
De voorstanders van een actief 
arbeidsmigratiebeleid hanteren 
een scala van argumenten voor 
hun pleidooi. Dat loopt van 
'burgers van arme landen moet 
als gelijkwaardige partners de 
mogelijkheid geboden worden 
hun bestaan te verbeteren.' (Ju
dith Belinfante) tot 'de dubbele 
vergrijzing maakt dat we er niet 
aan ontkomen. ' (Jaap de Hoop 
Scheffer) en 'de mensen komen 
hier toch naar toe, legaal of ille
gaal'. (Ad Melkert). 
Ons land heeft de komende 
jaren te maken met een dubbele 
vergrijzing: gemiddeld worden 
we steeds ouder en het aantal 
ouderen als percentage van de 
totale bevolking zal de komende 
decennia verder toenemen. Dat 
kan een niet gering probleem 
worden voor de samenleving in 
het algemeen, en voor de oude
ren van morgen die aangewezen 
zijn op zorg in het bijzonder. Dat 
is ook de reden waarom de paar
se kabinetten een fors verwijt 
valt te maken. Zij hebben de 
populariteit van het werken in 
de zorg de afgelopen jaren bui-
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tengewoon geschaad. Nu er 
spanning op de arbeidsmarkt is 
als gevolg van de aanhoudende 
economische groei, wordt het 
probleem van het personeels
tekort in de zorg nog verder ver
sterkt. Justus Veerman, hoog
leraar sociologie, stelt echter: 
'Of er op lange termijn sprake 
zal zijn van een echt arbeids
tekort in ons land, staat voor mij 
nog niet vast. En als er al sprake 
zal zijn van een tekort, dan zal 
dat vooral gelden voor de zorg
sector.' Om het nu al bestaande 
tekort aan mensen voor de zorg 
te compenseren, heeft het kabi
net bevorderd dat er in landen 
als Suriname, Zuid Afrika, 
Polen, de Filippijnen en Indone
sië geworven zou gaan worden. 
De eerste ervaringen die daar nu 
mee opgedaan zijn, zijn niet erg 
positief. Zo gingen Zuid-Afri
kaanse verpleegkundigen eer
der al gedesillusioneerd weer 
terug naar hun land. De taal , de 
cultuur en de medische praktijk 
bleken te zeer te verschillen 
zodat een effectieve inzet niet 
mogelijk bleek. Inmiddels heeft 

de Kamer, mede op aandrang 
van de SP besloten deze wer
vingspraktijk danig terug te 
schroeven. Doorslaggevend ar
gument: het is immoreel in arme 
landen mensen te werven die 
daar harder nodig zijn dan hier. 
De werving in de Filippijnen en 
Indonesië gaat overigens tot op 
de dag van vandaag gewoon 
door! 

Mobiliseer het 
arbeidspotentieel dat 

voor handen is 

Maar wat te doen met de span
ning op de arbeidsmarkt als die 
aanhoudt? Áls die aanhoudt, 
want dat staat geenszins vast. 
De economische groei loopt al 
weer terug en het vermoeden 
van het CPB is dat de werkloos
heid volgend jaar weer zal op
lopen. Stel echter, dat dit niet 
gebeurt. Wat rest ons dan te 
doen? Het mobiliseren van het 
arbeidspotentieel (volgens de 
minister van Sociale Zaken, 
Vermeend zo'n 700.000 men
sen) dat voor handen is. 'Maar 
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dat zijn niet de IT' ers die wij 
zoeken, ' hoor ik het VNO/NCW 
dan zeggen. Dat kan zijn , maar 
dan gaat men die mensen maar 
opleiden. Dat is beter dan rela
tief goedkope arbeidkrachten in 
het buitenland te werven zonder 
zich rekenschap te geven van de 
lange-termijngevolgen, hier en 
daar. Laten we beginnen met 
het verminderen van de in
stroom in de WAO (door betere 
arbeidsomstandigheden en -tij
den) en bevordering van de 
uitstroom (herinvoering van de 
collectieve Ziektewet en sanc
ties voor bedrijven die niet 
alles in het werk stellen om 5 
procent van hun werknemers
bestand uit (ex)WAO'ers te 
laten bestaan). 
Eén miljoen mensen in de 
Arbeidsongeschiktheidsregelin
gen kan geen enkel land zich 
permitteren, niet alleen uit eco
nomisch oogpunt maar ook 
omdat het recht op werk ook 
voor deze mensen inhoud moet 
krijgen. Helaas willen noch de 
commissie Donner noch het 
kabinet hieraan. Het bedrijfs 



Als het aan de PvdA, 066, Groenlinks en 

VNO/NCW ligt, gaat ons land - in navolging 

van Duitsland - actief werken aan arbeids

migratie vanuit landen buiten de EU. 

Ook het CDA heeft, na aanvankelijke afwij

zing, zijn steun toegezegd. Het kabinet komt 

binnenkort met een definitief standpunt 

over deze zaak. Jan Marijnissen heeft dat nu 

al: onnodig, onverstandig en zelfs immoreel. 

'De gastarbeid van Paars is een vorm van 

neokolonialisme.' Een ruime samenvatting 

van een uitgebreid opinie-artikel. 

!reven mag immers - naar goed 
lilberaal inzicht- op geen enkele 
wijze in zijn vrijheid worden 
/tleknot. 

Arme landen zijn niet 
gebaat bij een braindain 
die hun beste krachten 

wegkaapt 

De enorme ongelijkheid in de 
wereld is de belangrijkste oor
zaak van de migratie. Terecht 
uggen sommigen dat het 
llypocriet is een onderscheid te 
maken tussen politieke en eco
mumische vluchtelingen. Nie
mand kan immers iemand 
mders die arm is en geen 
pn:rspectief heeft, het recht ont
mggen alles te doen om zijn 
pn itie en daarmee die van zijn 
gu.in te verbeteren. Maar in 
deze moet de begrijpelijke 
ambitie van individuen wel 
onderscheiden worden van de 
politieke keuzes die geacht wor
den rekening te houden met de 
algemene omstandigheden en de 
toekomst. Dit is het centrale di
lemma in het migratievraagstuk 

Arme landen zijn gebaat bij 
structurele ondersteuning vanuit 
het rijke Westen, bijvoorbeeld 
in de vorm van kwijtschelding 
van hun schuldenlast, investe
ringen, toegang voor hun pro
ducten op de Westerse markt, 
hulp bij het opzetten van educa
tieprojecten, enzovoorts. Zij 
zijn niet gebaat bij een brain
drain doordat hun beste krach
ten worden weggekaapt door 
het Westerse bedrijfsleven. Die 
mensen zijn nodig voor de 
opbouw van het land en de vor
ming van een middenklasse 
(meestal een voorwaarde voor 
stabiele ontwikkeling), en bo
vendien hebben de overheden 
met scholing in die mensen 
geïnvesteerd en zien dan de 
revenuen daarvan wegvloeien 
naar de rijke landen. 
De Duitse minister van Binnen
landse Zaken stelt voor de 
arbeidsmigranten te willen 
selecteren door middel van een 
puntensysteem: ben je jong en 
goed opgeleid, heb je talent en 
breng jezelf ook nog geld mee, 
dan heb je de meeste kans op 

een vergunning. Deze aanpak 
maakt een aantal dingen duide
lijk: ten eerste dat het niet gaat 
om het welzijn van de mensen 
in kwestie. Was dat het geval, 
dan zou men de echte armen 
hier een kans geven. Het gaat 
slechts om het eigen belang. Ten 
tweede, de belangen van het 
land van herkomst spelen geen 
enkele rol. Ten derde, ook in 
Duitsland kunnen de langdurig 
werklozen en arbeidsongeschik
ten het verder wel vergeten. 
Voor hen komt er een goedkoop 
alternatief in de vorm van vele 
tienduizenden arbeidsmigranten 
per jaar. 
Jet Bussemaker, PvdA-kamer
lid, spreekt over 'een redelijk 
niveau van sociale bescher
ming' voor de nieuwe arbeids
migranten. Dat is niet erg con
creet, al geven de gekozen 
woorden wél aan dat de sociale 
bescherming minder zal zijn 
dan voor autochtonen. Dezelf
de mevrouw Bussemaker liet 
tijdens een uitzending van 
Radio 1 weten dat de PvdA 
juist nfet denkt aan de werving 
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van mensen voor de zorg, ter
wijl dat volgens demogiafen nu 
juist de sector is waar de groot
ste knelpunten te verwachten 
zijn. Voor welke sectoren er 
dan wel geworven moet wor
den, zegt ze niet precies te 
weten. 

Investeer in de arme 
landen, en betaal daar 

een eerlijk loon 

Indien het gaat om een perma
nent verblijf, zal geïnvesteerd 
moeten worden in de integratie. 
Wie gaat dat betalen, de werk
gevers of de gemeenschap? Wat 
gaat er met deze mensen gebeu
ren als de gevreesde recessie 
onverhoopt toch toeslaat? Het is 
opmerkelijk dat al die vragen 
onbeantwoord blijven, temeer 
daar de ervaringen met de vrij
heid-blijheid-aanpak door de 
werkgevers van de arbeids
migratie in de jaren zestig ons 
nog dagelijks confronteert met 
gevolgen: grote integratiepro
blemen voor honderdduizenden 
migranten. Zou het niet van 
zorgvuldig beleid getuigen eerst 
die problemen op te lossen? Bij
voorbeeld door de werkloosheid 
onder deze groep, die signi
ficant hoger ligt dan die onder 
de autochtonen, actief te bestrij
den. 
De Nederlandse regering moet 
daarom het bedrijfsleven geen 
vergunning geven om meer mi
granten hierheen te halen. Het 
Nederlandse bedrijfsleven heeft 
tegenwoordig de mond vol over 
'maatschappelijk verantwoord 
ondernemen'. Laat hen dat 
waarmaken. Om te beginnen 
door mensen uit ontwikkelings
landen scholingsprogramma's 
en stageplaatsen aan te bieden. 
Dáár en eventueel ook hier. 
Laat men in die arme landen 
investeren en die werknemers 
daar gewoon een eerlijk loon 
geven. De globalisering die nu 
voor veel landen slechts nega
tieve kanten kent, zou dan een 
menselijker gezicht krijgen. 
Dat zou de mensen waar we het 
hier over hebben én de landen 
waar zij wonen écht vooruit 
helpen. • 
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