochtonen, 
óf autochtonen. Dat is het grote probleem. Participatie 

is ook in Tilburg hét buzzword. De basis daarvoor ont-
r----------------. breekt echter. Het idee is dat mensen 

integreren in projectjes die een wel
zijnswerker ergens in een buurthuis een 
uurtje per week organiseert. Maar dat is 
geen integratie.' 

Erciyas: ' In Oss hebben wij ons er ex

pliciet voor uitgesproken dat we gaan 
stimuleren dat mensen met verschil

lende achtergronden elkaar ongedwon
gen, maar wel structureel ontmoeten. 
Dat kan alleen als je ervoor zorgt dat 
kinderen samen opgroeien in de buur
ten en op de scholen . We proberen dus 
bindende afspraken te maken met de 
schoolbesturen. En natuurlijk zetten we 

in op het voorkomen van concentratie 
in de buurten: dat beleidsuitgangspunt 
hebben we vastgesteld, maar met de 
vertaling ervan in de praktijk van de 

Mahmut Erciyas ruimtelijke ordening staan we nog aan 
het begin . Hiervoor heb je de medewerking nodig van 
alle partijen en we zien terughoudendheid bij de wo
ningcorporaties. Zo van: wij hebben ons systeem en we 
hebben weinig zin daaraan te tornen. Terwijl wij zeggen : 
stel je nu iets opener op. In die fase zitten we nu .' 

Wat moet er gebeuren, wat magje van de gemeente 
verwachten? 
Van den Hout: 'Wij hebben voorgesteld om te komen 
tot een convenant over Tilburgerschap, waarin we 
vastleggen hoe we met elkaar omgaan in de stad zodat 

mensen elkaar tegenkomen , er geen barrières worden 
opgeworpen, geen discriminatie plaatsvindt en ieder-
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een evenveel kans maakt op werk en stageplakken . 
Dat zou ondertekend moeten worden door allerlei 
bedrijven , instellingen , woningcorporaties en noem 
maar op. Het heeft geen juridische status, maar zou 
wel een stok achter de deur zijn om een moreel beroep 
te kunnen doen op de ondertekenaars, zo van : hoe kan 
het nou dat jij nog steeds geen stageplek ter beschikking 
stelt aan een allochtoon, en dat soort dingen. En het zou 
in ieder geval duidelijkheid geven over wat we willen in 
Tilburg. Er is positief op gereageerd , en de wethouder 
zou het meenemen. En ja, dan ben je het kwijt, als de 
wethouder het meeneemt.' 

Erciyas: ' Ik denk dat er heel veel geld is verspild op het 
gebied van integratie. Dat moet veranderen . Vaak geldt 
niet wat levert het op? maar: is het sympathiek? Naailes 
voor Turkse vrouwen, wie kan daar nou op tegen zijn : 

het is sympathiek, en het kan handig zijn , flankerend . 
Maar we moeten verder kijken: levert het ook wat op, 
heeft het nut? Zorgt het ervoor dat mensen elkaar 

duurzaam tegenkomen? ' 

Van optimisme over de nabije toekomst is bij beide 
raadsleden weinig te bespeuren. 
Erciyas: 'Er is een kloof aan het ontstaan waarvan ik 
vrees dat hij steeds groter wordt. Mensen gaan steeds 
minder om met mensen die niet uit hun eigen bevol
kingsgroep komen. Allochtonen hebben te maken met 
een uitsluitingsmechanisme dat steeds sterker wordt, 
waardoor een nieuwe vorm van apartheid aan het ont

staan is. Een soort net op allerlei terreinen. Je ziet het 
bij werk: de enorme werkloosheid onder allochtonen, 
vooral onder jongeren . Je mag disco's niet in. Je kunt je 
niet inschrijven op goede scholen. Dat soort tendensen 
maakt dat de samenleving minder toegankel ijk wordt 
voor allochtonen. En vergeet ook de cultuur niet: dat 
is iets waarmee we in Oss een beetje worstelen. Al die 
culturele voorzieningen zijn voor de witte middenklas

se en hoger. Je ziet geen allochtoon in de schouwburg. 
En willen ze een keer zelf iets organiseren, dan stuiten 

ze op allerlei subsidieregels die niet op hen zijn toege
sneden .' 

Johan van den Hout 



Het uits/uitingsmechanisme wordt sterker, 
zegje. Hoe komt dat? 
Erciays: 'Door de economische recessie. Maar ook 
door beeldvorming, politieke verhoudingen. En door 
de invasie in Irak en de situatie in Israël. Verhoudingen 

tussen bevolkingsgroepen worden bepaald door een 
heel complex van ontwikkeling, economie, politiek, 
enz.' 

Van den Hout: 'Het wordt ook niet herkend. En dat is 
net zo zorgelijk. Het duurt heellang voordat je erach
ter komt dat het goed fout aan het gaan is. Neem het 
probleem dat allochtone jongeren geweerd worden 
uit disco's. Elk jaar wordt dat in Tilburg wel een keer 
aangekaart door een fractie, maar uiteindelijk gebeurt 
er niets, omdat we blijkbaar als raad niet genoeg voel
sprieten hebben in die gemeenschap. We voelen het 
zelf niet. En de stageplekken: we moeten er via onder
zoeken achter komen dat daar een enorm probleem 
is. Dat betekent dat we te weinig voeling hebben met 
allochtone gemeenschappen.' 

Mahmut,jij zit wel in die gemeenschap én in de 
raad. In hoeverre wordt jij erop aangesproken? En 
kun je er dan wat mee? 
Erciyas: 'Of ik er wat mee kan is een tweede, maar 
ik voel wel heel veel frustratie onder de mensen, en 
woede. Het is herkenbaar wat Johan zegt: het zijn vaak 
onderzoeken en krantenberichten die ons scherp zet
ten . Dat geldt ook voor de SP. Wij trekken wel veel 
stemmen van allochtonen, maar het ontbreekt ook ons 
politiek en organisatorisch aan wortels in de allochtone 
gemeenschappen waardoor wij het vehikel zouden 

kunnen zijn van hun gevoelens. Daar slagen wij onvol
doende in, ook hier. Al heeft het feit dat ik raadslid ben 
er wel aan bijdragen dat die binding wat sterker werd .' 

Hoe komt dat? Wij pretenderen op te komen voor de 
mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen 
en dat geldt in sterke mate voor de allochtonen. 
Van den Hout: ' Wij denken wel we nemen het voor hen 
op, maar misschien zitten we helemaal op de verkeerde 
thema's. In Jeruzalem, een sloopwijk in Tilburg, zou 

een groot aantal woningen plat gaan. We hebben alle 
mensen geënquêteerd . Ongeveer de helft ervan was 
allochtoon. Vooraf dachten we: we nemen het voor die 
mensen op. Maar uit de enquête kwam een waterschei
ding. De autochtonen wilden er niet alleen blijven wo
nen, maar daar ook voor knokken, en de allochtonen 
zeiden 'wat interesseert mij dat nou . Dan woon ik mor
gen maar ergens anders.' 

Welke thema's moeten we dan wél oppikken? 
Erciyas: 'Wat mensen het meest raakt, is dat ze geen 
werk hebben of hun kinderen geen stageplaats. Of dat 
de kinderen te laag worden ingeschaald aan het eind 
van de basisschool. En dak dat continu lekt. Daar moe

ten we ons mee bezighouden en dat doen we ook. 

Maar we moeten ook niet bang zijn om af en toe eens 
puur gericht op allochtonen te werken . Die angst is er 
nu wel : het idee van we moeten het wel algemeen hou
den . We zijn een partij voor heel Nederland en dat moeten 
we continu aantonen. Angst om te erkennen dat som
mige problemen vooral allochtonen betreffen. We zou
den af toe eens specifiek iets voor allochtonen moeten 
organiseren.' 

Heb je het dan alleen over kwesties als discotheken 
en werk, of ook over andere zaken? 
Erciyas: 'Er is een hetze aan de gang in Nederland, 
tegen moslims. En die wordt gevoerd onder het vaan

del van democratie en liberale vrijheden en bla bla bla, 
maar niemand kan ontkennen dat daar een flinke dosis 
racisme onder zit. Ik denk dat we ook op het vlak van 
het gevoel moeten aangeven dat wij dit niet tolereren . 
Dat wij tegen discriminatie zijn, tegen uitsluiting en 
hetze tegen wie dan ook. Durven kiezen om specifiek in 
te spelen op gevoelens van allochtonen . 
Ik heb me bijvoorbeeld enorm gestoord aan het partij 
standpunt over de Wet inburgering in het buitenland. En 
ook allochtone kaders voelen dat zo. Ik vond het zwak 

dat de SP op technische gronden tegen die wet heeft 

gestemd, waar we een veel principiëler standpunt had
den moeten innemen. Een standpunt van : gezinsvor
ming en gezinshereniging is een basaal mensen recht, 
daar moet niet aan getornd worden . 
Allochtonen voelen dat ze steeds verder ingeperkt 
worden in hun rechten en mogelijkheden en vragen 
zich af wie het voor hen opneemt. Als de SP ook op 
die thema 's zou mobiliseren, dan ligt er een goudmijn 
voor de SP onder allochtone kiezers . Dan ontstaat de 
klik van hé, dat is ook onze partij.' 

Komen jullie naast alle problemen ook hoopgevende 
initiatieven tegen? 
Erciyas: 'ja, bijvoorbeeld op cultureel gebied. Ondanks 
de gemeente, zou je kunnen zeggen, is een Turkse zelf
organ isatie om de tafel gaan zitten met cultureel cen
trum De Groene Engel. Het gevolg is dat ze nu samen
werken en zaken tot stand brengen . Zaterdag treedt er 
bijvoorbeeld een echte topgroep uit Turkije op. 

En het schoolconsulentschap waarmee we hier geëxpe
rimenteerd hebben, daar ben ik ook enthousiast over. 
Een soort maatschappelijk werker die zich vooral richt 

op het _vroegtijdig signaleren van problemen en het 
meer betrekken van de ouders bij de school - vooral 
allochtone ouders.' 
Van den Hout: 'Moeilijk. Misschien de Kruidenbuurt 
Die is stevig in beroering geweest door allerlei her
structureringsplannen en daar is nu een clubje ont
staan, los van de gemeente, met mensen uit bijna alle 
nationaliteiten die in de buurt aanwezig zijn . Ze doen 

dingen als samen koken, maar ze organiseerden laatst 
ook een symposium over wat ze willen met hun buurt, 
en hoe ze dat gaan bereiken . Dat kan wat worden.' 
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Wie bang is voor wat vreemd is, 
doet vooral zichzelf te kort. 

Bruggen bouwen 
Tekst: Tiny Kox 

Twee jaar terug verscheen het rapport 'Bruggen bouwen' over 30 jaar integratiebeleid, met 

een reeks conclusies en aanbevelingen voor beter beleid. Het was het resultaat van een 

onderzoek door de Tweede Kamer, op voorstel van SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen. 

Hij kwam daarmee kort na de kiezersrevolte bij de raads-en Kamerverkiezingen van 2002, 

waarin het falende integratiebeleid een hoofdrol speelde. De conclusies en aanbevelingen 

werden breed gedeeld - maar behoorlijk beleid bleef wederom uit. 

Veel 'autochtone' Nederlanders doen hun best om hun 
'allochtone''~ medeburgers een handje te helpen bij het 
vinden van een plek in de maatschappij. Integratie is 
niet iets dat van bovenaf verordonneerd kan worden, 
maar van onderaf moet worden opgebouwd. In de 
straat, op het schoolplein, op het werk, in de sportver
eniging. Gemakkelijk is het vaak niet: het is van beide 
kanten leren leven met elkaar. Maar het gebeurt, overal 
in ons land . Toch zijn er nog te veel burgers die bang 

zijn voor wat vreemd lijkt en die zichzelf daardoor iso
leren van de nieuwkomers in ons land (en omgekeerd). 
De 'stille' discriminatie van burgers van niet-westerse 
afkomst is veel te groot om als incident te worden 
afgedaan. Te vaak worden scholieren afgewezen voor 
stageplaatsen en werkzoekenden voor een baan, op 
grond van afkomst, achternaam en uiterlijk. Ten min
ste een kwart van de werkgevers discrimineert in zijn 
personeelsbeleid . Dat is niet alleen vernederend, maar 
bovenal dom. Op deze manier laat de samenleving de 

arbeidspotentie van veel allochtone jongeren onbenut. 

Sommige burgers zijn ronduit onverdraagzaam. Wie 
niet is zoals zij, deugt niet. Dat 'aparte' denken vin
den we zowel bij autochtone als allochtone burgers. 
De laatste jaren wordt er veel en hard geroepen, met 
een wel al te gemakkelijk beroep op de vrijheid van 
meningsuiting. Het gaat gelukkig om een klein aantal 
mensen, maar die maken toch nog een hoop herrie. 

Vooral na de moord op Theo van Gogh bestaat ook bij 
sommige opiniemakers de aandrang om migranten, 
islamieten en terroristen gemakshalve over één kam te 
scheren . Daardoor voelen veel nieuwe Nederlanders 
zich beledigd en bedreigd. Vanuit bepaalde kringen in 

de migrantenwereld worden vergelijkbare gemakkelijke 
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redeneringen opgezet, die erop neerkomen dat 'ze,' 
de witte Nederlanders, 'ons, ' de allochtone inwoners, 
schofferen en kleineren en die zich daarom afkeren 
van de samenleving. De toon die sommige ministers 

bezigen in de richting van migranten, helpt ook niet 
om een beter klimaat te scheppen, constateerde Jan 
Marijnissen al tijdens het Kamerdebat in 2004 over het 
rapport van de parlementaire integratiecommissie. 

Het goede nieuws 
Belangrijk was de vaststelling in 'Bruggen bouwen' dat 
er veel aan te merken was op het integratiebeleid i·n het 
verleden, maar dat de integratie van veel allochtone 

burgers desondanks geheel of gedeeltelijk was ge
slaagd . Dat is nog steeds het goede nieuws. Een groot 
deel van de ruim tien procent van onze bevolking die 
zijn wortels heeft in landen als Marokko, Turkije, Suri
name, Aruba of de Antillen, heeft zijn plek verworven 
onder de Nederlandse zon. Meer dan de helft van de 
burgers van niet-westerse afkomst heeft nu een baan, 
en zeven op de tien 'allochtone' huishoudens leven 

gelukkig niet (meer) in armoede. Nieuwe Nederlanders 
tonen zich in verhouding tot autochtone burgers meer 
tevreden, ook al ervaren zij hun materiële situatie door

gaans als minder gunstig dan die van de autochtone 
bevolking. Het aandeel allochtone scholieren op havo 
en vwo neemt toe, evenals de instroom op hogescho
len en universiteiten . Topsport zonder allochtone spor
ters is ondenkbaar geworden. En in de popmuziek zijn 
het vaak de muzikanten met buitenlandse wortels die 
voor de swing en de vernieuwing zorgen. Langzaam 
maar zeker zien we hoe de nieuwe Nederlanders ook 
nieuwe schrijvers, vormgevers en kunstenaars worden. 

Trouwens: het woord 'allochtoon' betekent steeds min-



der. Van vier van de tien 'allochtonen ' stond de wieg 

gewoon in Nederland. 

Het slechte nieuws 
Het slechte nieuws is dat veel te veel nieuwe Nederlan
ders het nog steeds erg moeilijk hebben. Een kwart van 
de allochtone beroepsbevolking is afhankelijk van een 

uitkering. Dertig procent leeft op of onder de Neder
landse armoedegrens. Vooral ouderen van allochtone 
afkomst leven vaak en lang in armoede. Armoede in 
Nederland krijgt steeds meer een kleur en een plek 
-in bepaalde wijken van vooral de grotere steden. Van 
de Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse 
Nederlanders woont 31 procent in de vier grote steden. 
Sommige wijken in die steden- maar ook in andere 
steden - hebben een (grote) meerderheid aan allochto
ne bewoners. Gettovorming dreigt of is al een realiteit. 

Het opleidingsniveau van veel allochtonen is bedui
dend lager dan dat van de autochtone bevolking. 

Vrouwen scoren daarbij een stuk lager dan mannen. 
Van de Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland 
heeft nog geen 40 procent vervolgopleiding na de 

basisschool gevolgd, tegenover 57 procent van de Turk
se en 47 procent van de Marokkaanse mannen. 
Bij oudere vrouwen is het opleidingsniveau veel 

lager. Van de Marokkaanse vrouwen tussen 40 en 
65 jaar heeft zo'n go procent hooguit basisonderwijs 
gehad. Een aanzienlijk deel van hen heeft nooit leren 
lezen en schrijven . 

Gelukkig stijgt het opleidingsniveau onder allochtonen 
burgers bovengemiddeld snel. Het aandeel ongediplo
meerde Turkse en Marokkaanse vrouwen neemt af en 
het aantal gediplomeerden op mbo- en hoger niveau 
toe. Helaas is het opleidingsniveau van Turkse en 
Marokkaanse meisjes dat wegens een huwelijk naar 
Nederland komt, vaak weer niet meer dan basison
derwijs. Het opleidingsniveau van allochtone vrouwen 

stijgt nu nog minder sterk dan van de mannen, terwijl 
dat onder autochtone burgers precies omgekeerd is. In 

de jongste leeftijdsklasse (15- 24 jaar) zijn de verschil 

len tussen allochtone jongens en meisjes overigens 
goeddeels weggevallen. Maar het aantal jeugdigen zon
der startkwalificatie (havo of mbo-2) is onder Turkse en 
Marokkaanse jongeren nog steeds meer dan de helft. 
Turkse en Marokkaanse moeders van schoolgaande 
kinderen hebben beduidend meer moeite met de Ne
derlandse taal dan vaders. Dat heeft te maken met hun 
geringe onderwijs en soms met hun extra geïsoleerde 
positie. Zij kunnen weinig bijdragen aan de taalvaardig
heid van hun kinderen. Daardoor stromen Turkse en 

Marokkaanse kleuters met een flinke taalachterstand 
het basisonderwijs in. Turkse en Marokkaanse meisjes 
behalen in vergelijking met andere groepen de slecht
ste score op taal in het basisonderwijs. Allochtone 
leerlingen in het basisonderwijs doen het steeds beter, 
maar de taalachterstand wordt niet snel genoeg inge
haald om de kloof snel te kunnen overbruggen, zegt 
het rapport 'Emancipatie in estafette' van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau. Goed nieuws is dat alloch

tone jongens en meisjes die eenmaal in het bezit zijn 
van een diploma van voortgezet onderwijs, vaker dan 
hun autochtone medescholieren doorstromen naar een 
vervolgopleiding; bovendien kiezen ze dan vaker voor 

de hoogst mogelijke vervolgopleiding. Maar een even
redig deel van de vervolgopleidingen nemen ze nog 
niet in. Allochtone jongens en meisjes stromen vooral 
door naar het middelbaar beroepsonderwijs en veel 
minder naar het hoger onderwijs . 

Franse toestanden? 
Mede door de achterstand in onderwijs en opleiding 
is de arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtone 
burgers 'zonder meer somber', zegt het SCP. Onder de 
Marokkaanse beroepsbevolking van dit land is de werk

loosheid het hoogst: 27 procent volgens een 
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Van vier van de tien 1allochtonen' stond 

de wieg gewoon in Nederland 

recent onderzoek. Surinamers, Turken en Antillianen 
scoren respectievelijk 16, 21 en 22 procent. 'Ronduit 
dramatisch ' noemt het SCP begin dit jaar de werkloos

heid van 40 procent onder allochtone jongeren : 'Deze 
percentages doen denken aan de jongerenwerkloos
heid onder allochtonen in Frankrijk.' De onderzoekers 
constateren dat 'de winst die minderheden tijdens de 

hoogconjunctuur op de arbeidsmarkt hebben geboekt, 
in hoog tempo aan het verdampen is'. De laagconjunc

tuur maakt het nu mogelijk, aldus het SCP, 'dat werk
gevers scherp kunnen selecteren waardoor bepaalde 
aanbodcategorieën achteraan in de rij komen te staan. 
Het opleidingsniveau en het goed beheersen van de 
Nederlandse taal vormen belangrijke selectiecriteria.' 

De verslechterde positie van nieuwe Nederlanders op 
de arbeidsmarkt werkt door in hun inkomen. Het ge
middelde huishoudinkomen van allochtone gezinnen 
ligt s.ooo euro per jaar onder het autochtone gemid
delde (van 22.000 euro.) Tegenover acht procent van 

de autochtone huishoudens met een laag inkomen 
staat 29 procent niet-westerse huishoudens. De ar
beidsparticipatie van allochtone vrouwen is erg laag en 
dientengevolge het gezinsinkomen ook. Het aandeel 
working poor is bij niet-westerse allochtonen ruim twee 
keer zo hoog als bij autochtonen . Een groot deel van 
de niet-westerse allochtonen met een uitkering moet 
rondkomen van een inkomen onder de armoedegrens. 

Niet-westerse allochtone pensioenontvangers zijn veel 
vaker arm dan autochtone gepensioneerden . 
Hun aantal is nu nog relatiefklein , maar stijgt sterk in 
de komende jaren . Een aanzienlijk deel van de oudere 
migranten leeft in een isolement. Hun uitgestelde 
'inburgering' komt niet van de grond doordat de over
heid te weinig overtuigingskracht heeft en te weinig 
middelen geeft. Met harde taal en half werk schiet 
niemand iets op. Nog steeds zijn er bijvoorbeeld 
wachtlijsten in het taalonderwijs. 

Lokaal beleid is moeilijk 
Het regeringsbeleid treft veel mensen , maar in het 

bijzonder allochtone burgers. De harde ingrepen in de 
sociale zekerheid en het gebrek aan initiatief om werk
gelegenheid te behouden raken ook hen. De weigering 
om gemengd wonen mogelijk te maken, door meer 
geld beschikbaar te stellen voor sociale woningbouw 
en de huursubsidiegrenzen op te rekken, is opnieuw 
bovenmatig nadelig voor hen . Ook bij het tegengaan 
van schoolsegregatie in 'witte' en 'zwarte' scholen, valt 
van deze regering weinig goeds te verwachten. De vrij 
heid van schoolkeuze wordt (schijn-)heilig verklaard , 
om niets te hoeven doen aan de totstandkoming van 
meer gemengde scholen, waaraan zowel autochtone 

als allochtone ouders in grote meerderheid de voorkeur 
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geven. Onder deze omstandigheden is het moeilijk om 

op lokaal niveau een goed integratiebeleid te voeren. 

Als de rijksoverheid bereid zou zijn meer ruimte te 
scheppen, in middelen en regelgeving, zouden ge
meenteraden gemengd wonen en gemengde scholen 
kunnen bevorderen, taallessen verbeteren, opvoedings
ondersteuning aanbieden, schooluitval tegengaan en 
werkgelegenheid scheppen . Nu blijft het vaak aanmod
deren -wat gemeenteraden overigens niet van de plicht 

ontslaat er het beste van te maken. De gemeente kan 
bijvoorbeeld het initiatief nemen om scholen samen 
afspraken te laten maken . En woningcorporaties aan
zetten tot een gedifferentieerder bouwbeleid, in plaats 
van het eenzijdig slopen van betaalbare woningen . 
De gemeente kan contacten in buurten en wijken 
aanmoedigen, met aandacht voor 'best practices ' en 
aanmoedigingssubsidies. Ook kan elke gemeente on
derzoek doen naar wat er goed en fout gaat op het vlak 
van de integratie, waarbij ervaringen en inzichten van 
allochtone en autochtone inwoners een prominente rol 
moeten spelen . 

Integratie is niet alleen een kwestie van nationale, maar 
vooral ook van lokale politiek. Bij de komende ge
meenteraadsverkiezingen doet iedereen die een beter 
integratiebeleid wil, er wijs aan dit mee te laten wegen 
in zijn of haar stem. Belangrijk is dat bij deze verkie
zingen ook veel allochtone burgers stemrecht hebben. 
Vooral tot hen richt zich bijvoorbeeld de oproep van 
DIDF (de federatie van democratische verenigingen 
van Turkse arbeiders in Nederland) om op 7 maart nfet 
te stemmen op partijen die het huidige regeringsbeleid 

steunen of lokaal geen stelling nemen tegen de politiek 
van sociale afbraak, liberalisering en privatisering, die 
vooral voor allochtone Nederlanders funeste gevolgen 
heeft. Met een stem op de SP wordt in ieder geval dui
delijk dat het de hoogste tijd is om de in 2004 gedane 
aanbevelingen voor een beter integratiebeleid zo snel 
mogelijk om te zetten in concrete politiek. Belangrijk is 
bovenal dat mensen elkaar opzoeken, zoals de bijdrage 
van Anja Meulenbelt in dit nummer laat zien. Dat is 
belangrijk voor ieder mens. Want, zoals Karel Glastra 
van Loon het zo mooi zei: wie bang is voor wat vreemd is 
doet vooral zichzelf te kort . 

-~ De aanduiding 'allochtoon' in dit artikel wordt ge
bruikt voor burgers van wie ten minste één ouder in 
het buitenland is geboren. 'Niet-westers' omvat de 
hele wereld, met uitzondering van Europa, Noo rd
Amerika en Australië en Nieuw-Zeeland. De grootste 

groepen niet-westerse allochtonen in ons land zijn 
afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname, de Neder
landse Antillen en Aruba. Daarnaast telt Nederland 
een aanzienlijke Molukse minderheid. De afgelo pen 
15 jaar hebben ook vee l vluchtelingen uit de rest van 
de wereld onderdak gekregen in Nederland. 



8 Doorleesvoer 
-----

Er wordt veel en goed onderzoek gedaan naar de positie van allochtone Nederlanders. 
Een kleine selectie uit recent verschenen onderzoek: 

Bruggen bouwen, eindrapport tijdelijke commissie 
onderzoek integratiebeleid, januari 2004 

Jnburgering: educatieve opdracht voor nieuwkomer, 
overheid en samenleving, Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling, november 2003 

Emancipatie in estafette, Sociaal en Cultureel Planbu
reau 1 Instituut voor Sociologisch- Economisch Onder

zoek, februari 2004 

Moslim in Nederland, Instituut voor Migratie- en Etni
sche Studies, Ercomer, ICS - Universiteit van Utrecht 1 
Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2004 

De Nederlandse samenleving 2004, sociale trends, 
Centraal Bureau voor de Statistiek, oktober 2004 

Sociale uitsluiting in Nederland, Sociaal en Cultureel 
Planbureau, oktober 2004 

De sociale staat van Nederland, Sociaal en Cultureel 
Planbureau , september 2005 

Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen, Sociaal 
en Cultureel Planbureau, november 2004 

Niet langer met de ruggen naar elkaar, Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling, oktober 2005 

Niet-westerse allochtonen met een stabiele arbeids
marktpositie, Sociaal en Cultureel Planbureau novem
ber 2005 

Armoedemonitor 2005, Sociaal en Cultureel Planbu
reau I Centraal Bureau voor de Statistiek, november 

2005 

Hoge (jeugd)werkloosheid onder etnische minder
heden, Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2006 

Interessante SP-publicaties 

'Van apart naar samen, deltaplan voor een geïntegreer
de samenleving, SP 2002 

Hoe gaat het?, Onderzoek naar de integratie van Turk
se en Marokkaanse Nederlanders, SP, 2003 



De emancipatie van allochtone 
Nederlanders is hun eigen zaak. 
Maar een beetje steun zou wel helpen. 
Tekst en foto: Anja Meulenbelt 

In Nederland wordt tegenwoordig veel gesproken en geschreven over de integratie van onze 

allochtone burgers in de Nederlandse samenleving. Dat is goed- maar wordt er ook door 

henzelf nagedacht over hun toekomst hier, hun mogelijkheden, hun moeilijkheden? Jazeker, 

volop en vol enthousiasme, constateert SP-Eerste Kamerlid Anja Meulenbelt. 

Eerst heetten ze gastarbeiders. Dat klonk nog vrien

delijk, al was de realiteit voor de gastarbeiders zelf 
behoorlijk hard. Toen werden het migranten. Klonk nog 
neutraal. En opeens hadden we het allemaal over al
lochtonen. Migranten die dachten allang Nederlander 
te zijn, werden met terugwerkende kracht weer tot een 
soort buitenlander gebombardeerd. En de laatste tijd 
gaat het debat vooral over moslims. Alles wat mogelij

kerwijs problematisch kan zijn bij elk migratieproces 
wordt 'geïslamiseerd,' aan de religie geweten. Mos
lims, dus alle migranten uit Turkije en Marokko, zou
den antidemocratisch zijn, vrouwen onderdrukken en 
een cultuur hebben die onverenigbaar is met de onze. 

Verweer je daar maar eens tegen. 
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In de afgelopen twee jaar ben ik op zoek gegaan naar 
die migranten. Ik bezocht bijeenkomsten over het in
tegratiebeleid, congressen over islam en burgerschap, 

demonstraties tegen racisme, ik was bij iftarmaaltijden 
en bezocht vrouwengroepen. Met mijn collega-Eerste 
Kamerlid Tiny Kox trok ik naar Hilversum om met 
jongeren te praten en naar Weert voor de ouderen. 
We nodigden heel wat migranten uit voor bezoekjes 
aan de Eerste Kamer, waaronder de jonge mannen die 
geboeid en geblinddoekt uit de trein waren gehaald. En 
ik bezocht vele bijeenkomsten van migranten en vluch

telingenvrouwen over meisjesbesnijdenis, eerwraak, 
geweld, gedwongen huwelijken, importbruiden, en 
studiedagen over vrouwen en islam. Dat geeft nogal 



een ander beeld dan we in de media tegenkomen, die 
een grote voorliefde hebben voor het slechte nieuws. 
En daarmee, misschien onwillekeurig, het beeld beves
tigen dat migranten en zeker moslims, een probleem 
zijn, in plaats van dat ze problemen hebben - waar ze 
zelf veel aan doen. 

Laten we ze een cursus cadeau doen 
Met een bloemetje 

Weert. Een bezoek aan Turkse en Marokkaanse 'oudko
mers' - wat een rotwoord voor zulke aardige mensen . 
Ik ben met ze in contact gekomen door Leyla Cakir, het 

eerste vrouwelijke bestuurslid van een moskee. De oor
spronkelijke gastarbeiders. Hier naartoe gekomen om 
het harde werk te doen. Vaak met twee banen om geld 
naar huis te kunnen sturen . Geen tijd - en niemand 
interesseerde het ook- om veel Nederlands te leren. 
Ze waren juist geselecteerd omdat ze weinig opleiding 
hadden en weinig eisen zouden stellen . Bazen hadden 
hun handen nodig, niet hun hoofden. Velen van hen 
hebben zich letterlijk kapot gewerkt en zijn op hun 
vijftigste uitgeschakeld . Maar trots op hun kinderen, 

die hier de grote stap voorwaarts hebben gemaakt, 
gestudeerd hebben, hier gezinnen hebben gesticht. En 
nu moeten ze van Verdonk opeens verplicht inburgeren 
en Nederlands leren. Op eigen kosten . Dat begrijpen 
ze niet. Waarom nu opeens, waarom nu nog? Nu ze 
geen enkele kans maken om alsnog in het arbeidspro
ces opgenomen te worden, te oud of te stuk? Waarom 
zo bot, waarom niet gezegd dat we een ereschuld in 
te lossen hebben aan deze harde werkers. Laten we 
als samenleving deze migranten, die op ons verzoek 
hierheen zijn gekomen, hard hebben gewerkt, belasting 

hebben betaald, nooit van het onderwij ssysteem heb
ben kunnen profiteren , een cursus cadeau geven. Met 
een bloemetje. De mannen die we spreken knikken. Ze 
willen best, maar ja, 'hoofd niet meer goed , moeilijk' . 
Maar proberen , altijd . Zoals ze ook al bi j de thuiszorg 
zijn gaan kijken en in het verzorgingshui s. Om te we
ten wat er is als ze het ooit nodig hebben. Zouden we 

voor deze mensen niet een beetje vriendelijker kunnen 
zijn? 

Ten minste een kwart van de ondernemers 
discrimineert in zijn personeelsbeleid 

Hun kinderen, tweede en derde generatie, zijn vaak 
kwaad over hoe hun ouders behandeld worden . Zij 
kunnen voor zichzelf opkomen, maar laat hun vaders 
en moeders niet in de kou en aan de kant staan! We 
spreken een groep jongeren in Hilversum, onder lei
ding van Rafia Mouchtari, opbouwwerker. Hier horen 
we voor het eerst hoeveel jongeren, hier geboren, vloei
end Nederlands sprekend, maar met een Turkse of Ma

rokkaanse naam, moeilijk aan banen en stages komen . 
Minister Verdonk ontkent nog dat er wordt gediscrimi

neerd. Niet lang daarna komen de onderzoeken. Wel 

degelijk blijken werkgevers een flinke koudwatervrees 
te hebben voor met name Marokkaanse jongeren . Ten 
minste een kwart van alle ondernemers discrimineert 
in zijn personeelsbeleid . En er is meer. Dat integra-

t ie in Nederland steeds meer wordt opgevat als een 
eenzijdige aanpassing. Als assimilatie eigenlijk. Maar 
waarom willen ze dat we alles van onze achtergrond 

opgeven, vraagt Fouad el Bouch, dat willen de 'oude' 
Nederlanders zelf toch ook niet? En waarom maken ze 

iedereen zo bang voor de islam? Het is zo tegenstrij
dig, zegt Rafia. Ze willen dat je meedoet. Maar telkens 

wordt je apart gezet. Wat je ook doet: wat ze zien is een 
Marokkaan. Niet een Nederlander. Wij zijn het allebei: 
Marokkaanse Nederlanders. Niks mis mee. 

In de loop van de tijd zal ik het veel vaker horen. Vooral 
minister Verdonk maakt zich niet geliefd. Stoere praat, 
weinig resultaat- of averechts. ledereen is het er over 
eens dat migranten Nederlands moeten leren, dat ze 
moeten participeren, een opleiding volgen, werken. 
Niemand ontkent dat er ook problemen zijn: Met vrou
wen die nog geïsoleerd zijn . Met conflicten tussen de 

traditionele ouders en de moderne jongeren conflicten 

die zich er soms in uiten dat de kinderen tussen wal 
en schip raken. Met een kleine groep jongeren die niet 

wil deugen. Maar in hun ervaring zijn alle maatregelen 
die Verdonk neemt doorgaans niet gericht op integratie 
maar op het apart zetten van migranten, ze behande
len als tweederangsburgers. Mensen die voortdurend 
gedreigd worden dat ze er weer uitgezet worden als ze 
hun eigen achtergrond niet geheel en al opgeven. En 
dan de discriminerende inburgeringsplicht. De dwang 
tot inburgering in het land van herkomst, onder het 

mom 'dat is goed voor ze,' in plaats van dat eerlijk 
gezegd wordt dat het een manier is om migranten te 
weren . De identificatieplicht. De zoon van wethouder 
Ahmed Aboutaleb van Amsterdam heeft er al ervaring 
mee dat hij zich keer op keer moet legitimeren , gewoon 
op straat. De discriminatie in het uitgaansleven, bij het 
krijgen van stages . Het weren van 'allochtone' kinderen 
op scholen . 

Links kijkt te veel toe 
Mahmut Erciyas, al jarenlang actiefbinnen Turks links 

en gemeenteraadslid in Oss voor de SP- geïntegreer
der heb je ze niet- zegt dat hij zich nog nooit zo bui
tenlands heeft gevoeld als nu . Dat migranten het nog 
nooit zo moeilijk hebben gehad. 'Migranten worden 
steeds verder in een hoek gedrukt, er is een migranten
vijandig en moslimvijandig klimaat ontstaan, waarin 
het gewoon is geworden om hardop te zeggen dat er 
verschillende beschavingen zijn die je in een hiërarchie 
kunt plaatsen, en waarbij de Nederlanders er van uit
gaan dat 'wij' superieur zijn . En links kijkt veel te veel 
toe. Herinneren we ons de marxistische leer van het re

serve-arbeidsleger nog? Een paar jaar geleden hadden 
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De dwang tot inburgering in het land van herkomst wordt verkocht 
als 1dat is goed voor 'ze,' maar is bedoeld om migranten te weren 

migranten nog banen. Nu niet meer, de concurrentie in 
andere landen laat veellaaggeschoold werk verdwijnen . 
En opeens wordt dat geweten aan de migranten zelf, 
die de taal niet goed zouden kennen of te weinig op
leiding hebben. Dat past precies in het neoliberalisme, 

dat alles wil terugvoeren op eigen verantwoordelijkheid. 
Laten regering en ondernemers eens hun verantwoor
delijkheid nemen. 

De behoefte om partners te halen uit het land van 
de ouders is een gevolg van de emancipatie 

Wie alleen op de media afgaat, zou denken dat mi
grantenvrouwen hopeloos onderdrukt zijn . Wat we 
veel minder zien, is het uitgebreide netwerk van vrou
weninitiatieven, hulpverlening en zelforganisatie, en 
de discussies over de hete hangijzers en werkelijke 

problemen. Ik was bij congressen van Afrikaans
Nederlandse vrouwen over meisjesbesnijden is: de 
vrouwen zelf nemen het initiatief om er voor te zorgen 

dat de nieuwe generatie niet wordt aangedaan wat ze 
zelf hebben meegemaakt. Ik was bij een conferentie 
van moskeekoepels over de importpartners . Een van 

de opmerkelijke conclusies was dat de behoefte om 
partners te halen uit het land van de ouders juist een 
gevolg is van de emancipatie. De jonge vrouwen van 
de tweede generatie hebben hun onderwijsachterstand 
al heel ver ingehaald, en hebben soms progressievere 
opvattingen over blijven werken als ze getrouwd zijn 
dan hun autochtone seksegenoten . Die jonge vrou

wen willen graag een partner die progressief is en ook 
behoorlijk opgeleid. Die vinden ze soms makkelijker 
in de grote steden van Turkije en Marokko, waar de 
tijd ook niet heeft stilgestaan, dan hier. En de jonge 
mannen die, zoals mannen dat overal doen, nog een 
beetje achterlopen , willen juist graag een traditioneel 
meisje op wie ze teder neer kunnen kijken . En ook die 
vinden ze hier vaak niet. En dan is er natuurlijk ook 
de loyaliteit aan de nog traditioneel denkende ouders 
- hoewel blijkt dat ook die vaak met hun kinderen mee 

emanciperen . Een van de interessantste bijeenkomsten 
was een conferentie voor meiden over het moslimhu
welijk, georgan iseerd door SPIOR, in Rotterdam. Daar 
vertelde Muala Kaya, de eerste vrouwelijke islamitische 
geestelijke verzorgster, dat gedwongen huwelijken te
gen de islam zijn . Dus je mag zelf een man uitzoeken? 
Dat mag. En je hoeft niet naar je ouders te luisteren? Je 
moet respect hebben voor je ouders, maar je moet zelf 
beslissen met wie je trouwt. 

De emancipatie van migrantenvrouwen is een dubbel 

proces, emancipatie als migrant, emancipatie als 
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vrouw. Veel migrantenvrouwen komen er achter dat 
ze een onderscheid moeten maken tussen hun geloof 
en tussen de locale tradities die daarmee vermengd 
zijn geraakt. In Marokko ofTurkije maakte het niet uit 
wat gewoonte was en wat islam. Maar hier wel. Naast 
elkaar zien we een paar processen : migranten voor wie 

het geloof meer naar de achtergrond raakt, al zullen 
weinigen het geheel en al opgeven. Maar daarnaast 
jongeren die opnieuw op zoek gaan naar wat religie 
voor hen betekent, en daar soms tot verbazing van 
hun ouders een eigen , nieuwe invulling aan geven. In 
Nederland stuit dat vaak op onbegrip. Voor ons zijn 
de emancipatiebewegingen van arbeiders en vrouwen 
gelijk opgegaan met de ontkerkelijking en ontzuiling. 
Dus denken we: hoe religieuzer, hoe conservatiever. 
Dat kan , maar het hoeft niet. Wereldwijd, maar ook in 
Nederland , is een emancipatiebeweging gaande van 

vrouwen binnen de islam. Het islamvijandige klimaat 
maakt het niet makkelijker: naarmate de migranten
gemeenschappen meer onder druk komen te staan, 
is de ruimte daarbinnen voor individuele emancipatie 
kleiner. Zo zei een vrouw: hoe kan ik met mijn broer en 
mijn vader vechten om meer vrijheid, als ik tegelijk zie 
hoe moeilijk zij het juist nu hebben? 

Het was een druk en spannend jaar, waarin ik elke 
week wel een keer ergens te gast was bij nieuwe Ne

derlanders. Mijn ervaring: ik was altijd welkom. Het 
was altijd leerzaam. Soms zwaar en heftig, maar altijd 
bemoedigend . Want de emancipatie van allochtone 

Nederlanders is in de eerste plaats hun eigen zaak en 
hun eigen prestatie. Net zoals arbeiders en vrouwen 
zich hebben geëmancipeerd. Maar een beetje onder
steuning, en wat min
der oordelen zouden 
wel helpen. Zoals de 
vrouwen en de arbeiders 

best bondgenoten kon
gebruiken , geldt dat ook 
de migranten . Samen 
het neoliberale beleid 

regering bijvoorbeeld . 
kansen voor iedereen op 
een opleiding. 

Voor meer verhalen: 
www.anjameulenbelt.sp.nl 



Hoezo minister van integratie? 
Fen na Vergeer over de afwezigheid van Rita Verdonk als het om integratie gaat 

Tekst: Fenna Vergeer 

Het kabinet Balkenende leek op de goede weg met het 

aanwijzen van een speciale minister voor Integratie. Het 

leek zelfs een goede zet om integratie in één ministerie 

onder te brengen met Vreemdelingenzaken. De 'vreem

delingen' die worden toegelaten tot ons land moeten 

immers zo snel mogelijk aan de slag met hun integratie. 

Dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie 

een andere insteek heeft, bleek al snel. 

Nadat het integratievraagstuk lange tijd was genegeerd 

door de politiek, maakte de commissie Blok daar een 
einde aan. De commissie werd ingesteld op voordracht 
van de SP en onderzocht de integratieproblematiek 
van de afgelopen dertig jaar. Wat iedereen allang wist, 
bleek ook uit het onderzoek van de commissie: de 
integratie wil niet echt vlotten en de overheid is daar
bij ernstig tekortgeschoten. De aanbevelingen van de 
commissie Blok zijn interessanter. De manier waarop 
belangrijke stappen gezet kunnen worden naar een 
goede integratie en de rol die de overheid daarin kan 
en moet spelen, zijn helder op een rij gezet. De aanbe
velingen kregen ook brede steun. De hele politiek vindt 
dat er eindelijk iets moet gebeuren . Nu, een jaar na het 

rapport, staat het er echter nog niet veel beter voor. De 
kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen is groter 
geworden sinds de aanslagen in New York, Madrid en 
Londen. Steeds meer moslims voelen zich afgewezen 
en trekken zich terug in een isolement, en de politiek 
doet weinig om dat te voorkomen. Er wordt veel ge
daan om de boel bij elkaar te houden, maar uitvoering 

van de aanbevelingen van de commissie Blok wordt 
niet voortvarend ter hand genomen. 

Minsters schuiven de problemen op elkaars bordje 
Er is sprake van een vicieuze cirkel in de manie.r waar
op verschillende min isters de verantwoordelijkheid 
voor integratiebeleid op elkaar afschuiven. De segrega
tie in het onderwijs wordt door de minister van Onder
wijs vaak afgedaan als een gevolg van de samenstelling 
van de wijken waarin de gesegregeerde scholen staan. 
De minister die min of meer verantwoordelijk is voor 
de samenstelling van de wijken, de minister van Volks-

huisvesting, wijst als het gaat om gesegregeerde wijken 
naar de sociaal-economische positie van de bewoners. 

Het inkomen bepaalt wat voor je huis je kunt betalen 
en daarmee de wijk waarin je woont. De bewindsman 
die zich de sociaal-economische positie aantrekt, de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wijt 
die positie voor een groot deel aan het opleidingsni
veau . Daarmee is de cirkel rond. 

En Verdonk laat het gebeuren 
Deze vicieuze cirkel zou door een minister van Integra
tie doorbroken moeten worden. Verdonk doet dat niet. 

Zij laat haar collega 's bakkeleien over wie de eerste 
stap moet zetten, en houdt zichzelf voornamelijk bezig 
met beperking van de immigratie. De nieuwe Wet in

burgering in het buitenland bijvoorbeeld, die bedoeld 
was om mensen die naar Nederland komen voor te 
bereiden op het leven in ons land en op de inburge
ringscursus , is in de handen van Verdonk verworden 
tot een nieuwe drempel. 

Daar waar Verdonk zich met de integratie bemoeit, 
gaat het voornamelijk over problemen die ontstaan . 
Over eerwraak, vrouwenbesnijdenis en radicalisering. 
Natuurlijk moeten die problemen aangepakt worden , 
maar daarbij mag niet over het hoofd gezien worden 
dat gebrekkige integratie de bron is van de problemen. 

Met de nieuwe wetgeving voor inburgering in Ne
derland wordt het cursusaanbod vrijgegeven aan de 
markt. De inburgeraar moet zélf gaan kiezen welke 
cursus het beste bij hem past en zelf beoordelen of een 
aanbieder wel goed voorbereidt op het examen. Mijn 
eerste reactie was: straks moet je een inburgeringscur
sus volgen om een keus te kunnen maken uit de inbur

geringscursussen. Hoe gaat de gemiddelde analfabete 
allochtoon dat doen? 

De overheid moet iedereen de kans bieden te integre
ren en dan niet alleen in de zin van de mogelijkheden 
om een cursus te volgen. Het is de hoogste tijd dat 
de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en het 
recht op goed, gemengd onderwijs en op wonen in 
gemengde wijken realiseert. Vanzelfsprekend is dat 
niet de oplossing voor alle problemen, maar het is wel 
een belangrijke voorwaarde om de integratie en vooral 
individuele allochtonen een eerlijke kans te bieden. 
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Deel13: 

Akkoord 
'Kenmerkend voor de afgelopen 
periode was de grote vervreem
ding tussen burger en politiek. De 
oorzaak van de machteloosheid 
van behoudende kabinetten is 
dat zij zich tot gevangene heb-
ben gemaakt van de bestaande 
machtsverhoudingen in onze 

samenleving.' Dit zou een mooie 
analyse zijn van de huidige poli
tieke situatie, maar deze woorden 

zijn afkomstig uit Keerpunt '72, het 
gezamenlijke verkiezingsprogram
ma waarmee PvdA, PPR en D'66 in 
1972 deelnamen aan de Tweede Ka
merverkiezingen. Dit programma 

was tevens een regeerakkoord voor 

het kabinet Den Uyl (1973-1977) . 

In Keerpunt '72 boden deze par
tijen de kiezers een links alterna
tief. De fundamentele ongelijkheid 
in inkomen en bezit zou worden 

teruggedrongen en de ongelijkheid 
in woon- en werkomstandigheden 
worden aangepakt. Studenten 
zouden een volledige vergoeding 
krijgen voor de kosten van studie 
en levensonderhoud. De ontwik
kelingshulp zou stijgen naar twee 
procent van het nationale inkomen 

en het Europese landbouwbeleid 

zou gelijke kansen voor boeren bui-
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In een serie artikelen schetst 
Ronald van Raak de geschiedenis 
van het socialisme in Nederland 

ten Europa mogelijk maken. Werk
nemers kregen meer te zeggen over 
het bestuur van de onderneming 
waar zij werkten en buurtbewoners 
over de inrichting van de buurt 
waarin zij woonden. Nu zouden 
veel SP' ers tekenen voor dit beleid , 
maar in 1972 vonden veel socialis

ten dit programma veel te mager. 
Op dit moment wordt opnieuw na
gedacht over linkse samenwerking, 
maar nu twijfelen vooral de sociaal
democraten. Toekomstig premier 
Wouter Bos voelt meer voor een 
kabinet met het CDA of de VVD. De 
huidige linkse samenwerking gaat 
met horten en stoten. Maar hoe 
gemakkelijk verliep de samenwer
king in aanloop naar het kabinet 

van Joop den Uyl? 

De noodzaak van blokvorming 
De jaren zestig waren moeilijke 
jaren voor de PvdA. De partij was 
kort na de oorlog opgericht en 
onder leiding van premier Willem 
Drees (zie Spanning van oktober 
2005) een vaste regeringspartij 
geworden . Na vier kabinetten 
Drees brak eind jaren vijftig echter 
opnieuw een periode aan waarin de 

christelijke partijen de dienst uit
maakten, zoals ook voor de 

oorlog het geval was geweest. In 
1965 mochten de sociaal -demo
craten nog even aansluiten bij een 
regering met KVP en ARP, maar 
dit kabinet werd het jaar daarop 
door een motie van KVP-voorman 
Schmelzer alweer ten val gebracht. 
De PvdA werd door de christelijke 

partijen niet meer geaccepteerd als 
regeringspartij . Tegelijkertijd kreeg 
de partij meer linkse concurrentie. 

In 1957 was de voor socialistische 
intellectuelen aantrekkelijke Paci
fistisch Socialistische Partij (PSP) 
opgericht, in 1966 gevolgd door het 
links-liberale D'66. Veel meer dan 

de CPN waren deze partijen elec
torale concurrenten van de PvdA. 

Bovendien stond ook de partij zélf 
onder spanning. Onder de noemer 
Nieuw Links streefden jonge so
ciaal-democraten naar een meer 
linkse politiek. Mede door de con

currentie van andere linkse partijen 
en het gesteggel binnen de eigen 
gelederen werden tijdens de verkie

zingen van 1967 slechts 37 zetels 
behaald, het laagste aantal sinds de 

oprichting in 1946. 

In een boek over De progressieve 
samenwerking (2000) vertelt histo

ricus Wil Klaassen hoe Ed van Thijn 



(1934) ideeën presenteerde om uit 
de impasse te geraken. Het toen
malige lid van de Wiardi Beekman 
Stichting, het wetenschappelijk 
bureau van de PvdA, hoopte door 
blokvorming de positie van de 
partij te versterken. Tegenover het 
blok van de christelijke partijen, die 
bijna als vanzelf deel uitmaakten 

van de regering, stond in Neder
land geen links blok, dat óók een 
regering zou kunnen vormen. Daar
om zou een linkse coalitie mogelijk 
moeten worden , met een alternatief 
programma en een alternatieve 
ministersploeg. 
Om een electorale meerderheid 

mogelijk te maken zouden boven
dien linkse liberalen en christenen 

moeten worden binnengehaald . 
Dit laatste werd eenvoudiger toen 

in 1968 een interne strijd binnen 
de KVP over de politieke koers van 
de partij tot uitbarsting kwam en 
een aantal Kamerleden de Politieke 
Partij Radikalen (PPR) oprichtten . 
Deze christelijke loot aan de linkse 
boom opende de deur naar de 

PvdA. Begin 1969 besloten leden 
van PvdA, PSP en PPR om demo
gelijkheden te verkennen van een 
gezamenlijk programma. 

Een Progressief Akkoord 
De werkgroep Progressief Akkoord, 
waarvan onder meer toenmalig 
vakbondsbestuurder Wim Kok lid 
was, maakte aanvankelijk weinig 
enthousiasme los bij de PvdA. Dat 
veranderde toen het partijcongres 
in maart 1969 een motie aannam 
die samenwerking met de KVP uit

sloot. Een congres van de PSP bleef 
echter huiverig en besloot de 

medewerking te stoppen . In 1970 
kwam de werkgroep met een rap
port, waarin een aantal gemeen
schappelijke uitgangspunten was 
geformuleerd. Daarnaast waren 
maar liefst honderdvijftig 'discus
siepunten' opgenomen, waarover 
men het nog niet eens was. Het 
PvdA-bestuur uitte veel bezwaren, 

bijvoorbeeld tegen een gemeen

schappelijke kandidatenlijst. 
Terwijl landelijk de scepsis groeide, 
nam de samenwerking op andere 
niveaus echter wél toe. Bij de Sta

tenverkiezingen van maart 1970 
konden mensen in de provincies 
Friesland, Drenthe, Overijssel, 
Utrecht en Noord-Brabant op een 
Progressief Akkoord (PAK) stem
men, een gezamenlijke kandida

tenlijst van PvdA, PSP en PPR - in 
Brabant zonder de PSP. Bij de ge
meenteraadsverkiezingen van juni 

1970 gebeurde hetzelfde in vijftien 
middelgrote steden. 
De PAK-lijsten leverden electoraal 
weinig voordeel op, maar waren 
toch een mooi symbool van linkse 
samenwerking. Mede daardoor 

kwam in aanloop naar de landelijke 
verkiezingen van 1971 ook nationaal 
de samenwerking in een stroomver
snelling. Ook D'66 toonde zich nu 

bereid om mee te doen, wa.ardoor 
niet alleen de deur naar christelijke, 
maar ook naar liberale kiezers was 
geopend. Onder leiding van joop 
den Uyl (PvdA), Hans van Mierlo 
(D'66) en Erik jürgens (PPR) werd 
in februari, in lijn met Van Thijns 
opvattingen, een gezamenlijk re
geringsprogramma opgesteld en 
een progressief schaduwkabinet 

gevormd. 

Tijdens de Kamerverkiezingen van 

april1971 werden PvdA (39 zetels), 
D'66 (11 zetels) en PPR (nieuwko
mer met 2 zetels) beloond met ze
telwinst- de PSP, die niet deelnam 
aan de samenwerking, verloor (en 
bleef staan op één zetel) . Toch was 
de tijd voor een links kabinet nog 
niet aangebroken : een brede coa 

litie van KVP, ARP, CHU, VVD en 

nieuwkomer DS'70 slaagde er voor
alsnog in om links van de macht 

te houden. De regering. Biesheuvel 
die vervolgens aantrad, hield echter 
niet lang stand . Een programma
commissie onder leiding van Van 
Thijn stelde ondertussen het ge
zamenlijke verkiezingsprogramma 
Keerpunt '72 op. Tijdens de verkie
zingen van november 1972 werden 

PvdA (43 zetels) en PPR (7 zetels) 
opnieuw beloond. D'66 zakte terug 

(naar 6 zetels) . 

De linkse winst in 1972 was groot, 
maar nog altijd niet genoeg. Sa
menwerking met de CPN (7 zetels) 
was om politieke redenen uitge
sloten en zou evenmin voldoende 

zijn . Er moest tóch steun worden 
gezocht bij de verliezende partijen . 
Na bijna een halfjaar onderhan
delen waren ministers van KVP en 

ARP bereid om zitting te nemen 
in een centrumlinks kabinet. In de 
lente van 1973 trad eindelijk het 
kabinet aan van joop den Uyl, die 
volgende maand aan bod komt. 
Het zou ook hem niet meevallen 
om los te komen van de 'bestaande 
machtsverhoudingen,' zoals in 
Keerpunt '72 was beloofd . 
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