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Prof. dr. Rita Süssmuth is werkzaam aan de universiteit 

van Göttingen, CDU-prominent en voormalig voorzitter 

van de Bundestag in Duitsland. Zij was tevens voorzitter 

van een commissie die in 2001 een controversieel advies uitbracht over de im

migratieproblematiek In dit advies (dat niet de steun had van de eigen COU

fractie) werd onder meer de toelating van geschoolde buitenlandse werkne

mers bepleit om de daling en de vergrijzing van het arbeidsaanbod te lijf te 

gaan. Süssmuth is mede-ondertekenaar van het elders in dit blad afgedrukte en 

besproken document 'Diversity within Unity'. Voor CDV bespreekt zij het boek 

Immigratie en Vluchtelingen van Michael Dummett. Ter introductie van haar be

spreking zijn enige centrale passages uit het boek afgedrukt. 

" ... Uit onze analyse volgt dat politici maar eens op moeten houden om uit naam van het 

land in wier belang zij spreken zaken te zeggen als: 'Wij zijn een soevereine natie die krach

tens haar soevereiniteit het recht heeft te beslissen wie wij in ons land binnenlaten en wie 

niet." In plaats daarvan zouden zij moeten zeggen: 'Wij vertegenwoordigen ons land in de 

gemeenschap van naties en hebben om die reden niet het recht barrières op te werpen tegen 

mensen uit andere landen die ons land binnen willen gaan." Het idee dat nationale grenzen 

overal opengesteld zouden moeten worden, moet veel meer zijn dan slechts een vage aspira

tie: het zou een uitgangspunt moeten zijn dat door iedereen als norm erkend wordt. Wij heb

ben de extreme opvatting verworpen dat dit een absoluut principe is, en dus ook de gevolg

trekking dat het tot de mensenrechten van ieder individu behoort dat hij in de wereld kan 

gaan en staan waar hij wil en waar hij het zich kan veroorloven. Wij hebben dit verworpen 

door de staat in twee zeldzame gevallen het recht toe te kennen om aspirant-immigranten 

buiten te houden: in het geval zijn bevolking daadwerkelijk gevaar loopt ondergedompeld te 

worden; en in het geval het aantal potentiële immigranten zo groot is dat het ernstige over

bevolking tot gevolg heeft. Voor westerse naties is het echter onwaarschijnlijk dat deze be

dreigingen zich in de afzienbare toekomst zullen voordoen; en daar wij geen andere redenen 

gevonden hebben die een staat het recht geven om aanstaande immigranten buiten te slui

ten, volgt daaruit dat -zoals de zaken er nu voor staan -het principe van open grenzen als 
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norm geaccepteerd zou moeten worden: een norm waarvan slechts onder zeer bijzondere om

standigheden rechtmatig afgeweken kan worden ... " (blz. 88-89) 

" ... De aanvaarding van dit principe door de westerse staten vereist een volledige transforma

tie van de huidige westerse houding ten opzichte van immigratie. Westerse politici prediken 

de noodzaak van de meest rigide beheersing, en de westerse bevolking wordt al tientallen ja

ren aan dergelijke preken blootgesteld. De leiders van de westerse naties moeten zo snel mo

gelijk een volte face - een draai van 180 graden - maken en beginnen met uit te leggen dat 

er een noodzaak bestaat voor een geheel nieuwe relatie tussen de welvarendere landen van de 

wereld en de armere. Er kan tegengeworpen worden dat dit onmogelijk is. De bevolking van 

geen enkel land is geneigd naar morele terechtwijzingen te luisteren en dat te slikken wat 

het niet bereid is te doen, enkel om de bevolkingen van andere landen ter wille te zijn, en nog 

minder om rekening te houden met abstracte vragen van politiek:filosofische aard. Maar het 

feit blijft dat dit geen kwestie van theorie of morele principes is, maar een dringend prak

tisch belang heeft. De huidige wereldorde is al gruwelijk inefficiënt en gedwongen om rijke 

landen op te roepen te betalen voor het lenigen van hongersnoden en andere plotselinge ram

pen, zoals overstromingen die het resultaat zijn van ontbossing en door aardbevingen vernie

tigde huizen, die niet schokbestendig gebouwd zijn omdat dat te duur is. Uiteraard is de 

hulp zelden ook maar net aan voldoende en wordt zij veel te snel weer stopgezet; het is te wij

ten aan ons slechte beheer van de aarde dat er zo vaak bijgesprongen moet worden als nu ge

beurt. De gruwelijke ongelijkheid binnen de wereldorde kan niet oneindig voortduren: vroe

ger of later komt zij tot een uitbarsting met catastrofale gevolgen voor de landen van de 

eerste wereld ... " (blz.90-91) 

De 21ste eeuw wordt in toenemde mate een eeuw van migratie. De zowel verrij

kende als veeleisende uitdagingen die migratie met zich meebrengt, zijn lang ge

negeerd door de landen die migranten als definitieve bestemming, tijdelijke be

stemming of thuisland beschouwen. Veel regeringen en landen willen het belang 

van dit thema niet erkennen. 

Nieuwe principiële vragen 

In zijn boek Immigratie en Vluchtingen snijdt professor Michael Dummett, filosoof 

en ethicus uit Oxford, centrale thema's uit het immigratiedebat aan. Anders dan 

de actuele discussie, die vrijwel uitsluitend gericht is op het weren van immigra

tie naar Europa en die immigratie van mensen uit andere culturen, met andere 

religies, etnische achtergrond en ras, als bedreiging neerzet, richt Dummett zich 

juist op nieuwe principiële vragen. 

Hij kiest daarbij niet primair een economische of demografische benadering, 

maar een op mensen- en burgerrechten gerichte invalshoek. Hij stelt aan de orde 

het fundamentele recht van ieder mens om zich in de wereld vrij te bewegen (dus 

over de grenzen van het eigen land heen). In deze optiek gaat het niet slechts om 

CDV I LENTE 2003 



het waarborgen van de rechten van vluchtelingen conform de bepalingen van het 

Vluchtelingenverdrag van Genève, maar om het vraagstuk van wereldwijde migra

tie in een tijdsgewricht van mobiliteit en globalisering. Dat vereist een andere ma

nier van denken en een verandering van politieke en culturele paradigma's. 

Tot dusver zijn de bestaande regelingen hetzij gericht op het verstrekken van tij

delijke verblijfsvergunningen, hetzij op immigratie gekoppeld aan inburgering. 

De denkmodellen volgen de achterhaalde regelingen, ontWikkeld door natiesta

ten. Wat ontbreekt is een aan de veranderende omstandigheden aangepaste 

Europese en internationale migratiepolitiek. Daarbij hoort ook een opvatting over 

naties die ervan uitgaat dat daarin verschillende etnische groepen en culturen in 

vrede en wederzijds respect moeten kunnen samenleven op basis van een demo

cratische grondwet die nationale, Europese en internationale maatstaven ten aan

zien van mensen- en burgerrechten met elkaar verbindt. Om dat te bereiken, be

pleit Michael Dummett een radicale koersverandering in het migratiebeleid. 

Hij analyseert welke rol racisme in immigratiedebatten en immigratiebeleid 

speelt en welke verantwoordelijkheid staten en regeringen hebben tegenover 

mensen ongeacht herkomst, etniciteit of staatsburgerschap. Deze analyses krijgen 

gewicht doordat ze gebaseerd zijn op de filosofische overpeinzingen en praktische 

ervaringen van een man, die al decennia lang tegen racisme strijdt. 

Fundamentele herbezinning nodig 

Zijn prikkelende stellingen zijn een uitdaging voor de traditionele immigratiede

batten. Hij bindt op een volledig nieuwe wijze de strijd aan met problemen. 

Michael Dummett stelt de rechten waarop soevereine staten en gemeenschappen 

van staten zich altijd beroepen bij het nemen van immigratiebeperkende maatre

gelen fundamenteel ter discussie. Hij haalt de humanitaire aspecten van immigra

tie, in het bijzonder die van illegale immigranten en vluchtelingen naar de voor

grond en bepleit dat deze aspecten in de toekomst centraal komen te staan. Hij zet 

zich in voor Europese en internationale regelgeving op dit terrein. 

Michael Dummett toont met talrijke voorbeelden de noodzaak aan het debat over 

immigratie anders te voeren dan hedentendage in het Verenigd Koninkrijk, in an

dere Europese staten en wereldwijd de praktijk is. Zijn voorbeelden bestrijken een 

rijk scala aan ervaringen met immigratie en de omgang met mensen uit verschil

lende culturen en afkomst. Het boek bevat migratie-ervaringen uit thuislanden, 

doortochtlanden en bestemmingslanden over de hele wereld, met landelijke en 

regionale voorbeelden uit de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada, 

Australië, het Caribisch gebied, China, Maleisië, Oost-Timor, Zuid-Oost-Europa en 

Tibet. Duidelijk zichtbaar daarbij worden de humanitaire gevaren en racistische 
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neigingen die in de hedendaagse debatten over immigratie in veel landen een rol 

spelen .. 

Vluchtelingen en Immigratie is een uitdagend boek dat tot fundamentele bezinning 

aanzet. Michael Dummett is te beschouwen als een radicale ziener die fundamen

tele veranderingen in de migratiebewegingen in de 20ste en 21ste eeuw scherp op 

het netvlies heeft. In de toekomst zullen de klassieke immigratielanden in toene

mende mate ook transitielanden zijn. En Europese landen zullen in toenemende 

mate beide zijn. Immigranten zullen een beperkte tijd blijven en trekken dan ver

der naar een ander land. Zo is bijvoorbeeld 30% van de vluchtelingen uit Kosovo 

die eerst asiel gezocht hebben in Duitsland, doorgemigreerd naar Canada. 

Anderen zijn van daaruit enkele jaren later naar hun thuisland teruggekeerd. 

In het licht van wereldwijde communicatie en mobiliteit zal de migratie toe- en 

niet afnemen. Daarbij moeten wij een onderscheid maken tussen gedwongen en 

vrijwillige migratie. Voorzover wij uit onderzoek kunnen opmaken, immigreert 

slechts een gering deel naar Europa. 

Beslissend echter zijn de consequenties voor het met elkaar samenleven van ver

schillende culturen en rassen. In plaats van een reactieve houding is een pro-actie

ve houding noodzakelijk, een actieve sturing van de immigratie op de korte en 

middellange termijn, integratie en actieve maatschappelijke participatie 

Zieners zijn vaak als roependen in de woestijn, maar de loop van de geschiedenis 

geeft hen vaak gelijk. Alleen duurt dat meestal veel te lang. In plaats van preven

tief en met een vooruitziende blik te handelen, komt de politiek over het alge

meen pas in beweging als de problemen en conflicten zich al ophopen. Dat gaat 

dan ten koste van zowel de burgers en burgeressen van de ontvangende landen als 

van de immigranten en immigrantes. Zieners lokken tegenspraak uit. Maar juist 

dat geeft betekenis en politieke actualiteitswaarde aan hun behartigenswaardige 

analyse en voorstellen. 

Prof dr. Rita Süssmuth is werkzaam aan de universiteit van Göttingen en 

mede-ondertekenaar van Diversity within Unity 
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