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De zware verkiezingsnederlaag die de Partij van
de Arbeid op 15 mei leed, is door menigeen in
verband gebracht met de maatschappelijk on-
vrede over immigratie en integratie. De kiezers
zouden die onvrede in de eerste plaats op de
PvdA hebben verhaald.

Op die redenering valt wel het één en ander af
te dingen. Hoe kunnen het zware verlies van de
vvd en de winst van het cda vanuit deze optiek
verklaard worden? En had de onvrede van de kie-
zers niet ook andere oorzaken, zoals het gebrek
aan spanning en spektakel in de Nederlandse po-
litiek en de gebrekkige kwaliteit van veel pu-
blieke voorzieningen?  Dat neemt niet weg dat de
PvdA zich op het gebied van de multiculturele (of:
multi-etnische) samenleving inderdaad veel te
verwijten heeft. Ze heeft het groeiend ongenoe-
gen over criminaliteit onder allochtone jongeren,
over ‘zwarte’ wijken en scholen en over voort-
gaande immigratie onderschat; en het debat over
het gevoerde beleid en wat daaraan zou moeten
veranderen, ontweken. Pim Fortuyn en de lpf

hebben daarvan ongetwijfeld geprofiteerd. 
Electoraal en politiek herstel van de PvdA, zo

heeft de commissie-De Boer in het  rapport De
kaasstolp aan diggelen betoogd, is ook op dit ter-
rein afhankelijk van een grotere openheid voor
wat er in de samenleving gaande is; en van de be-
reidheid en het vermogen om minder angstig
met gevoelige onderwerpen om te gaan en om
interne meningsverschillen openlijk te bedis-
cussiëren. De commissie noemt in dat verband:
de arbeidsimmigratie; de segregatie van ‘wit’ en
‘zwart’ in onderwijs en volkshuisvesting; en de
mate waarin opvattingen en gewoonten in an-
dere culturen (bijvoorbeeld inzake de positie van
de vrouw; de rol van religie in het maatschappe-
lijk leven) in Nederland kunnen worden geac-
cepteerd.

Dergelijke veranderingen in het beleid en
de cultuur van de PvdA zullen langere tijd vergen
¬ en zeker niet vóór de a.s. verkiezingen gereali-
seerd zijn. Maar een volgende stap in het debat
kan wel worden gezet. Dat gebeurt hieronder
aan de hand van vijf stellingen, mede geïnspi-
reerd op het zojuist verschenen ‘Drieëntwin-
tigste jaarboek voor het democratisch socialisme’
van de Wiardi Beckman Stichting, getiteld Trans-
nationaal Nederland.1 De PvdA, zo luidt de alge-
mene strekking van het navolgende, heeft op het
gebied van de multiculturele samenleving het
nodige zelfonderzoek te doen, maar dat wil niet
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zeggen dat ze haar ideële uitgangspunten en het
door haar gevoerde beleid maar overboord moet
zetten. Het ligt, om een dit jaar in onbruik ge-
raakt woord te gebruiken, genuanceerder.   

1. De integratie in Nederland is op een aantal
terreinen weldegelijk succesvol geweest

Zeker sinds Pim Fortuyn zich van het onderwerp
meester maakte, pleegt de integratie in ons land
als een ‘mislukking’ te worden weggezet. Veel
goede bedoelingen en weinig tastbare resultaten,
zo wordt verondersteld. Een enkeling meent zelfs
dat Nederland op dit terrein beter helemaal geen
beleid had kunnen voeren dan wat het in de jaren
negentig ten beste heeft geven.

Dat is een misleidende voorstelling van zaken,
waartegen de PvdA, als medeverantwoordelijke
voor het beleid, zich totnutoe onvoldoende heeft
verweerd. Het Sociaal en Cultureel Planbureau
wees de afgelopen jaren al herhaaldelijk op de suc-
cessen die bij bestrijding van de werkloosheid on-
der migranten in ons land zijn geboekt. In het
Jaarboek voor het democratisch socialisme spre-
ken de SCP-onderzoekers Tesser en Dagevos zelfs
van een ‘trendbreuk’ op het gebied van onderwijs
én arbeidsmarkt. ‘Anders dan verwacht zijn in de
jaren negentig de negatieve trends () omgebogen.
De schoolprestaties zijn verbeterd en de werk-
loosheid is verminderd.’ Het gevaar van het ont-
staan van een onderklasse, waarvoor tien jaar ge-
leden werd gevreesd, ‘lijkt vooralsnog gekeerd’.

De verbetering op werkgelegenheidsgebied ‘is
evident’ ¬ niet alleen vanwege de scherpe per-
centuele daling van het aantal werkloze immi-
granten, maar ook omdat de relatieve achterstand
ten opzichte van autochtonen is afgenomen. De
onderzoekers relativeren de invloed van het ge-
voerde beleid, maar laten zich wel lovend uit over
het in 2000 gesloten ‘minderhedenconvenant’ en
over de activering van uitkeringsgerechtigden
door gemeenten. Duidelijke verbeteringen ne-
men ze ook in het onderwijs waar. Basisscholen,
‘zwarte’ scholen in het bijzonder, zijn er in ge-
slaagd de effectiviteit van het onderwijs aan leer-
lingen uit de minderheden sterk te vergroten. Dat
leidt tot de opvallende conclusie dat ‘slechts een

miniem deel van de achterstand van de allochtone
leerlingen teniet gedaan (zou) worden bij maxi-
male menging met autochtone leerlingen’.

Tesser en Dagevos maken overigens een dub-
bel voorbehoud bij de door hen waargenomen
trendbreuk. In de eerste plaats wordt de vooruit-
gang die er op het gebied van de integratie van
migranten is geboekt, voor een deel teniet gedaan
door de komst van nieuwe, meestal laagge-
schoolde migranten ¬ deels als gevolg van ge-
zinsvorming. ‘De toekomstperspectieven voor de
minderheden zouden nog positiever zijn geweest
als zich ook een trendbreuk in de migratie had
voorgedaan.’ In de tweede plaats zijn de successen
op de arbeidsmarkt mede mogelijk gemaakt door
een gunstige economische conjunctuur. Slaat die
conjunctuur om, dan zou de werkloosheid onder
Antillianen, Surinamers, Turken en Marokkanen
wel weer eens bovengemiddeld kunnen stijgen. 

Het gaat dus om broze successen, die, willen ze
beklijven, om voortgaande, zo niet om extra be-
leidsinspanningen vragen ¬ niet in de laatste
plaats op sociaal-economisch gebied. Dat besef
lijkt echter, met de toegenomen scepsis over het
integratiebeleid in het algemeen en met de groei-
ende belangstelling voor de culturele hindernis-
sen voor integratie en emancipatie in het bijzon-
der, tanende te zijn. ‘Alleen een benadering die de
wisselwerking tussen sociaal-economische
achterstanden en culturele factoren onderkent,
biedt perspectief op succesvolle integratie’,
schrijft Ayaan Hirsi Ali in het Jaarboek, onder ver-
wijzing naar Paul Scheffer en Arie van der Zwan.
Die culturele factoren hebben inderdaad onvol-
doende aandacht gekregen. Maar als het beleid
naar de andere kant doorslaat, zou dat voor de mi-
granten in ons land desastreuze gevolgen hebben.   

2. Stoere taal (‘spreidingsbeleid ¬ desnoods
gedwongen’) zal de segregatie in het onderwijs en
de volkshuisvesting niet verminderen

Vóór en na 15 mei werd de PvdA verweten dat ze
niet over een spreidingsbeleid in de volkshuis-
vesting durfde praten. Neem een voorbeeld aan
de lpf en aan de sp, zo werd gezegd ¬ die dur-
ven dat wel. Nu ontbrak het de PvdA inderdaad
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aan moed, maar wel van een ander soort: de
moed namelijk om te zeggen dat Fortuyn en
Marijnissen met hun stoere taal over gedwon-
gen spreiding van migranten resp. over een aan
quota gebonden woningtoewijzingsbeleid de
kiezers zand in de ogen strooien.

Spreiding van migranten in stedelijke gebie-
den is, om te beginnen, geen nieuwe gedachte. In
de jaren tachtig werd er, o.a. op basis van voorstel-
len van het door de PvdA gedomineerde gemeen-
tebestuur van Rotterdam, uitvoerig over gediscus-
sieerd. De uitkomst van dat debat, mede beïn-
vloed door rechterlijke uitspraken: een ambitieus,
consequent doorgevoerd spreidingsbeleid is prin-
cipieel bezwaarlijk (vrijheidsbeperking op grond
van etnische herkomst) en praktisch nauwelijks
uitvoerbaar (alleen al omdat het beleid maar een
beperkt deel van de woningvoorraad zou betref-
fen).2 Voortaan werd gekozen voor de ‘omweg’
van gedifferentieerde woningbouw in grotestads-
wijken, die de sociale samenstelling van die wij-
ken op den duur zou beïnvloeden.

Nu zijn er met dit beleid ongetwijfeld te wei-
nig resultaten geboekt. Maar dat is geen reden
om ineens weer over spreiding te gaan praten als
betrof het een pas ontdekt wondermiddel. Sprei-
dingsadepten verliezen bovendien uit het oog
dat segregatie altijd een kenmerk van grote (ook
Nederlandse) steden is geweest, die nu alleen,
vanwege haar etnische verschijningsvorm, meer
opvalt. En ze vergeten dat de groei van ‘zwarte’
wijken niet alleen het gevolg is geweest van een
toename van het aantal migranten in de grote
steden, maar ook van het massale vertrek van
autochtonen naar ‘suburbia’ ¬ en dat laatste ze-
ker niet alleen omdat men zich door migranten
verdrongen voelde, maar ook vanwege de be-
hoefte aan een groter woonopppervlak, aan
groen en aan een auto voor de deur, etc..

Daarmee is de vraag nog niet beantwoord hoe
‘erg’ ruimtelijke concentratie van migranten ei-
genlijk is. De socioloog Jack Burgers geeft daarop
in het Jaarboek een genuanceerd antwoord. Zo’n
concentratie, zo meent hij, is niet per definitie
verkeerd. Ze kan, mits de kwaliteit van buurt en
leefomgeving op een behoorlijk peil gehouden

wordt, zelfs bepaalde voordelen hebben, zoals de
impuls die ze aan het etnisch ondernemerschap
kan geven. Maar doorslaggevend is de vraag of
wijken met een overwegende migrantenbevol-
king als ‘getto’s’ fungeren waaruit het in sociaal
opzicht nauwelijks ontsnappen is. Om dat te
voorkomen is bevordering van sociale mobiliteit
nodig (door werk, scholing en anderszins), geen
fysieke spreiding. ‘Dat er concentratiewijken van
migranten zijn is niet erg, zolang die groepen en
hun nakomelingen maar niet permanent tot die
wijk veroordeeld zijn.’

Wat voor de volkshuisvesting geldt, geldt ¬
mutatis mutandis ¬ ook voor het onderwijs. De
huidige segregatie in die sector vloeit recht-
streeks voort uit de samenstelling van grote stad-
wijken. Het belangrijkste is niet dat de ‘zwarte’
scholen verdwijnen, maar dat die scholen de toe-
komstkansen van allochtone leerlingen niet
blokkeren. Dat vraagt om verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs in het algemeen; om
gerichte steun voor genoemde scholen; en vóór
alles om bestrijding van de brandhaarden in
deze sector, zoals het beroepsonderwijs (vhbo).
Daarnaast kan er weldegelijk iets aan de schei-
ding tussen ‘zwart’ en ‘wit’ in het onderwijs wor-
den gedaan ¬ enerzijds door ‘zwarte’ scholen
ook voor autochtone leerlingen aantrekkelijker
te maken; anderzijds door de toegankelijkheid
van ‘witte’ scholen voor migrantenkinderen te
stimuleren en waar nodig af te dwingen. 

We zijn dan zijn wel ver verwijderd van sprei-
dingsfantasieën waarin de vrije schoolkeuze is
afgeschaft en grote groepen leerlingen planma-
tig over de regio worden verdeeld. Zoals ook de
sp zijn voorstellen voor gedwongen spreiding in
de volkshuisvesting, waaraan de PvdA zo nodig
een voorbeeld moest nemen, inmiddels alweer
heeft ingeslikt. 

3. Een vergaande assimilatie van  ‘de’ immigrant is
haalbaar noch wenselijk

Migranten die zich, tijdelijk of voorgoed, in
Nederland gevestigd hebben, moeten zich, net
als iedereen, aan de hier geldende (wettelijke) re-
gels houden. Vertrouwdheid met de taal en met
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de hier gangbare gewoonten, valt daarnaast aan
te bevelen. Maar getuige het integratiedebat dat
in Nederland het afgelopen jaar is losgebarsten,
is dat allang niet meer genoeg. Van migranten
wordt verlangd dat ze ’voor 100% Nederlander
worden’, zoals een vooraanstaand PvdA-politicus
het in de vorige verkiezingscampagne uitdrukte.
Waar eens  ‘integratie met behoud van eigen
identiteit’ uitgangspunt van beleid was, is het nu
‘assimilatie’ wat de klok slaat. 

Het is met andere woorden ‘of-of ’. Óf je komt
niet naar Nederland (‘en dat is maar goed ook’);
óf je hebt goede gronden om wél te komen, maar
dan moet je je ook als een echte Nederlander
gaan gedragen. Dat is om meerdere redenen een
merkwaardig en discutabel standpunt.  Om te
beginnen staat het haaks op een aantal feitelijke
ontwikkelingen die zich op migratiegebied voor-
doen. De sociologen Engbersen en Snel spreken
in een inleidend artikel in het Jaarboek van een
‘pluralisering’ en ‘irregularisering’ van migra-
tiestromen. Zoals de motieven van migranten
steeds meer uiteen gaan lopen, zo wordt ook de
samenstelling van de ‘migrantenpopulatie’
steeds gevarieerder. Die populatie wordt boven-
dien ‘vlottender’. Een tijdelijk verblijf is het ken-
merk van hoogopgeleide beroepskrachten, van
veel pendelmigranten uit Midden- en Oost-
Europa en waarschijnlijk ook van veel illegalen. 

Tegen deze achtergrond tekent zich volgens
Engbersen en Snel een nieuw soort migratie af:
transnationale migratie. De ‘transmigrant’ ver-
plaatst zich niet van de ene samenleving naar de
andere, maar blijft met beide samenlevingen te-
gelijk verbonden. Hij of zij ‘gaat niet zozeer deel
uitmaken van het bestemmingsland, maar veel-
eer van nieuwe, grensoverschrijdende of trans-
nationale gemeenschappen.’  Deze trends in de
internationale migratie maken volgens de au-
teurs een herbezinning op de uitgangspunten
van het (nationale) vreemdelingenbeleid nood-
zakelijk. Ze werpen bv. een ander licht op de dis-
cussie over ‘dubbele nationaliteit’; geven het de-
bat over het ‘meenemen’ van sociale zekerheids-
rechten een nieuwe impuls; en roepen nieuwe
vragen op over de wijze waarop tijdelijke (ar-

beids)migratie kan worden bevorderd dan wel
afgeremd.  

Maar ook los van deze nieuwe ontwikkelingen
doet de nieuwe assimilatie-mode nogal overspan-
nen aan. Sommige immigranten willen inder-
daad  voor 100% Nederlander worden, maar dat
geldt voor lang niet iedereen. De dubbelzinnig-
heid of gespletenheid van het migrantenbestaan
is een realiteit, waarvoor wel eens wat meer res-
pect zou mogen worden getoond. Met een lossere
band met het land waarin men zich vestigt hoeft
bovendien niets mis te zijn, als een aantal basis-
regels maar in acht worden genomen. En heeft
het aanhouden van banden met het land van her-
komst niet ook veel praktische voordelen?  Voor-
komt het niet juist een ‘verstening’ van de eigen
allochtone cultuur, doordat men van politieke,
sociale en culturele ontwikkelingen ter plaatse op
de hoogte blijft? Komt de financiële steun aan
achterblijvende familieleden niet ook de econo-
mie van het betreffende land ten goede?

Daar komt nog iets anders bij. In ons land
zijn, om een voorbeeld te geven, veel vluchtelin-
gen uit Iran gevestigd. Van hen kan moeilijk ver-
langd worden dat ze de strijd om democratische
en sociale hervormingen in dat land geheel en al
aan zich voorbij laten gaan. Sterker nog: in
Nederland zouden we van hun kennis en betrok-
kenheid gebruik kunnen maken om dat hervor-
mingsstreven met al z’n inhoudelijke en strate-
gische complicaties beter te leren kennen ¬ en
het waar mogelijk te ondersteunen. En is de om-
verwerping van een islamitische dictatuur elders
in de wereld niet minstens zo belangrijk als de
‘vernederlandsing’ van de islam in eigen land? 

Het voorbeeld herinnert ons er aan dat de re-
gels die we in Nederland in ieder geval nageleefd
en ondersteund willen zien, nl. die van de demo-
cratische rechtsstaat en van de mensenrechten,
geen typisch Nederlandse regels zijn, maar een
universeel karakter hebben. Voor de verdere ver-
breiding en versterking van die mensenrechten,
hier en elders, is ‘aanpassing’ dan ook niet het
meest geschikte woord. Dat kan beter voor de
kennismaking met Jan Steen, de deltawerken en
de Hollandse gezelligheid gereserveerd worden. 
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4. De sociaal-democratie moet het ideaal van
de multiculturele samenleving niet opgeven,
maar consequenter toepassen.

Met de opmars van het assimilatiedenken is ook
de ‘multiculturele samenleving’ steeds meer on-
der vuur komen te liggen. Multiculturalisme,
constateert wrr-onderzoeker Jan Schoonen-
boom, ‘is een scheldwoord geworden’.3 En de
PvdA wordt van verschillende kanten gemaand
om er zo snel mogelijk afstand van te nemen. 

Dat zou een grote vergissing zijn. ‘De PvdA’,
schrijft Wouter Gortzak in het Jaarboek, ‘heeft
zich vanaf het begin van de moderne migratie in-
gezet voor een Nederland waarin nieuwkomer
en allochtoon beiden recht hebben op respect en
gelijkwaardigheid. Nu draagt ze de zware verant-
woordelijkheid deze gedroomde samenleving
voor de toekomst veilig te stellen.’  De electorale
tegenwind die inmiddels is opgestoken, en die
‘lawaaiige populistische formaties’ de wind in de
zeilen geeft, mag haar niet van het uitdragen en
vormgeven van dat ideaal afhouden, maar haar
ook niet tot het aannemen van een onnodig de-
fensieve, bezwerende houding verleiden. De so-
ciaal-democratie, schreef Gortzak in ander ver-
band, ‘dient vaandeldrager én criticus van de
multiculturele samenleving te zijn.’ 

In die laatste rol is de PvdA de afgelopen pe-
riode verregaand tekortgeschoten. Uitwassen in
andere culturen, zoals vrouwenbesnijdenis en
bloedwraak, werden ondubbelzinnig veroor-
deeld,  maar voor het overige werd het streven
naar een betere verstandhouding tussen cultu-
ren onderling (‘interculturaliteit’) opmerkelijk
eenzijdig geïnterpreteerd. Altijd waren allochto-
nen het slachtoffer van discriminatie door
autochtonen; het omgekeerde kwam nooit voor
¬ en discriminatie van allochtonen onderling al
helemaal niet. De sociale ongelijkheid waaron-
der veel migranten te lijden hebben, werd te-
recht aan de kaak gesteld, maar over de structu-
rele achterstelling van de vrouw in, bijvoorbeeld,
islamitische culturen werd nooit iets vernomen. 

Ayaan Hirsi Ali heeft in een aantal artikelen
korte metten met dit taboe gemaakt. Hoe is het
mogelijk, vroeg ze zich af, dat een partij die zich

in het verleden zo krachtig voor de emancipatie
van de vrouw heeft gezet, de positie van moslim-
vrouwen (ook in Nederland) zo lang onbesproken
kon laten. Ze heeft gelijk, en de PvdA zal zich dat,
ook na haar overstap naar de vvd, aan moeten
trekken. Door ‘de keuzevrijheid, zelfontplooiing
en ontwikkeling van individuen’ (Verkiezingsma-
nifest PvdA) tot hoeksteen van de multiculturele
samenleving te maken; door daaruit ook beleids-
consequenties te trekken, zoals strengere eisen
aan het islamitisch onderwijs; en vooral door met
de betrokkenen  het debat over de archaïsche kan-
ten van de islam aan te gaan en daarbij duidelijk
man en paard (man en baard) te noemen.     

Daarmee wordt aan de waarde van het islami-
tische geloof als zodanig (of van welke andere
godsdienstige overtuiging dan ook) overigens
niets afgedaan. Integendeel,  wie de multicultu-
rele samenleving serieus neemt, zal zich moeten
realiseren dat de vergaande secularisering die
Nederland in de afgelopen decennia heeft door-
gemaakt, betrekkelijk uniek in de wereld is; en
dat het overgrote deel van de migranten in ons
land gelovig tot diep-gelovig is.  De PvdA zou zich
rekenschap van die ontwikkeling moeten geven,
bijvoorbeeld door in haar nieuwe beginselpro-
gramma (zo het daar ooit van komt) op het be-
lang van levensbeschouwing en geloofsovertui-
ging te wijzen, zoals ze dat ook in de program-
ma’s vóór dat van 1977 heeft gedaan.4

Maar worden de critici van, bijvoorbeeld, de is-
lam op die manier niet opnieuw monddood ge-
maakt?  Wie dat veronderstelt, vergeet dat kritiek
en engagement bij elkaar horen. De titel van Ber-
nard Lewis’ fraaie studie over de islam maakt dat
voorbeeldig duidelijk. What went wrong?, zo luidt
die titel.5 Hij getuigt zowel van nieuwsgierigheid
als van  respect voor het onderwerp. Een instel-
ling, kortom, die lichtjaren verwijderd is van de
post-moderne hufterigheid (‘Islam? Achterlijke
cultuur!’) die in Nederland salonfähig is geworden.   

5. Net als de oorzaken, liggen ook de oplossingen van
het migratievraagstuk vooral buiten  Nederland

In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt,  is
het immigratiebeleid van ons land steeds restric-
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tiever geworden ¬ in veel gevallen zelfs restric-
tiever dan dat van de ons omringende landen. Zo
werd de asielwetgeving verscherpt, uitlopend op
een nieuwe Vreemdelingenwet. Daarnaast wer-
den aan het recht op gezinsvorming en gezins-
hereniging tal van aanvullende voorwaarden ge-
steld. Het beleid ten aanzien van alleenstaande
minderjarige asielzoekers (ama’s) werd aange-
scherpt. En de strijd tegen illegale arbeid en ille-
gaal verblijf in ons land werd door achtereenvol-
gende regeringen drastisch opgevoerd.

Heeft het allemaal geholpen? Ja, als we bij-
voorbeeld naar de ‘opbrengst’ van de Vreemde-
lingenwet kijken. Die heeft veel asielzoekers ont-
moedigd om in Nederland hun heil te zoeken.
Nee, omdat die asielzoekers vervolgens naar an-
dere landen, zoals Engeland, zijn doorgereisd en
het aantal asielaanvragen in Europa als geheel
onverminderd hoog blijft. Het vreemdelingen-
beleid van de eu-lidstaten heeft daarom veel weg
van een uitputtingsslag om de strengste wetge-
ving in de Unie. Intussen begint die toenemende
restrictiviteit op nationaal niveau negatieve ef-
fecten te sorteren, zoals een toename van het
aantal illegalen (als gevolg van een aange-
scherpte asielwetgeving) en een stijging van de
criminaliteit onder illegalen (omdat de toegang
tot werk en sociale zekerheid steeds effectiever
geblokkeerd wordt6).

In een artikel in het Jaarboek noemt Dennis
Broeders van de wrr het voorgenomen integra-
tie- en immigratiebeleid van het kabinet-Balke-
nende (strafbaarstelling van illegaliteit; verho-
ging van de leeftijd voor gezinsvorming en ge-
zinshereniging; verscherping van het
uitzettingsbeleid; intensivering van het mobiel
toezicht bij de grenzen) een voorbeeld van hoe
het systeem werkt. ‘Nederland verandert zijn
wetgeving omdat het wordt opgejaagd door de
onvrede van het electoraat en door wat andere
landen doen. Tegelijkertijd zoekt het naar inspi-
ratie en voorbeelden van verscherping in andere
landen. Dit principe kan zich tot in de eeuwig-
heid herhalen, maar vormt een zeer grote belem-
mering voor een gezamenlijke Europese aanpak
en holt de rechtsbescherming (...) uit.’   

Doorbraken op Europees niveau, waarin pro-
gressieven zich bovendien enigszins kunnen
herkennen, zijn dan ook voorlopig niet te ver-
wachten. Interessante voorstellen van de Euro-
pese Commissie om, heel voorzichtig, een meer
planmatig beleid op het gebied van de arbeids-
immigratie te gaan voeren7 en om de behande-
ling van asielzoekers aan een aantal minimum-
voorwaarden te binden, zijn op niets uitgelopen.
Broeders heeft enige hoop dat het vooruitzicht
op verdere uitbreiding van de Europese Unie de
huidige lidstaten alsnog in beweging zal bren-
gen. ‘Juist het besef dat de besluitvorming na uit-
breiding nog veel moeilijker zal worden, zet de
kans om vóór die tijd vooruitgang te boeken voor
de huidige lidstaten op scherp.’     

Wat voor het beleid ter beheersing van migra-
tie geldt, namelijk dat het om boven-nationale
coördinatie en besluitvorming vraagt, geldt min-
stens zozeer als het om de oorzaken van die mi-
gratie gaat. Die liggen, zoals algemeen erkend
wordt, vooral in de sterk ongelijke verdeling  van
welvaart en vrijheid op wereldschaal. Een grotere
gelijkheid zou de bestaande migratiestromen ze-
ker niet tot nul reduceren. Ze zijn deels het ge-
volg van de internationalisering van economie
en techniek en van de sterk toegenomen trans-
port- en communicatiemogelijkheden. Maar bij
een eerlijker verdeling zou migratie wel een na-
tuurlijker, minder afgedwongen verschijnsel
kunnen worden en zich op een lager niveau dan
het huidige kunnen stabiliseren. 

Daarvoor hoeft niet eerst een alternatieve
internationale economische orde te worden uit-
gevonden. Zo zou geëxperimenteerd kunnen
worden met vormen van arbeidsimmigratie,
waarbij niet de belangen van de ontvangende
landen vooropstaan, maar die van de immigrant
en van het land van herkomst. Ook zouden
Nederland en andere Europese landen de oog-
kleppen van een ‘restrictief, restrictief en nog
eens restrictief ’ beleid kunnen afzetten en onbe-
vangen naar oplossingen kunnen zoeken voor
problemen waarmee het beleid niet goed raad
weet ¬ zoals een actief terugkeerbeleid, dat uit-
geprocedeerden en andere illegalen, in de vorm

S&D dec 2002 binnenwerk  05-12-2002  15:16  Pagina 65



s & d 1 2  |  20 0 2  

66

Paul Kalma  De PvdA en de multiculturele samenleving - Vijf stellingen

van werk en opleiding, een reëel perspectief op
remigratie biedt. Maar in een naar binnen ge-
richt politiek klimaat, dat inmiddels ook Neder-
land in zijn greep heeft gekregen, blijft dit alles
¬ treurig genoeg ¬ buiten beschouwing.8

Tot zover deze bijdrage aan het debat over de
Partij van de Arbeid en de multiculturele samen-
leving. Ze zal op onderdelen zeker op kritiek en
tegenspraak stuiten; ze laat uiteraard het nodige
onbesproken; en ze is ook overigens niet meer
dan een eerste stap op weg naar een duidelijker
positiebepaling van de Nederlandse sociaal-de-
mocratie op dit terrein.

Eén vraag zou ik, tot slot, op voorhand willen
beantwoorden. De vraag nl. waar de autochtone
Nederlander in dit verhaal is gebleven. Of speelt
hij of zij weer de rol van toeschouwer in een stuk
waarin migranten de hoofdrol vervullen? En
vormde dat niet juist de basis van de maatschap-
pelijke onvrede die op 15 mei zo spectaculair tot
uitdrukking is gekomen? Mijn antwoord luidt dat
immigranten in het immigratie- en integratiebe-
leid per definitie de hoofdrol vervullen (hoe zou
het anders kunnen?) en dat dat beleid ook niet in
de eerste plaats tot doel heeft om maatschappe-
lijke onvrede onder autochtone Nederlanders te
verminderen. Het probleem is nu juist dat vóór en
na 15 mei de suggestie is gewekt dat het immigra-
tie- en integratiebeleid daar wél toe in staat is.

Genoemde onvrede zal in de eerste plaats op
andere wijze weggenomen moeten worden.
Door afscheid te nemen van een bestuurscultuur
waarin burgers uitsluitend als object van beleid

fungeren; door beter voeling te houden met wat
er onder de bevolking leeft (zeker niet alleen op
het hier besproken terrein). En daarnaast door
een effectieve aanpak van de problemen van cri-
minaliteit, intimidatie en verslonzing die veel
grotestadsbewoners aan den lijve ondervinden.
Veel van de ideeën die ruim tien jaar geleden on-
der de vlag van de ‘sociale vernieuwing’ werden
uitgewerkt, maar die onder invloed van het
marktdenken van ‘paars’ naar de achtergrond
verdwenen, zullen daarbij opnieuw bruikbaar
blijken te zijn.

Uiteraard houdt de maatschappelijk onvrede
ook verband met de soms sterk veranderde
samenstelling (‘verkleuring’) van buurten en ste-
den. Dat deel van het ongenoegen is sterk geacti-
veerd door Fortuyn c.s., die verkondigde dat die
veranderingen de schuld zijn van lamlendige be-
stuurders, die van de PvdA in het bijzonder. En
die suggereerde dat ze met flink aanpakken (‘im-
migratiestop’, ‘gedwongen spreiding van immi-
granten’, ‘aanpassen of ophoepelen’) gestopt of
zelfs teruggedraaid zouden kunnen worden. Dat
dat loze, onverantwoordelijke beloften waren en
dat een effectief immigratie- en integratie er heel
anders uitziet en om een combinatie van geduld,
doorzettingsvermogen en vindingrijkheid
vraagt ¬ dat zal de ontevreden burger duidelijk
gemaakt moeten worden.

Een dergelijke eerlijkheid levert op termijn
een bescheiden, maar niet onbelangrijke bijdrage
aan het herstel van het vertrouwen in de politiek.
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