
Politici maken geen geïntegreerde maatschappij - maar moeten wel de voorwaarden scheppen 
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Hoe bevorderen we de integratie? De voorstellen 
van de Tweede-Kamerfractie op hoofdlijnen. 

'Het Nederlandse integratie
beleid is tot nu toe onvoldoende 
geslaagd. Laten we kijken hoe 
dat komt en hoe we het kunnen 
verbeteren.' Dat was de kern van 
de aangenomen motie Marijnis
sen die in 2002 leidde tot de 
instelling van een parlementair 
onderzoek naar het integratiebe
leid. De commissie Blok voerde 
het onderzoek uit en concludeer
de in haar rapport dat vooral de 
vrijblijvendheid bij de inburge
ring en de achteloosheid waar
mee de groeiende segregatie lan
ge tijd werd geaccepteerd, de 
grote manco's geweest zijn van 
het integratiebeleid van de afge
lopen dertig jaar. 

De SP-fractie sprak waardering 
uit voor het werk van de commis
sie, onderschreef de conclusies 
en ging aan de slag met voorstel
len voor de toekomst - waarbij 
dankbaar gebruikt werd gemaakt 
va~ de nota 'Hoe gaat het?' uit 
november 2003. Daarin staan de 
meningen van zo'n vijfhonderd 
Turkse en Marokkaanse Neder
landers over het integratiebeleid 
en het deels daarmee samenhan
gende segregatieproces. 
Kern van de SP-visie is het 
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bevorderen van integratie en het 
tegengaan van segregatie. Daar
bij is het uitgangspunt dat politici 
geen geïntegreerde maatschappij 
kunnen maken: mensen moeten 
dat zelf doen. Om hen dat moge
lijk te maken, moet de politiek 
wel voor de noodzakelijke voor
waarden zorgen. 

Aparte actieplan in de 
maak voor gemengd 
wonen en onderwijs 

Belangrijke terreinen waarop nu 
sprake is van een ontwikkeling 
naar segregatie die doorbroken 
moet worden, zijn het onderwijs 
en de huisvesting. Juist omdat er 
eindelijk politieke erkenning is 
voor het . belang van gemende 
scholen en gemengde wijken is 
een apart SP-actieplan in de 
maak. Het zal uitgebreide con
crete voorstellen bevatten om 
te komen tot een meer even
redige bevolkingsopbouw via 
het volkshuisvestingbeleid en 
woningtoewijzing; en concrete 
voorstellen voor bindende 
afspraken tussen gemeenten, 
scholen en ouders over gemengd 
onderwijs. Ook de gewichten
regeling, de ouderbijdragen, de 

acceptatieplicht en onze visie 
op Grondwetartikel 23 komen 
daarbij aan bod. 

Op onderwijsgebied moet daarnaast nog 
meer gebeuren. 
• Scholen moeten meer mogelijkheden krijgen om leer

lingen te begeleiden en schooluitval te voorkomen, 
met behulp van (allochtone) leerlingbegeleiders en 
schoolmaatschappelijk werk. 

• Het 'megascholen-beleid' moet omgebogen worden in 
de richting van schaalverkleining: kleinere scholen en 
kleinere groepen, waarin minder sprake is van anoni
miteit van leerlingen. 

• Het VMBO moet hervormd worden, onder andere om 
het grote aantal uitvallers- waaronder veel allochtone 
leerlingen- tegen te gaan. (Voorstellen hiervoor zijn 
verwoord in de SP-nota 'HetVMBO verdient beter') 

• Er moet een leer-werk-recht komen voor niet-leerplich
tige uitvallers en werkloze jongeren tot 23 jaar: 
een recht op en plicht tot werk met een scholings
component. 

• In het onderwijs moet expliciete aandacht komen voor 
wat ons in Nederland bindt. Geschiedenis en maat
schappijleer dienen aandacht te schenken aan het 
ontstaan en bestaan van bepaalde waarden en daaruit 
voortvloeiende normen. Levens- en wereldbeschou
wing hoort thuis in het lespakket van het basis-, 
middelbaar- en beroepsonderwijs. 

• De inspectie moet ook gaan controleren of scholen 
de integratie niet belemmeren. Zo moet ongelijke 
behandeling van jongens en meisjes binnen een 
school, bijvoorbeeld door gebruik van verschillende 
klassen of ingangen, worden aangepakt. 
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lnburgering mag niet 
vrijblijvend zijn 

Over het vormgeven van de 
noodzakelijke inburgering 
wordt gesteld dat het leren van 
Nederlands en het zich oriën
teren op de Nederlandse samen
leving een zaak en taak is van 
mensen zelf, en dat de overheid 
moet zorgen voor voldoende 
kwalitatief goede onderwijs
faciliteiten. Van allochtonen 
mag gevraagd worden om kan
sen te grijpen en ook volledig te 
benutten. Taalcursussen moeten 
verplicht gesteld kunnen wor
den, wat voor werkloze alloch

tonen nu al zo is. Daarnaast 
moet prioriteit gegeven worden 
aan opvoeders: het krijgen van 
kinderen en het opschool plaat
sen van kinderen zijn uitsteken

den momenten om allochtone 
Nederlanders een aanvullende 
taal- en inburgeringcursus aan 
te bieden, in het belang van goe
de begeleiding van hun kind. 
Deze cursussen dienen bekos
tigd te worden door de overheid. 
Uitval of niet afmaken van cur
sussen is niet acceptabel. Wie de 
cursus begint, is ook financieel 

verantwoordelijk. Vrijblijvend
heid kan bestreden worden door 
een voorschot te vragen dat na 

succesvolle afronding wordt 
terugbetaald 

Geen leeftijds- of 
inkomenseisen aan 
nieuwkomers, wel 
inburgeringseisen 

De fouten die zijn gemaakt bij 
de opvang van 'oudkomers' 
moeten we voorkomen bij 
nieuwkomers. Als de overheid 
regels vaststelt die het mogelijk 

maken om in Nederland te 
komen wonen, moet de over
heid ook zorgen voor optimale 
inburgering. 

Voorstellen: 
• koppelen van het verlenen 

van een permanente verblijfs
vergunning aan succesvolle 
afronding van een inburgering
cursus; 

• de financiële verantwoordelijk
heid voor de inburgering bij 
de immigrant leggen. (Met een 

sociaalleenstelsel om te 
voorkomen dat cursussen 
voor bepaalde migranten niet 
betaalbaar zijn.) 

Huwelijksmigratie is vooral een 

gevolg van falende integratie, 

Om de inburgering van 'oudkomers' 
te bevorderen moet de overheid: 
• meer investeren in laagdrempelige taalscholen 

in de wijken; 
• zorgen voor een breder, beter en gevarieerder 

cursusaanbod; 
• wachtlijsten voor taal- en maatschappelijke 

oriëntatiecursussen opheffen 

• bezuinigingen op inburgering schrappen 
• taalscholen helpen om samen te werken 

met consultatiebureaus, maatschappelijk werk, 
jeugdzorg en GGD; 

• geen marktwerking toestaan in het aanbod 
van inburgeringscursussen; 

• scholen faciliteren die een oudercursus 
aanbieden; 

• cursisten financieel verantwoordelijkheid stellen 
voor het afmaken van de cursus. 

en vervolgens ook weer een 
nieuwe belemmerende factor. 

Het Sociaal en Cultureel Plan
bureau concludeert dat het 
opleidingsniveau van huwe
lijksmigranten uit Marokko 
en Turkije erg laag is en 
daarom een belemmerende 
factor vormt voor hun integra
tie. Zij hebben bijvoorbeeld 
heel veel moeite met het Neder
lands. Om de kans van slagen 
in Nederland te vergroten, moet 
de eis gesteld worden dat in het 
land van herkomst gestart 
wordt met de inburgering. 

Voorstellen: 
• een eenvoudige basistoets 

taal (vijfhonderd woorden 
lezen en schrijven) en oriën
tatie dient als eis voor een 
voorlopige verblijfsvergun
ning; 

• de verantwoordelijkheid 
(ook financieel) voor het 
te behalen niveau voor de 
inburgering wordt gelegd bij 
de huwelijksmigrant en de 
partner; 

• er komen geen extra leeftijds
eisen om een verblijfsvergun

ning te krijgen of extra 
inkomenseisen aan de ontvan
gende partner. Dat zijn 
drempeleisen, geen eisen die 
de inburgering bevorderen. 
Voorbereiding vragen op het 
gebied van taal en oriëntatie 
is een veel zinvollere voor
waarde voor toelating. 

Emanciperen doe je zelf 

Mensen moeten vrij zijn zich te 
kleden zoals ze willen. Met die 
kleding, zoals een hoofddoek, 
drukken ze vaak wel uit, bij wel
ke groep ze horen. De politiek 
gaat daar echter niet over. 
Vanzelfsprekend speelt het een 
rol in de emancipatiediscussie. 
Maar emanciperen moetje voor
al zelf doen. Dwang en verboden 
werken daarin contraproductief. 
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Een uitzondering moet worden 
gemaakt voor functies in het pu
blieke domein waar een uniform 
gedragen wordt om een neutrale 
uitstraling te hebben. Een ande
re uitzondering moet wordt 
worden gemaakt bij belemme
ring in functioneren; het dragen 
van een burka's; in het onder
wijs moet bijvoorbeeld om die 

reden niet worden toegestaan. 
Scholen kunnen eigen kleding

codes hanteren. Op het moment 
dat zij een belemmering opwer
pen voor allochtone leerlingen, 

bijvoorbeeld met het gevolg dat 
de school wit blijft, moeten 
schoolbesturen en gemeente om 
de tafel gaan zitten en daar 
afspraken over maken. 

Bewaken rechtstaat 
ook zaak van moslims 

De vrijheid van godsdienst is 

gekaderd door de rechtstaat. Van 
Nederlandse moslims en hun 
organisaties mag gevraagd wor
den bij te dragen aan het bewaken 
van de grenzen die de rechtstaat 
stelt. Het verdient aanbeveling dat 
er vanuit de Nederlandse moslim
wereld op korte termijn voor 

wordt gezorgd dat er eigen, 
Nederlandse imamopleidingen 
komen. Hier ligt geen taak voor 
de Nederlandse overheid. Imams 
uit de Landen van herkomst krij

gen niet louter op basis van hun 
functie een werkvergunning. 
De financiering vanuit het land 
van herkomst van organisaties 
dient zoveel mogelijk beperkt en 
uiteindelijk beëindigd te worden. 
De Nederlandse bevolking -
autochtoon en allochtoon - is 
rijk genoeg om haar eigen maat
schappelijk middenveld te 
bekostigen. Bekostiging van 

onderwijs vanuit andere landen 
moet niet worden toegestaan. 
Nadrukkelijk moeten financie
rende instellingen onderzocht 
worden op extremistische of 
terroristische banden. Waar 
nodig moet uiteraard strafrech

terlijk worden opgetreden. • 
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