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Door Agnes Kant en Al i Lazrak 
Agnes Kant is Tweede Kamerlid 
voor de SP; 
Ali Lazrak is kandidaat-Kamerlid Allochtonen willen 

niet in aparte wijken 
voor de SP 

Een groot aantal allochtonen van 
één nationaliteit in een wijk huis
vesten, leidt tot de problemen, 
zoals die zich manifesteren in 
veel woonwijken elders in het 
land, waarvan het Utrechtse 
Kanaleneiland een voorbeeld is. 
Onlangs heeft de Utrechtse poli
tie - waarschijnlijk uit onmacht 
- aangekondigd Marokkaanse 
jongeren te gaan inzetten als toe
zichthouder om de overlast en 
criminaliteit in de wijk die door 
hun landgenootjes wordt veroor
zaakt te bestrijden. Dat geeft een 
indicatie van waar de 'nationali
teitenwijken' in Almere toe kun
nen leiden. De Almeerse wo
ningbouwverenigingen stellen 
dat ze door allochtonen in eigen 
wijken te plaatsen, spanningen 
tussen de bevolkingsgroepen 
willen tegengaan. Maar het is 
omgekeerd. 
De problemen die de woning
bouwverenigingen met hun plan 
willen aanpakken, vormen de 
oogst van hetgeen zij en hun 
branchegenoten in een verleden 
hebben gezaaid. Door sommige 
woonwijken afte sluiten voor al
lochtonen, en de deuren naar een 
aantal andere wijken juist wijd 
open te zetten, is het percentage 
allochtonen in die laagdrempe
lige wijken tot onaanvaardbare 
hoogten gestegen. Dat vindt de 
autochtone bevolking die dan 
ook massaal de benen heeft 
genomen naar andere wijken. 
Het resultaat daarvan is dat 

De plannen van de drie woningcprporaties 
in Almere om allochtone woningzoeken
den per nationaliteit in aparte wijken te 
huisvesten, ondermijnen het intègratie
proces van allochtonen dat toch al moei
zaam verloopt. In plaats van kortzichtig 
concentreren is veeleer een doordacht en 
evenwichtig beleid dat leidt tot meer 
spreiding in de samenleving te prefereren. 
Concentratie van allochtonen in wijken en 
op scholen belemmert de integratie, terwijl 
het algemeen maatschappelijk, en voor 
hun toekomst en die van hun kinderen van 
groot belang is om te integreren in de 
Nederlandse samenleving. 

ren niet meer samen spelen, en 
dat de verschillende groepen 
elkaar niet anders dan van af
stand kennen. En een kwalijk
gevolg is ook het ontstaan van 
zwarte en witte scholen, wat van
wege de opgelopen taalachter
stand de kinderen minder kansen 
geeft in hun ontwikkeling en 
waarvan het effect zich pas op de 
latere termijn zal manifesteren. 
Dat de drie Almeerse verhuur
ders beweren met hun plannen 
aan de woonwensen van de al
lochtonen zelf tegemoet te wil
len komen, strookt niet met de 
werkelijkheid, gezien de hefti
ge reacties die hun plannen te
weeg hebben gebracht. Ook de 
woonwensen van veel allochto-

enigingen ons willen doen gelo
ven. Allochtonen zijn in veel 
gevallen net autochtonen! Dat 
de woningcorporaties hun bizar
re plan presenteren als een 
tegemoetkoming aan de woon
wensen van allochtonen is daar
om uiterst wrang. Daarbij 
strookt het niet met hun sociale 
en maatschappelijke verant
woordelijkheid een bijdrage te 
leveren aan een goed-geïnte
greerde samenleving waar ie
dereen eerlijke kansen krijgt om 
aan zijn of haar geluk te werken, 
in plaats van op voorhand op 
achterstand te worden gezet. 
Feitelijk capituleren de bouw
verenigingen voor de praktijk 
die ze zelf mee hebben vorm ge-

wonen en onderwijs. In plaats 
van dat ernstige probleem aan te 
pakken wordt het probleem tot 
oplossing verklaard! 
De drie woningcorporaties heb
ben een kans laten liggen om de 
fouten die zij in het verleden 
hebben gemaakt te herstellen. 
Dat hadden ze kunnen doen door 
vanaf nu te gaan werken aan een 
actief vrijwillig spreidingsbeleid 
van allochtonen en autochtonen. 
in plaats van hun dubbel domme 
plan voor nationaliteitenwijken. 
Dom omdat het de integratie die 
nu al stokt nog verder vertraagt 
en dom omdat geen van de 
betrokkenen, autochtoon of 
allochtoon, er gelukkig mee is. 
Precies daarom hebben we de 
regering ook gevraagd om maat
regelen te treffen tegen de Al
meerse aanpak, om daarmee 
meteen de deur op slot te doen 
voor andere corporaties die ook 
wel iets zien in nationaliteiten
wijken. 

Natuurlijk is het niet eenvoudig 
om segregatie- en concentratie
tendensen te stoppen en om te 
buigen. Natuurlijk dienen zowel 
de rijks- als de gemeentelijke 
overheid hun beleid ingrijpend 
te wijzigen om succesvolle 
deconcentratie en spreiding mo
gelijk te maken. Door te kiezen 
voor een dergelijke koers hou
den we in ieder geval zicht op 
een samenleving waarin mensen 
op den duur weer werkelijk sá-

autochtone en allochtone kinde- nen staan haaks op wat de ver- geven: segregatie, met name in men leven in plaats van apart! • 
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