
Multiculturaliteit was een centraal thema in de
verkiezingscampagne. De vraag is: zijn er nog
verschillen in opvatting tussen  de grote par-
tijen? Wat vindt de PvdA? En wat is het verschil
met cda en vvd?  

Allereerst een definitie. Multiculturaliteit is
een dynamisch proces van individuen en groe-
pen witte en zwarte mensen, die zich ontwikke-
len naar het met elkaar samenleven. Met respect
over en weer voor ieders eigen identiteit, binnen
de kaders van de Nederlandse rechtstaat, en als
volwaardige burgers. 

Multiculturaliteit heeft sociaal-economische
en sociaal-culturele aspecten. Vanuit een sociaal-
democratische visie bezien worden gelijke kan-
sen op volwaardigheid het meest bepaald door
het onderscheid have ¬ have not; wij leven nog
steeds in een klassenmaatschappij. Maatschap-
pelijke verschillen tussen rangen en standen zijn
er nog steeds, al zijn die nu minder strikt door af-
komst gescheiden dan vroeger, en in Nederland
minder groot dan elders in de wereld.

niet met geld alleen

Door de val van de Berlijnse muur stortte het ge-
loof in de Socialistische Heilstaat ineen. Links
werd op het spoor van de, meer liberale en kapi-
talistische,  derde weg gezet, maar het geloof in
de goede mens, die opstaat zodra maar in mate-

riële welvaart is voorzien, lijkt sluimerend te zijn
blijven voortbestaan. De consequenties voor het
mensbeeld zijn onvoldoende uitgewerkt, zodat
de gedachte dat het materiële panacee is voor alle
problemen te veel is blijven hangen. Kijkend
naar de behoeftenclassificatie van Maslov blijft
Brecht’s kreet: ‘Erst das Fressen, dann kommt die
Moral’ wel geldig, maar niet de gedachte dat ver-
volgens alles met geld is af te kopen en dat met
scheppen geld alleen alles zich vanzelf op lost. Na
het materiële komt het immateriële aan bod bij
de zingeving van het leven.

Mensen zijn gelijkwaardig, gelijk voor de wet,
maar verre van identiek. Wanneer ze hun talen-
ten en capaciteiten vrijelijk kunnen ontplooien,
ontstaat een gedifferentieerde, veelvormige
samenleving. Er is voor de PvdA een cruciaal ver-
schil tussen scheppende culturele ongelijkheid
enerzijds, en remmende maatschappelijke onge-
lijkheid in de vorm van ongelijke levenskansen
en grote sociaal-economische verschillen ander-
zijds. Keuzevrijheid is geen gegeven, maar moet
steeds weer door mensen zelf worden uitgebreid
en vormgegeven, tegen de verdrukking in: ver-
drukking door commercialisering, gevestigde in-
stituties en structuren en, niet in de laatste plaats,
de macht der gewoonte. Gelijke kansen, respect
voor culturele verschillen, individuele rechten in
balans met plichten en verantwoordelijkheden
met als perspectief sociale rechtvaardigheid, dat
zijn drie essentiële onderdelen van het sociaal-de-
mocratisch programma. De kern is mensen te hel-
pen zichzelf te helpen: empowerment.
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in teleurgestelde verwachtingen: twee keer ver-
lies dus. Zo ging het voor beide groepen mis en
kwamen zwarte en witte achterstandsgroepen
tegenover elkaar in de kou te staan. 

Ook zwarte haves zijn te veel buiten beeld ge-
bleven: de beeldvorming wordt overheerst pro-
bleemgroepen zoals criminele zwarte jongeren.
Bovendien blijft het menselijk kapitaal bij de
zwarte haves te zeer onbenut. Door glazen pla-
fonds en andere uitsluitingsprocessen wordt
zwarte expertise te weinig ingezet op  leidingge-
vende en vakinhoudelijke sleutelposities. 

De PvdA heeft zich onderscheiden door met
nadruk en redelijk succes te streven naar een af-
spiegeling van de maatschappelijke diversiteit in
de samenstelling van kandidatenlijsten. Dat
geldt voor vertegenwoordiging naar sekse, etni-
citeit en regio. Van zulke volksvertegenwoordi-
gers wordt verwacht, dat zij vanuit de affiniteit
met hun herkomst hun inbreng leveren. Last of
ruggespraak is wettelijk uitgesloten en het is
duidelijk dat cliëntalisme en belangenbeharti-
ging eveneens uit den boze zijn. Gelden daar
voor volksvertegenwoordigers uit etnische groe-
pen andere regels voor, dan wanneer zij mede
zijn geselecteerd op sekse of regio? Hebben zij
een omgekeerde bewijslast ten aanzien van be-
langenbehartiging?

Bezien we de kansen en achterstanden van de
witte haves en have nots, dan zien we dat werk,
werk, werk van Paars 1 en 2 wel de werkloosheid
heeft verminderd, maar het wao-bestand van
inactieven heeft doen groeien, ondanks de eco-
nomische wind in de rug. Kennelijk is de prak-
tijk van het laten afvloeien van overtollige werk-
nemers in de wao als vervroegde uittredings-
regeling doorgegaan, in combinatie met een
falende aanpak van ziekteverzuim en reactive-
ring. 

Het  is een verkeerde benadering van de wao-
problematiek als naast de ene structuuringreep
na de andere, uitkeringen integraal verlagen.
Wat wel moet gebeuren is een diepgaande, niet
puur financiële, investering in de reactivering,
gekoppeld aan een sanctiesysteem. En het mag
inmiddels voldoende bekend en erkend zijn dat

Een visie op multiculturaliteit moet dus wel
degelijk uitgaan van klassenverschillen bij de
probleemanalyse, maar mag zich bij het zoeken
naar oplossingen er niet met een jantje-van-lei-
den afmaken door alleen het materiële te rege-
len. Processen van bewustwording en ontplooi-
ing naar zelfredzaamheid vergen juist veel meer
menselijk kapitaal. De stelling dat inburgeren al-
leen sociaal-economische kanten heeft en dat er
geen sociaal-culturele interactie nodig is leidt tot
een gesegregeerde samenleving met gebrekkige
cohesie.

vergeten groepen

Voor de probleemanalyse van multiculturaliteit
is de samenleving in te delen in een matrix van
have/have-not op de ene, en (uiteraard) zwart-wit
op de andere as. Een linkse visie op multicultura-
liteit zal immers gebaseerd zijn op de tweedeling
in de maatschappij.

En dan wordt duidelijk waar de ‘vergeten’ groe-
pen zitten. De aandacht heeft zich tot dusverre te
zeer geconcentreerd op de witte haves en de
zwarte have nots. Witte have nots zijn verwaar-
loosd en voelen zich te recht in de steek gelaten
(een van de bronnen voor Fortuynisme). Maatre-
gelen voor het aanpakken van achterstanden
werden gepresenteerd als toegesneden op de
zwarte groepen; voor witte achterstandsgroepen
werden geen specifieke voorzieningen gepropa-
geerd. Dat die ‘zwarte’ programma’s vervolgens
vaak ook nog weinig effectief waren resulteerde
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reactivering van langdurig inactieven alleen op
persoonlijke basis kans van slagen heeft. Dit is
overigens makkelijk opgeschreven, maar vergt
een enorme inspanning en dat kan ook haast
niet anders als we de enorme problematiek wil-
len aanpakken. Een andere valse benadering be-
treft de vraag: in hoeverre de empowerment strate-
gie een traditioneel armoede- en inkomensbe-
leid overbodig maakt. Dat is net zo onzinnig als
het tegenover elkaar stellen van vluchtelingen-
kampen en armoedebestrijding. Uiteraard is het
niet of-of, maar en-/en: empowerment dient
onderdeel te zijn van armoedebestrijding. Geef
geen vis, maar een hengel. Leer de mensen zelf
vissen, maar houd ze wel in leven tijdens het
leerproces. Dat geldt voor witte én zwarte groe-
pen in het streven naar zelfredzaamheid.

reactivering

Betrekken we de zwarte haves en have-nots in de
beschouwing dan leidt dat tot de  vraag: als de re-
activering door de witte haves al faalt voor de
witte have-nots, hoe moet die dan slagen voor
zwarte have-nots met een complexere problema-
tiek en minder reactiveringkader ¬ zwarte haves
zijn daar ondervertegenwoordigd! De complexi-
teit van problematiek bij zwarte achterstands-
groepen betekent dat de inburgering vele malen
beter moet en zich concentreren op: TAAL, TAAL,
TAAL; cultuur/geschiedenis/maatschappijleer
en opleidingen/diploma’s in banen waar vraag
naar is. Les in subsidie aanvragen hoort daar na-
drukkelijk niet bij! Best practices moeten wor-
den opgespoord en breed toegepast. Zoals bij-
voorbeeld het taalintegratie project in zieken-
huizen van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilli-
gers Amsterdam, waarbij buitenlandse vrijwilli-
gers hulp bieden aan buitenlandse patiënten met
taalproblemen.

Een fundamentele vraag is of het solidariteits-
principe waarop ons sociale zekerheidssysteem
gebaseerd is niet vergt en rechtvaardigt, dat
nieuwkomers via puntensystemen een langer en
zwaarder traject moeten afleggen, alvorens zij
tot dat systeem worden toegelaten. 

Daarnaast is de multiculturalisering van witte
groepen minstens zo hoognodig. Waar van
zwarte groepen mag worden gevraagd dat zij
Nederlands leren en zich schikken naar de
Nederlandse rechtstaat, mag evenzeer van witte
groepen worden verwacht, dat zij met respect
omgaan met de cultuur van groepen, die zij uit
humanitaire en economische overwegingen
binnen laten. 

complexiteit erkennen

Vanuit de sociaal-culturele invalshoek bezien is
de menselijke ambitie van belang. Het streven
van de mens is gericht op verbetering, vooral in
maatschappelijk opzicht. 
Dat streven naar vooruitgang laat een beweging
zien naar boven en naar links.

Witte en zwarte have-nots proberen naar bo-
ven te komen, ook in het model, en zwarte haves
proberen binnen te dringen in de kringen van de
witte elite. Het vacuüm ontstaat onder in het mo-
del: in achterstandsbuurten is het grootste risico
dat groepen met de rug naar elkaar toe komen te
staan. Vaak hebben problemen en conflicten te
maken met slechte leefomstandigheden, zoals
gehorige overbewoonde woningen waar al gauw
overlast ontstaat. Maar verschil in leefgewoonten
kan ook een oorzaak zijn, zoals het veelgenoemde
ritueel slachten op de trap, of behoefte aan veel en
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De werkelijke tegenstelling betreft botsende
waarden en normen tot op het niveau van grond-
rechten. Vrijheid van godsdienst kan zo in bot-
sing komen met het recht op de integriteit van
het eigen lichaam en dan moet dat laatste voor
gaan. Multiculturaliteit kan niet een zo (lees: te)
vergaande tolerantie inhouden, dat de grenzen
van de rechtstaat worden aangetast. Vrouwenbe-
snijdenis en erewraak kunnen niet met een be-
roep op een ‘eigen’ cultuur of godsdienst worden
getolereerd, want zijn in strijd met de Neder-
landse wet. En voor de wet is ieder gelijk, heeft
elk individu dezelfde rechten en plichten. Het is
hier dus niet de tegenstelling tussen multicultu-
raliteit en emancipatie, maar de vrijheid van
godsdienst tegenover de integriteit van het eigen
lichaam. Dergelijke tegenstellingen zijn lastiger
op te lossen als het niet om fysiek geweld, maar
om moraal of verbaal geweld tegen vrouwen
gaat. Misschien dat over de ongewenstheid van
gedwongen huwelijken wel snel consensus kan
ontstaan, maar waar zijn de grenzen van toleran-
tie en privacy als het gaat om beknotting van
vrije ontplooiing en het zelfbeschikkingsrecht
van individuen? Hoeveel verder mag overheid-
singrijpen gaan dan verbod van geweld en de
schoolplicht?

Welke grenzen mogen en moeten ouders stel-
len: wat mag van hen worden verwacht? Van
autochtone en allochtone ouders wordt tegen-
woordig immers gevraagd dat zij hun kinderen
‘beter’ opvoeden. In het ene geval wordt daarmee
strenger optreden bedoeld, terwijl tegelijkertijd
de vrije ontplooiing en zelfbeschikking hoogtij
viert. Welke en wiens normen zijn dan de gel-
dende? De grenzen van de persoonlijke levens-
sfeer zijn iets opgeschoven als sprake is van kin-
dermishandeling of seksueel misbruik. Via
schoolleiding en vertrouwensfunctionarissen is
meer ingrijpen in gezinnen mogelijk geworden.
Maar in overige opvoedingssituaties, voor zover
geen sprake is van seksueel of fysiek geweld,
blijft het wettelijk uitgangspunt van de ouder-
lijke macht binnen het gezin intact voor autoch-
tonen en allochtonen. Dus ook als het gaat om
een strenger regime dan in het doorsnee Neder-

harde muziek. Van belang is niet alles tot etni-
citeit te herleiden: in sommige gevallen is een
cultuurverschil wel de oorzaak, in andere eerder
het sluitstuk van een conflict tussen mensen.
Duidelijk is dat deze kwesties het verdienen se-
rieus te worden genomen en daar heeft het de af-
gelopen periode te veel aan ontbroken. Multicul-
turaliteit vanuit de sociaal-culturele invalshoek is
het met elkaar afstemmen van verschillende nor-
men en waarden. Specifieke aandacht is daarbij
nodig voor problemen in achterstandswijken.

De afgelopen maanden heeft de positie van
moslimvrouwen in Nederland veel aandacht ge-
trokken en tot de vraag geleid hoe wij met het di-
lemma tussen multiculturaliteit en emancipatie
moeten omgaan. Het is eerst nodig de com-
plexiteit te erkennen door een aantal onderdelen
in de vraagstelling goed van elkaar te onderschei-
den. Om te beginnen een afbakening van de be-
grippen norm en waarde. Normen zijn vastgelegd
in wet- en regelgeving en zijn in Nederland alge-
meen geldend voor eenieder. Zo is iedereen ¬

zwart/wit, man/vrouw, hetero/homo, oud/jong,
christen/moslim/hindu/boeddhist/atheïst etc. ¬

gelijk voor de wet. Wetgeving heeft een hiërar-
chie: in verdragen vastgelegde grondrechten zijn
universeel, de grondwet staat boven de reguliere
wetten, formele wet boven materiële, landelijke
boven gemeentelijke enzovoort. Waarden zijn
deels in normen vastgelegd, deels niet. Met name
bij die laatste categorie van niet in normen vast-
gelegde waarden, zit de opdracht voor discussie
en onderhandeling tussen groepen en individuele
mensen. Daar is het onderscheid tussen het pu-
blieke en het private domein des te meer relevant.
Omgangsvormen en opvoeding vergen immers
meer consensus in het openbare leven dan in de
beslotenheid van de eigen wooneenheid.

botsende grondrechten

Als het gaat om fysiek geweld tegen mensen in
het algemeen, en specifiek tegen vrouwen
binnen bijvoorbeeld moslimgemeenschappen,
gaat het niet om een dilemma tussen multicultu-
raliteit en emancipatie.
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landse met betrekking tot uitgaan en omgang
met de andere sekse door islamitische meisjes.
Ayaan Hirsi Ali kan niet van ons eisen, dat wij de
overheid in dergelijke gezinssituaties laten in-
grijpen. Wel is waar, dat als overheidsingrijpen
tegen grenzen aan loopt, ons dat niet ontslaat
van de plicht te voorzien in een fatsoenlijk vang-
net aan voorlichting en hulpverlening voor men-
sen in nood, inclusief vrouwen en meisjes die
klem zitten tussen verschillende culturen.

het publieke domein

Voor de vraag hoe wij omgaan met botsende
waarden kan het adagium ’s lands wijs ’s lands eer
een hulpmiddel zijn. In het Nederlandse open-
bare leven gelden vooralsnog Nederlandse
waarden en omgangsvormen: de Nederlandse taal
is voertaal en wij kleden en gedragen ons naar
Nederlandse gebruiken. Desondanks hebben we
te maken met talloze zeer netelige kwesties, zoals
mannen die vrouwen niet begroeten en het alco-
holverbod volgens de islam. Het ’s lands wijs
’s lands eer-principe geldt voor het publieke
domein. In Nederlandse officiële bijeenkomsten
moeten gangbare gebruiken als bijvoorbeeld el-
kaar begroeten en naar believen al dan niet alco-
hol te nuttigen uitgangspunt zijn. Mensen die
zich daar niet aan wensen te houden (geen vrou-
wen wensen te begroeten) of dat niet kunnen
tolereren (dat anderen alcohol nuttigen) plaatsen
zich buiten die orde. Het is niet acceptabel, dat de
aanwezigheid van vrouwen op officiële Neder-
landse gelegenheden wordt genegeerd. Wie zich
daar niet naar kan voegen zal dergelijke gelegen-
heden dan maar hebben te mijden. Maar dan
geldt wel: gelijke monniken, gelijke kappen. Als
van allochtonen een gelijkwaardige behandeling
van vrouwen in het publieke domein wordt ge-
vraagd, dient dat ook te gelden voor autochtonen
in bijvoorbeeld christelijk orthodoxe kringen.

De Nederlandse waarden kunnen en mogen
niet allesoverheersend zijn en er mag van
autochtonen ook respect voor multiculturaliteit
worden gevraagd. Maar niet ten koste van ver-
worven rechten. De vraag is dan in hoeverre an-

dere, zoals niet-westerse waarden, zodanig bot-
sen met Nederlandse waarden, dat zij sommige
groepen benadelen. Het is voor ons moeilijk te
verteren als de moeizaam bevochte emancipatie
van bijvoorbeeld vrouwen, of homoseksuelen
onder druk komt te staan. Zo is de discussie over
het al dan niet toelaten van hoofddoekjes nog
niet op alle fronten beslecht. Om te beginnen
blijken er grote verschillen te bestaan in de bete-

kenis, die aan het dragen van een hoofddoek
wordt verbonden. Sommige groepen ¬ van on-
der andere witte vrouwen ¬ zien daarin een
symbool van vrouwenonderdrukking, of zelfs
van de vrouw als lustobject. Anderen ¬ waaron-
der geëmancipeerde moslima’s ¬ zien het als
een uiting van hun identiteit. Intussen zijn
hoofddoekjes onderdeel van het straatbeeld en
steeds meer ook van het professionele leven op
kantoren en in winkels aan beide zijden van de
balie. De cruciale vraag is nog wel of hoofddoek-
jes van gerechtsdienaren de positie van vrouwen
in het geding brengt, dan wel een inbreuk is op
de neutraliteit van de rechtspraak, zoals die ook
tot uiting komt in het dragen van een toga. 

Een volgende vraag is hoe dringend deze
kwestie is, moeten wij daar met z’n allen per se
precies hetzelfde van vinden? Het is een van de
vele concrete thema’s die verdergaand maat-
schappelijk debat vergen.

Dat ligt anders als het de persoonlijke levens-
sfeer betreft. Daar hebben mensen het recht op
hun eigen leefregels, althans voor zover het gaat
om omgangsvormen en opvoedingscriteria.
Westerse en niet-westerse mensen kunnen er
wel of niet voor kiezen bij elkaar op bezoek te
gaan en zich daarmee te onderwerpen aan het
regime van de gastvrouw/heer. Zoals die gast-
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achterstandswijken zijn voordelen weliswaar
vaak moeilijker te realiseren, maar problemen
zijn meestal meer aan achterstand dan aan cul-
tuurverschillen te wijten. 

Het kerndilemma is uiteindelijk: Wanneer is
tolerantie op grond van multiculturaliteit een dek-
mantel voor onverschilligheid, gemakzucht, of koud-
watervrees en wanneer leidt vasthouden aan onze
westerse Nederlandse waarden tot gedwongen assi-
milatie en etnocentrisme? Dat is de gewetensvraag
voor elke individuele burger in een multicul-
turele samenleving. Een volgende vraag betreft
de rol van de overheid: welke overheidsbe-
moeienis is gewenst? Dat leidt tot de volgende
matrix met betrekking tot gewenste overheids-
bemoeienis.

de juiste balans

Om te komen tot een oplossingsrichting verdie-
nen de achtergronden van het morele dictaat na-
dere analyse. De hypothese is dat wij ons onvol-
doende hebben gerealiseerd, dat elke kwaliteit
en verworvenheid kan doorschieten naar zijn
vervorming: naar te veel van het goede. Som-
mige van onze verworvenheden dreigen zo naar
nadelen door te schieten. Zonder het goede te
verliezen moeten we dat bijbuigen, maar ook
daarin moeten we maat betrachten en evenmin
doorschieten naar het andere extreme uiterste:
> Het consensus- en poldermodel  kan

ontaarden in conflictvermijding op individu-
eel niveau (zie de huidige praktijk van cursus-
sen feed back in het beroepsleven), met als ri-
sico demonisering op groepsniveau.

> Politieke correctheid kan ontaarden in koud-
watervrees voor de geest uit de fles, die reële
problemen ontkent en verdoezelt (zoals fei-
ten en cijfers met betrekking tot criminaliteit
van allochtone jongeren, discussie over de
doodstraf).

> Ontzuiling, individualisering en keuzevrij-
heid kunnen doorschieten naar een calcule-
rende, consumerende burger, die zich niets
gelegen laat liggen aan de effecten van zijn ge-
drag op zijn omgeving.

vrouw/heer ook de vrijheid heeft te bepalen of
en in hoeverre in eigen huis rekening wordt ge-
houden met de andere omgangsvormen van de
gasten. 

Wanneer het gaat om de woonomgeving zijn
we beland bij de problematiek van de achter-
standswijken. Verloedering en onveiligheid door
slechte infrastructuur en gebrekkige sociale co-
hesie zijn deels wel, deels niet te herleiden tot
cultuurverschillen. De oplossing moet per situa-
tie worden gevonden met de mensen die het be-
treft. Zij hebben daarbij recht op hulp en steun
van een overheid, die de problemen aanpakt in
plaats van uit de weg gaat. Vanuit een sociaal-
democratische visie met solidariteit als leidend
principe zullen zwarte en witte haves zich geza-
menlijk moeten inspannen met de achterge-
stelde zwarte én witte groepen om tot een gro-
tere zelfredzaamheid en cohesie voor en met al-
len te komen. 

Een voorbeeld van hoe dat vaak fout gaat is de
discussie over het Multiculturele Drama. Die is
vooral gevoerd in intellectuele elitaire kringen
van de witte haves, de andere drie groepen waren
daar nauwelijks bij betrokken.

Niet alleen in sociaal-economisch opzicht
voelden de witte have-nots zich in de steek gela-
ten, ook in sociaal-cultureel opzicht werd van bo-
ven af een moreel dictaat van tolerantie opge-
legd. Onder die verstikkende deken van verhulde
onverschilligheid heeft de politiek nagelaten
daadwerkelijk te investeren in het helpen zoe-
ken naar oplossingen (hoogstens werd lippen-
dienst bewezen). Daar zal samen met de mensen
die het betreft naar moeten worden gezocht, ge-
richt op de specifieke situatie: maatwerk. Onont-
koombaar is daarbij ook een investering nodig in
het ontwikkelen van leiderschap en woordvoer-
derschap voor groepen in achterstandssituaties.
Naast zwarte hebben ook witte achterstands-
groepen in de strijd om het bestaan extra impul-
sen nodig voor het ontwikkelen van benodigde
vaardigheden voor een maatschappelijke positie.
Multiculturaliteit leidt uiteraard niet alleen tot
problemen, maar ook tot verrijking op het ge-
bied van sport, kunst, lifestyle enzovoort. In
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> Rechtsbescherming van zwakke groepen kan
ontaarden in juridisering,  verkalking en ver-
kramping (zoals in het ontslagrecht).

> Gelijke kansen voor eenieder kan ontaarden
in nivellering en uitholling van  kwaliteit en
het afstraffen van ‘de kop boven het maaiveld’.

De zoektocht naar de balans houdt in, dat we de
uitwassen tegengaan, zonder de oorspronkelijke
verworvenheden overboord te gooien. Niet poli-
tieke correctheid laten doorschieten naar het
verhullen van feiten en het uit de weg gaan van
discussies:  we moeten de politieke moed op
brengen de feiten te presenteren en met open
vizier het debat aan te gaan. Maar het betekent
toch nog steeds, dat we fatsoensnormen in acht
moeten blijven nemen en ook weer niet moeten
doorschieten in ‘dat alles maar gezegd  mag wor-
den’. Feiten zijn feiten en mogen niet worden
verbloemd, maar waardeoordelen uitspreken
vergt zorgvuldigheid en het voorkomen dat an-
deren nodeloos worden gekwetst of scheve
beeldvorming ontstaat.

Het tegengaan van deze vervormingen, zoals
het bestrijden van de perversiteit van het polder-
model, geldt algemeen voor alle individuen en
groepen. Extra nadruk ligt op de groep witte en
zwarte haves, zowel in ‘Haagse’ kringen als bij in-
stellingen op het gebied van onderwijs, gezond-
heidszorg, sociaal-cultureel werk: kortom het
professionele veld verantwoordelijk voor de so-
ciale infrastructuur.

Reactivering, emancipatie en integratie zijn pro-
cessen die begeleiding vergen. Die hebben met
zorg- en hulpverlening als kenmerken gemeen:
Het richten van de focus op het individu(ele pro-
ces); Niet pamperen/hospitaliseren, maar empo-
weren; De weg naar zelfredzaamheid gaat van
AU. Solidariteit houdt in dat aan rechten plichten
verbonden zijn, die ook gelden voor have nots,
vooral als het gaat om integratie, emancipatie en
reactivering: Mensen die niet zelfredzaam zijn
hebben recht op het bestaansminimum in com-
binatie met begeleiding bij het zoeken naar kan-
sen; Dat vergt een forse eigen inspanning op
straffe van korting op uitkeringen en bonus als
honorering.

De politiek zal prioriteit moeten geven aan de
empowermentprocessen door inhoudelijk en ma-
terieel de instellingen te stimuleren dit tot een
speerpunt te maken bij het ontwikkelen van so-
ciale cohesie in achterstandswijken.

multiculturaliteit concreet 

We zullen stevig aan de slag moeten met:
> De waarden en normendiscussie in de PvdA

en wel op sociaaldemocratische basis en tot
op individueel niveau.

> Het persoonlijke is politiek: regels, wetten en
fatsoens/omgangsvormen gelden voor allen
persoonlijk; wit en zwart, haves en have-nots et
cetera.

> De Nederlandse rechtstaat is uitgangspunt.
Bij botsende grondrechten gaat de integriteit
van het eigen lichaam vóór de vrijheid van
godsdienst inzake vrouwenbesnijdenis en
erewraak.

> Bij fysiek en seksueel geweld is het gezin geen
heilig huisje meer, maar verder geldt in prin-
cipe de ouderlijke macht in de persoonlijke le-
venssfeer

> In het publieke domein zijn Nederlandse om-
gangsvormen uitgangspunt, maar moet
ruimte zijn voor tolerantie ten opzichte van
niet-westerse invloeden, voor zover geen
groepen worden benadeeld.

> Het duidelijker benoemen van de plichten
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en non-interventie zullen we krachten en kwa-
liteiten bundelen om samen met de betrokken
bewoners verbetering van het leefklkimaat in de
achterstandbuurten tot stand te brengen.

Het verschil met het cda is dat wij kleur be-
kennen en duidelijke grenzen trekken. Dat geldt
voor het wettelijk kader dat de PvdA voor ieder
gelijkelijk laat gelden en voor de grenzen aan de
verworvenheden. Geen zachte heelmeesters bij
het empoweren van mensen. Het verschil met de
vvd is dat de PvdA uitgaat van solidariteit met
onze traditionele achterban in de oude wijken
van de grote steden. Multiculturaliteit mag daar
geen van boven opgelegd dictaat van tolerantie
zijn, maar moet problemen erkennen en helpen
zoeken naar levensvatbare oplossingen. Veilig-
heid en openbare orde zijn ook voor de PvdA be-
langrijke doelen, maar wij schieten niet door
naar law and order. Repressie waar nodig, maar
hand in hand met preventie. Bij het tegengaan
van excessen van verworvenheden, gooien wij
niet het kind met het badwater weg, maar blijven
vasthouden aan waarden als rechtbescherming
van zwakke groepen en gelijke kansen voor ie-
dereen.

naast de rechten en daar naar durven hande-
len met zo nodig sancties: geen kop in het
zand van zachte heelmeesters, maar evenmin
doorschieten in ‘wars on whatever’.

> Grote prioriteit voor kwaliteitsverbetering
van reactiverings- en integratieprocessen,
niet alleen financieel, maar vooral met forse
investering van menselijk kapitaal. Empower-
ment staat centraal.

verschil van pvda met cda en vvd 

Verbeter de wereld begin bij jezelf: de PvdA zal
zich om te beginnen moeten inzetten voor het
verbeteren van de eigen partijcultuur. Dat houdt
in ‘intern multiculturaliseren’ door het be-
spreekbaar maken van botsende waarden en
normen, en uitdragen  van rechten én plichten
tot op individueel niveau in het perspectief van
zelfredzaamheid. Tegelijkertijd moeten wij de
wijken ingaan, betrokkenheid en oplossingsge-
richtheid uitstralen en laten zien waar we inhou-
delijk voor staan, dat we geleerd hebben van eer-
der gemaakte fouten. Geen verhullende smoesjes
meer, maar evenmin de pretentie van kant en
klare oplossingen. In plaats van koudwatervrees

s & d 1 / 2  |  20 0 3

54

De drie I’s  Ing Yoe Tan  Multiculturaliteit van links bezien

S&D 2003 01/02  06-02-2003  16:17  Pagina 54


