
SP presenteert manifest Van apart naar samen 

Al jarenlang vraagt de SP aan
dacht voor problemen die voort
vloeien uit het achterwege 
blijven van integratie van nieu
we landgenoten. In de brochure 
'Gastarbeid en Kapitaal' die in 
1983 gepubliceerd werd, con
stateerde de partij dat het met 
die integratie spaak aan het 
lopen was. Een belangrijke oor
zaak daarvan was de vlees
noch-vis-situatie waarin veel 
toenmalige gastarbeiders zaten. 
Velen van hen gaven aan terug 
te willen keren naar hun geboor
teland, iets wat door de overheid 
gretig als excuus gebruikt werd 
om zich niet met hen te be
moeien. De praktijk was echter 
ook toen al, dat van terugkeer 
naar het moederland nauwelijks 
iets terechtkwam - maar van 
integratie in het nieuwe vader-
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Met de publicatie van het manifest 
'Van apart naar samen' wil de SP een 
nieuwe bijdrage leveren aan het vlot 
trekken van het op veel plaatsen 
vastlopende integratieproces. Het 
'Deltaplan voor de integratie', dat op 
20 april gepresenteerd werd door 
Jan Marijnissen, Ali Lazrak en Agnes 
Kant aan een groot aantal vertegen
woordigers van de allochtone 
gemeenschap in Nederland, bevat 
twintig concrete voorstellen over hoe 
het -anders en vooral béter kan. 
Integratie moet, maar kán ook- als 
de politieke en maatschappelijke 
wil er maar voor is. 

land evenmin. De SP signaleer
de deze ontwikkeling, sprak 
haar zorg erover uit, en kwam 
met voorstellen. Bijvoorbeeld 
om gastarbeiders die in Neder-

land willen blijven de Neder
landse taal te laten leren en ken
nis te laten nemen van de zeden 
en gewoonten in ons land. Een 
inburgeringscursus 'avant la let-
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tre ' dus. Bovendien pleitte de 
partij voor een beleid dat gast
arbeiders zou ondersteunen in
dien zij wilden terugkeren naar 
het land van herkomst. Ze zou-



den dan een basisbedrag plus de 
hier betaalde sociale premies 
moeten ontvangen, om weer een 
menswaardig bestaan te kunnen 
opbouwen. Voor buitenlanders 
die zich hier blijvend vestigden, 
stelde de SP een spreidings
beleid voor dat concentratie in 
bepaalde wijken van steden 
moest tegengaan en de kansen 
op integratie zo groot mogelijk 
zou maken. 

'Spreiding betekent 
niet het ontnemen van 
rechten, maar juist het 

opkomen voor 
de belangen van de 

betrokkenen' 
In 1983 was de rest van de 
politiek nog niet toe aan een 
integratiebeleid. Alleen al het 
gebruiken van de woorden gast
arbeiders en problemen in één 
zin, was bij sommige politici 
taboe. Met name de andere link
se partijen vonden in de nota 
een aanleiding om de SP scherp 
te verketteren, waarbij zelfs 
beschuldigingen van racisme 

niet geschuwd werden. Negen
tien jaar later liggen de zaken 
heel anders. In zijn tv-pro
gramma 'Slot Rottenberg ' zei 
oud-PvdA-voorzitter Felix Rot
tenberg over het integratie
vraagstuk: 'Alle linkse partijen, 
en ik ook, we zaten fout en de 
SP had gelijk.' NRC-colurnniste 
Margo Trappenburg schreef, 
onder de titel 'Het gelijk van 
Marijnissen' dat de SP al lang 
begreep dat spreiding en inte
gratie eigenlijk echte linkse 
thema's zijn en niet iets waar 
rechts mee aan de haal mag 
gaan. Hoogleraar Veenman, 
verbonden aan het Instituut 
voor Sociologisch Economisch 
onderzoek van de Erasmus
universiteit concludeerde in 
april op basis van een uitgebrei
de studie naar muticultureel 
Nederland dat spreiding van 
allochtonen gewenst is. In Bin
nenlands Bestuur van 19 april 
lichtte hij toe: 'Tot op heden 
werden pogingen tot spreiding 
afgedaan als een vorm van 
discrimi natie. Ik zie niet in 

waarom je iets watje doet in het 
belang van de mensen zélf moet 
bestempelen als discriminatie. 
We moeten het niet langer zien 
als het ontnemen van rechten, 
maar als het opkomen voor de 
belangen van de betrokken 
groepen.' Hij kon de tekst zo 
van de SP overgenomen heb
ben. 

De feiten wijzen op een 
tweedeling tussen 

autochtone en groepen 
allochtone Nederlanders 

In 'Van apart naar samen' con
stateert de SP dat veel alloch
tonen op een of andere manier 
een plaats in de Nederlandse 
samenleving hebben gevonden. 
Dat hebben zij dan overigens 
wel vooral aan hun eigen in
spanningen te danken. Aan de 
andere kant blijken echter ook 
grote groepen immigranten tus
sen de wal en het schip te 
vallen. Hun deelname aan de 
samenleving blijft structureel 
achter en hun kansen op inte
gratie worden steeds kleiner. 
De gevolgen daarvan zijn 
fnuikend: toenemende 'apart
heid' , uitmondend in witte en 
zwarte scholen in witte en 
zwartewijken, en met uiteinde
lijkresultaat een oververtegen
woordiging van allochtonen 
inarmoede-, werkloosheids- en 
criminaliteitsstatistieken. Het 
manifest somt een aantal pijn
lijke feiten op om de tweedeling 
tussen autochtonen en grote 
groepen allochtonen te schet
sen. Volgens het Sociaal Cultu
reel Planbureau bevindt een 
half miljoen immigranten zich 
in een achterstandspositie. 
Veertig procent van de alloch
tonen-gezinnen leeft op of 
onder de armoedegrens. De 
werkloosheid onder alloch
tonen is drie keer zo hoog als 
onder autochtonen. In de vier 
grote steden van ons land woont 
42 procent van de totale min
derhedenbevolking. Van de 23 
postcodegebieden in Nederland 
waar allochtonen in de meerder
heid zijn, bevinden zich er 22 in 
de vier grootste steden. 
De cijfers bewijzen dat er van 
integratie weinig terecht is 
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gekomen, ondanks de miljarden 
die er de afgelopen jaren in 
geïnvesteerd zijn. 'Van apart 
naar samen' betoogt dat de ver
klaring hiervoor niet alleen 
schuilt in een inadequaat over
heidsbeleid. Ook de geringe 
belangstelling van migranten 
voor de Nederlandse cultuur en 
samenleving is er debet aan. Die 
terughoudendheid wordt vooral 
veroorzaakt door de gedachte 
ooit terug te keren naar het land 
van herkomst, die nog steeds 
leeft. Daarnaast speelt ook de 
beïnvloeding vanuit landen van 
herkomst een negatieve rol, bij
voorbeeld bij de financiering 
van islamitische scholen. 

Integreren kan. Als de 
omstandigheden het maar 
stimuleren in plaats van 

belemmeren 
Integratie moet plaatsvinden op 
straat, op het voetbalveld, bij de 
bakker en op het schoolplein. 
Door de segregatie die zich 
steeds nadrukkelijker manifes
teert, vinden spontane ontmoe
tingen tussen oude en nieuwe 
Nederlanders echter steeds min
der plaats. Daardoor wordt een 
fundament gelegd voor twee 
gescheiden samenlevingen. Die 
ontwikkeling móet doorbroken 
worden, en wel door de omstan
digheden te scheppen die 
bevorderen dat mensen met ver
schillende achtergronden met 
elkaar in contact komen. Dat 
integratie geen illusie is, maar 
een reële mogelijkheid, blijkt 
wel uit het grote aantal goed 
geïntegreerde immigranten. Zij 
bewijzen bovendien hoe waar
devol hun inbreng voor onze 
samenleving is. De discussie 
moet dus niet gaan over 
de vraag: hoe komen we van de 
migranten af, maar over de 
vraag: hoe veranderen we 
de omstandigheden zo, dat ze 
de integratie bevorderen in 
plaats van belemmeren. 
Het manifest 'Van apart naar 
samen' geeft de aanzet voor een 
antwoord. Doel ervan is in eer
ste instantie het aangaan van de 
discussie met personen en orga
nisaties die zich bezighouden 
met het integratievraagstuk. Op 
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basis van alle reacties wordt de 
definitieve tekst van het mani
fest vastgesteld, waarvoor 
vervolgens nadrukkelijk om 
ondersteuning gevraagd zal 
worden - zodat de voostellen 
uiteindelijk ook daadwerkelijk 
gerealiseerd kunnen worden. 
Het nieuwe 'Deltaplan voor een 
geïntegreerde samenleving' 
bestaat uit vijf hoofdlijnen. 

1. Samen de werkelijkheid 
onder ogen zien 
Het integratiebeleid heeft de 
afgelopen twintig jaar vele mil
jarden opgeslorpt, maar onvol
doende resultaat geboekt. Het 
wordt tijd om dat te erkennen. 
Bovendien wordt het tijd om het 
mislukken van de integratie uit 
de taboesfeer te halen. Niet 
alleen de vroegere en huidige 
beleidsmakers en beleidsuit
voerders, maar ook maatschap
pelijke organisaties waaronder 
die van allochtone Nederlan
ders, moeten dat in alle open
heid onder ogen zien. Alleen 
door fouten uit het verleden 
te erkennen, kan beter beleid 
worden geformuleerd, dat uit
eindelijk moet leiden tot een 
geïntegreerde maatschappij, 
waarin iedereen een eerlijke 
kans heeft om gelukkig te wor
den. 

2. Samen kiezen 
Migranten moeten kiezen waar 
zij hun toekomst willen opbou
wen. Dat is vooral ook van 
belang voor hun kinderen. De 
overheid en de samenleving 
moeten op hun beurt een eer
lijke en menswaardige keus 
mogelijk maken. Wie kiest om 
hier te blijven, moet daar ook 
snel de resultaten van zien. Bij
voorbeeld doordat de procedure 
voor het verkrijgen van het 
staatsburgerschap wordt ver
sneld. 
Het manifest betoogt verder dat 
een keuze voor Nederland ook 
sneller dan nu het geval is tot 
kiesrecht moet leiden. Boven
dien zouden migranten zelf 
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moeten kunnen aangeven of zij 
nog als een lid van een minder
heidsgroep geregistreerd wen
sen te blijven. 
Kiezen kan ook betekenen dat 
een migrant kiest voor terugkeer 
naar het moederland. Zowel 
Nederland als het moederland 
moeten dat mogelijk maken. 

3. Samen scholen 
Onderwijs speelt een cruciale 
rol in de ontwikkeling van kin
deren en jongeren en is daarmee 
een hoeksteen van een geïnte
greerde samenleving. Daarom 
moeten we zo snel mogelijk ko
men tot integratie in het onder
wijs. Om dit te bewerkstelligen 
zouden alle betrokken partijen 
moeten meewerken aan een 
actief scholierenspreidingsbeleid 
en daarvoor de benodigde finan
ciële en organisatorische onder
steuning moeten krijgen. De 
opstellers van het manifest wij
zen erop dat het recht op leerlin
genvervoer al bestaat. Het is 
nog slechts een kwestie van het 
adequaat inzetten van dat ver
voer zodat een betere 'menging' 
van schoolpopulaties kan ont
staan. 
Omdat het integratieproces zo 
vroeg mogelijk moet beginnen, 
dient het gebruik van- gemeng
de - peuterspeelzalen sterk 
gestimuleerd te worden. 

4. Samen wonen 
Voor een geïntegreerde samen
leving zijn ook geïntegreerde 
wijken, buurten en straten nodig. 
De segregatietendensen, die 
vooral in de vier grootste steden, 
maar ook in kleinere steden 
zichtbaar zijn, moeten doelbe
wust worden gekeerd. Zo moet 
het 'slot' op de witte wijken wor
den opengebroken. Dat kan door 
het woningbouwbeleid en het 
huursubsidiebeleid te wijzigen. 
De landelijke overheid kan hier
in een rol spelen door subsidies 
te verstrekken. Ook aan 'zwarte' 
wijken valt veel te verbeteren, 

. zodat ze weer aantrekkelijk wor
den voor andere bewoners. 

5. Samen leven 
Inburgeringscursussen moeten 
verplicht zijn, en tot resultaten 
leiden. Werk is essentieel voor 
een geïntegreerde samenleving. 
De werkgelegenheid van al
lochtonen dient dan ook met 
kracht bevorderd te worden. 
Een belangrijke verbetering van 
de arbeidsmarktpositie van al
lochtonen is te bereiken door 
gesubsidieerde banen om te 
zetten in fatsoenlijk betaalde 
banen. 
Ook van religieuze instellingen 
mag worden verwacht dat zij in
tegratie bevorderen. In ieder ge
val moet worden voorkomen 
dat religieuze leiders de brood
nodige integratie belemmeren. 

concrete voorstellen 

Deze vijf hoofdlijnen vormen 
de leidraad van het manifest en 
worden uitgewerkt in twintig 
concrete voorstellen. 

1 Om vast te stellen wat er al
lemaal is misgegaan met het in
tegratiebeleid en waarom, moet 
er een parlementaire enquête 
komen naar de effecten van het 
tot nu toe gevoerde beleid. 

2 De procedure tot het verkrij
gen van het staatsburgerschap 
moet worden vereenvoudigd, 
worden gestandaardiseerd en 
gratis zijn. 

3 Het kiesrecht voor de ge
meenteraad moet voortaan niet 
eerst na vijf jaar maar al na drie 
jaar worden verleend. Voor de 
provincie dient een soortgelijk 
kiesrecht te komen. 

4 Mensen moeten er voortaan 
voor kunnen kiezen om geen 
specifieke 'allochtone' of 'au
tochtone' maar 'gewone' inwo
ner van dit land te zijn . 

5 Wie kiest voor teruggaan 
naar het land van herkomst 
dient geholpen te worden bij het 
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realiseren van de terugkeer. 
Bestaande belemmeringen 
moeten worden weggenomen 
en de remigratieregeling moet 
worden verruimd. Verder moe
ten er bureaus voor advies en 
informatie voor remigranten 
komen, hier en ook in Turkije 
en Marokko. 

6 Er dient een steeds verder
gaande integratie van algemeen 
en bijzonder onderwijs in samen
werkingsscholen tot stand te 
komen. We moeten af van 'wit
te' en 'zwarte' scholen en op 
weg naar 'gemengde' scholen. 
Dat kan door actieve stimule
ring van gemengde scholen en 
een ontmoedigingsbeleid voor 
zwarte scholen. 

7 Elke gemeente moet een 
actief scholieren-spreidingsplan 
maken om zo snel mogelijk 
gemengd onderwijs in de 
gemeente te realiseren. Er moet 
- indien nodig - goed en gratis 
scholierenvervoer geregeld wor
den. 

8 Overal dienen schoolcon
tactfunctionarissen, die kunnen 
helpen om het schoolverzuim 
terug te dringen, te worden aan
gesteld. Door functionarissen 
uit de allochtone gemeenschap
pen in te zetten, kan het contact 
met de ouders verbeterd wor
den. 

9 Buitenlandse geldstromen 
naar het onderwijs hier moeten 
niet langer worden toegestaan. 
Beïnvloeding van het onderwijs 
door organisaties uit het buiten
land is onaanvaardbaar. Vereni
gingen en stichtingen in het 
onderwijs van wie blijkt dat zij 
toch geld ontvangen, verliezen 
hun recht op subsidie. 

10 Er moet landelijk beleid 
ontwikkeld worden dat een 
doortastende aanpak van de 
ruimtelijke segregatie mogelijk 
maakt. De lokale overheden 
dienen effectieve en doorzich-
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tige integratieplannen te maken 
op het terrein van ruimtelijke 
ordening en huisvesting. Deze 
plannen worden gefinancierd 
door de landelijk overheid. 

11 De huidige witte wijken 
moeten van het slot en open
gebroken worden voor alloch
tonen. Er moeten veel meer 
huurwoningen en goedkopere 
koopwoningen in witte wijken 
komen. In zwarte wijken dient 
de grootschalige sloop van 
betaalbare woningen te stoppen. 
Door beter woning- en woon
omgevingsonderhoud moeten ze 
ook voor andere bewoners aan
trekkelijk gemaakt worden. 

12 Het woningtoewijzings
beleid moet worden gericht op 
aanmoediging van een meer 
evenredige spreiding van 
allochtonen en autochtonen. 
Allochtone woningzoekenden 
dienen extra kansen te krijgen 
op woningen in witte wijken en 
autochtone bewoners moeten 
volop ondersteuning krijgen bij 
het houden of vinden van een 
woning in 'zwarte' wijken. De 
kwaliteit van wijken met over
concentraties van allochtonen 
moet verbeterd worden zodat 
deze wijken aantrekkelijker 
worden voor iedereen. Het 
gedogen van praktijken die het 
leefklimaat aantasten, moet 
stoppen. Overal dienen dezelf
de regels te gelden en gehand
haafd te worden, ook voor het 
vestigingsbeleid van winkels en 
andere ondernemingen. 

13 Iemand kan pas de inburge
ringscursus verlaten als hij of 
zij voldoende kennis van de 
Nederlands taal en de Neder
landse samenleving heeft opge
daan. Deelname· dient verplicht 
te zijn, uitval moet niet worden 
toegestaan. Oorzaken van uitval 
moeten worden aangepakt. 

14 Alle wachtlijsten voor taal
onderwijs aan allochtonen die
nen te verdwijnen. De kwaliteit 

moet drastisch worden verbe
terd. Er moeten aanvullende 
laagdrempelige en toeganke
lijke taal- en oriëntatiecursus
sen komen op wijkniveau. Ook 
de televisie kan een prominen
tere rol spelen in het taalonder
wijs. 

15 De werkgelegenheid van 
allochtonen dient bevorderd te 
worden. Ondernemingen die in 
hun personeelsbestand duide
lijk achterblijven bij het in 
dienst nemen van allochtonen 
dienen daarop aangesproken te 
worden. 

16 Subsidies voor langdurig 
werklozen moeten worden in
gezet voor het verbeteren van 
de arbeidsmarktpositie en het 
maken van nieuw perspectief 
door opleiding en bijscholing. 
Doorstromingsfaciliteiten naar 

'gewoon' werk moeten extra 
aandacht krijgen. De mogelijk
heden van scholing en bijscho
ling dienen te worden uit
gebreid, evenals de begelei
ding van werknemers die uit 
het arbeidsproces zijn geweest 
of er voor het eerst aan deel
nemen. Gesubsidieerde banen 
(waarin veel allochtonen wer
ken) moeten worden omgezet 
in normaal betaalde banen. 

17 Religieuze organisaties die
nen bij te dragen aan de inte
gratie. Daarom moet er een 
einde komen aan de komst van 
geestelijken die geen kennis 
hebben van de Nederlandse 
taal en de Nederlandse samen
leving. Wie een verblijfs
vergunning wil krijgen als 
geestelijke dient vooraf aan te 
tonen dat de gewenste kennis 
daadwerkelijk bestaat. 
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18 Buitenlandse financiering 
van in Nederland opererende 
religieuze genootschappen moet 
volstrekt transparant zijn. 

19 Het bestrijden van criminali
teit en overlast door jongeren 
moet praktischer en meer resul
taatgericht worden. Hulpmidde
len zijn het maken van profielen 
van daders, het ontleden van de 
harde kern van recidivisten en 
het begeleiden van jongeren die 
dreigen te ontsporen. De betrok
kenheid van de ouders dient 
drastisch vergroot te worden. 

20 Experimenten met jongeren 
die meehelpen bij het toezicht op 
de leefbaarheid in de wijk zijn 
noodzakelijk. Evenals een lande
lijke adviesraad van en voor 
jongeren uit de minderheids
groeperingen die deze experi
menten kan begeleiden. 
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