
Spanningsveld bij de discussie over integratie van minderheden is 

de verhouding tussen integratie en behoud van eigen identiteit. 

lntegratie is geen eenrichtingsverkeer: wederkerigheid slecht drem

pels tussen groepen. Het CDA vindt dat er ruimte moet zijn voor 

culturele en religieuze beleving door minderheden, en voor zelfor

ganisaties. Het paarse beleid ademt meer de sfeer van assimilatie. 

D 
nor de veel-

hc\vogcn 

loop van de 

ge<;ehiedeni<; 

hedt Nederland naam ge

maakt met de ,Jeutelwoor

den harmonic, tolcrantie 

en ga<;tvriJheid De toege

nonlcn "\panning rondon1 

de kom<;t van grotc aan

tallcn 'vrccmdelingen' in 

het laat<;te decennium zet 

dezc trad1tie onder druk. 

Het i<; een uitdaging voor 

de chri<;tcn-democratie te 

zoeken naar een uitstraling 

en hclcid waardoor we er 

in kunncn <;lagen de ge

nocmde slcutclwoordcn 

tier overeind te houden. 

Natuurlijk i<; de kom<;l van 

'vrcemdcn' op z1ch niet de 

oorzaak van gcvoelcns van 

hedreiging en onzeker

hcid. Die l1gt in een veel

heid van maahchappclijkc 

ontwikkelingen De tijd 
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van cen ovcrzichtclijke 

')Jtncnlcving i'-; in1n1tT~ 

voorhij: kri,krasrelaties nc

men de overhand en de 

'verzuiling'- die lang heclt 

hijgedragen aan het he

werkstelligen van harmo

nic - heeft aan belang in

gcboet. De gcdachte dat 

we door de wederopbouw 

na de Twcedc Wcrcldoor

log aileen maar voor;poed 

en wclvaarbgroci zouden 

kennen, werd wrced vcr

stoord door de wcrkeli)k

beid van <;tagnerende cco

nonlischc groci en grote 

langdurigc werkloosheid 

Ook gaan de tcchnologi

sche ontwikkelingen zo 

snel dat deze voor de ge

middclde mem bijna niet 

bq te benen is. Door deze 

ontwikkclingcn i-, cr ecn 

nieuw type maatschappij 

ontstaan: ecn complexe 

I)JtllCn levi ng- in- vcp.;ncll i ng 
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die tevens multicultureel is. Vecl zaken 

lijkcn footloose' Een groot aantalmenscn 

verl1est hct overzicht en/of raakt de 

wcg kwijt Nicts lijkt mccr zeker. In 

zo'n situatie is de kans groot dat ecn kli

maat ontstaat voor het zoeken naar de 

'zondebok'. 

Opdracht 
Dergclijkc vcranderingcn betekencn 

ecn opdracht voor de christen-demo

cratic. lmmers, de grondslagcn van onzc 

hcwcging c..lragcn on~ op 0111 vvcgcn te 

zockcn voor een harmonisch samcn-le

ven, waarbij al<> grote waarde voorop 

blijft staan dat menscn vrij zip1 hun ci

gcn gelool en lcvcn<>bcschouwing te be

leven. )uist nu zal het C:DA ZIJn waardc 

moetcn hewijzcn en aan moctcn toncn 

hoc de Nederlandsc cigenhcdcn en ver

worvenhcdcn- waaraan de chnstcn-dc

mocratic in hct vcrleckn fors heeft bij

gcdragcn- in ccn modernc "ianlenleving 

vertaald moetcn worden. Hoc ziet deze 

opdracht cruit~ De samcnleving hccft 

ecn pluriform karakter gekregcn, waarin 

enerzijds tolcrantic, wedcrzijds respect 

en een bcreidheid tot dialoog en andcr

ziJds ccn duidclijkc iher)ddinicring van 

centrale waarden en aandacht voor so

ciale cohe<;ic en ankerpunten nodig zijn. 

De achtcrgrond van dcze 'mix' is hct 

idee dat juist in ecn complcxc, snelle, 

onoverzichtcli)ke e11 ook globaliscrende 

-,an1cnlcving 'ol7scs Pml ntsl' nodig zijn, 

wat1r ccn thuisht~vcngevocl en eigen 

identitcJt kunnen worden belccfd, van 

waaruit n1cn in Jtlnraking kt1n kon1en 

met de 'sncllc' samcnlcving. 

I )it <lrtikcl i1 tic /Pecrsl,u}r"/11 tic Jn!cl/esf!ccial A lillticrhcdm/,clcid 

ti11· i11 1111111rt 1 9'17 ,/oar tic CDA- TiPccde Kai/Jcr{ract/e is l'ilSt~c

stcU Emler 1'crsd11·c11 ill Clnistc11 Del/JOe mtische Vcrkmllilit}ell 

cc11 tlrtikcl OI'CI tic F<~ctles{lccial ,\ IC!lisch-cthischc l'rtlill}stukkw 
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Dat is niet aileen het vcrtrekpunt voor 

cen eigentijds familie- en gezinsbclcid, 

maar ook voor ecn succesvol intcgratic

beleid van minderheden. De mogclijk

heid bieden aan mcnsen om zichzelf tc 

organiseren op basis van lcvensbc

"chouwing, 0111 van daaruit verant\voor

dclijkheid tc nemen voor zichzelt en 

anderen is van wezcnlijk belang Dat 

betekcnt niet teruggrijpen naar nude 

vorn1en van vcrzuiling, n1aar eigcntijdc.; 

nieuwc wegen zoekcnd. De intcractie 

tu<.<.en vcrschillendc culturen, juist up 

micronivcau (gezinncn), vcrgt aandacht 

van de overheid. Cenoemde centrale 

waarden en ankcrpunten zijn wellicht 

in de wclvaansjarcn zcventig wat op de 

achtcrgrond gcraakt, n1aar n1octcn op

gcpoctst worden. Het past de christen

democratic om dcze rwtics hoven talc! 

te krijgen en te Iaten doorklinkcn in 

haar politick handclcn. Tegcli)kcrtijd 

zal het C::DA duidclijk stelling moetcn 

ncmen in de discu<;<;ie over de grcnzcn 

van de rcchtsstaat. 

Wederkerigheid 
Een voortdurcnd <>panningsveld bit de 

integratic van minderheden rn de 

Ncdcrlandsc samenleving i<; de verhou

ding tuc.<..,cn intcgratic en hchoud van 

cigcr1 identiteit. 1-lierbij mocten gccn 

kunstn1atigc tcgen-.;tcllingcn \Vordcn 

gccrceerd. Het beleven van ident1teit 

behoort tot e'en van de meest cxlstcn

ticle bchocl ten van mcnscn. Lr moct 

dan ook ruimtc zijn voor culturele en 

rcligieuzc heleving als ondcrdccl van 

het integraticproces. Bcwustwording en 

ccn gcvocl van zckcrheid zijn csscn

ticel. ,1\,laar integratic van mindcrhcden

groepen in Nederland is ook een kwcs

tie van plichten. Hct vcrledcn hccft 

gcleerd dat vcrwaarlozing daarvan later 

tot prohlcmcn kan lcidcn 1\lenscn 

n1octcn in de -.;an1cnlcving hun w<:g 
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kunne11 vindcn. De beheersing van de 

NederlanJse taal en de in Nederland 

e<,sentiele waarJen, normen en om

gangwonnen is daarvoor een absolute 

nooJzaak. De overheid voert hier tc

recht een <,tevig beleid. Deze bagage is 

nodig om bindtng te kunnen voelen 

met de <,amenlcving. Voor een bclang

rqk deel zullcn minderheden verder 

zeit vorm moeten geven aan hun inte

gratie. Het ~tin1ulcrcn van cigcn nct

werken van vriJwilligersorgani.,atie.,, die 

op prote'>'ionelc ondersteuning kunnen 

terugvallen, is een goede wcg om in ei

gcn vcrantwoordeli1kheid vorm te ge

ven aan integratie. 

lntcgratie i<, cchter gcen ccnrichting<,

verkeer: de wezenlijkc vraag is hoc we 

111 Nederland leetbaarheid en duur

zaamheid kunnen veilig stcllcn. Llit

cindclijk zullcn we dat samcn moeten 

docn. In dit proccs zullcn autochtonen 

en allochtonen van clkaar moetcn le

rcn. Autochtonen kunnen veel lcren 

van biJvoorbccld hct hcchte gemeen

schapsgevoel in Turkse grocrcn en de 

belectd- en gemanierdheid van vee! 

schoolgaandc allochtone jongcren. 

Allochtoncn kunnen aan de andere 

kant in hct kader van hun cmanciratic

rroces lcren van de vrijheid, zelfstan

dighcid en mondtghcid van de autoch

tonc Nederlander Zoals allochtonen 

moeten wctcn hoc en wat de Neder

landsc <,amcnlcving t<,, zouden autoch

tonen be.,ef en kennis mocten hehhcn 

van wat de multiculturele <,amenleving 

inhoudt en wat de achtergrondcn zijn 

van andere traditics dan de Ncdcr

landsc. Fen eenziJdige a<,<;imilatie is 

juist noch etfccticl Er hcstaan nu ccn

maal ver<,cht lien de iclceen over het 

'gocde Ieven' Hct gaat crom dezc 

ideccn in harmonic tc houdcn zodat 

een twccdeltng wordt voorkomen en 
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een tolerant samen-lcvcn wordt bcvor

dcrd. WederkerigheiJ client derhalve 

lcidraad tc zip1 in het CDA-denken 

over minderhedenbeleid. 

Minderheden en 
werkgelegenheid 
Om zo gocd mogeli1k in de Neder

landse samenlcving tc kunncn intcgrc

ren i'> deelname aan het arbcidsproces 

een hclangrijkc voorwaarde. In de loop 

Jer jaren zijn er diverse maatrcgclcn 

genornen om de achtcrstand van al

lochtonen or de arhcidsrnarkt tc ver

kleinen en hun arhcidsmarktrositic tc 

vcrstcrken, varierend van positieve ac

tie tot ccn wcttclijke vcrplichte alloch

toncnregistratie Llit de recente Rap

rortagc Minderheden I 996 van het 

Sociaal en C:ulturecl l'lanhureau (SCP) 

blijkt dat het etfect van de meeste 

werkgelegenheidsmaatregelen gering is 

gebleken: de positie van de kansarmcn 

is er niet wezenlijk door vcrbcterd en 

de kansrijken waren er zonder deze 

maatregelcn ook wei gckomcn. l'er 

saldo is er bij Surinamers, Antilliancn 

en Arubancn sprakc van een verbete

ring van de arbeidsmarktpositie: de po

sitie van Turken en 1\larokkanen is nict 

ot beperkt verbeterd. De jonge Turkse 

en l'vlarokkaansc vrouwen vormen een 

positieve uitzondering. Hun arheidspo

sitic is duidclijk aan hct vcrbctcren. 

Ondanks de genoemdc positicvc ont

wikkclingen is de arhcidspositic van de 

minderheden - over de gehele linie -

nog altijd ongunstig. 

Hct ts verheugend dat de Stichting van 

de Arbcid tijdens hct Najaarsoverlcg 

een vervolgakkoord heeft gc<,]oten met 

cen looptijd van vier jaar Om de doel

stelltng van extra wcrkgelcgcnheid te 

rcaliscren verdient hct volgens de 

Stichting aanbcveltng dat C:AO-par-
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tijen voor hun sector zich verplichten 

een bepaalde instroom van allochtonen 

vast te leggen Hierbij i'> het van belang 

dat er mecr dan voorheen aandacht 

wordt be<,teed aan het decentrale ni~ 

veau. 

Een ander belangrijk instrument is het 

stimuleren van de toepassing van inter~ 

cultureel management, waardoor het 

draagvlak op de 'werkvloer' wordt ver~ 

groot. Vaak zijn de traditionele wer~ 

vingsmethoden- zeker als het gaat om 

lunctie<, van hoger opgcleiden - niet 

zodanig dat gemakkelijk allochtone 

kandidaten worden gevonden De 

CDA~fractie heelt bij her Minderhe~ 

dendebat in 1996 bijvoorbeeld al ge~ 

pleit voor een project in navolging van 

To/Jiiflk': een initiatief vanuit de vrou~ 

wenemancipatie. TotJ/lllk was een cen~ 

traal punt waar in hogere (hestuurs)~ 

functie-, gc'i'nteresseerde vrouwen zich 

konden melden en van waaruit actief 

werd getracht om mensen voor te dra~ 

gen voor bekende vacatures. Organi~ 

<>atie-, die op zoek waren naar kandida~ 

ten konden daar terecht. Het bleek een 

effectiel project en zou voor hoger op~ 

geleide allochtonen ook zeer goed kun~ 

nen werken. 

Verder is het bevorderen van etnisch 

ondernemerschap van belang. De rijks~ 

overheid voert sinds een aantal jaren 

beleid om het potentieel aan onderne~ 

mers uit etnische minderheden aan te 

boren. Onderzoek wijst uit dat het aan~ 

tal ondernemers uit etnische minderhe~ 

den in de peri ode 19H6~ I CJ'l3 is verdub~ 

beld tot circa 26.000. Deze groei kan 

verder gestimuleerd worden door de 

opvang van startende ondernemers te 

verbeteren. Cedacht moet hierbij wor~ 

den aan verbetering van voorlichting, 

advisering en begeleiding Najaar I CJ95 

is cen twee)arig project gestart dat zich 

richt up het samenbrengen van (be~ 

staande) franchisegevers en onderne~ 

mers uit minderhcidsgroepen. De be~ 

doeling is dat deze franchiscformule 

bijdraagt aan hct oplossen van een 

tweetal reele knelpunten waarmee velc 

allochtone ondernemers te kampen 

hebben, namelijk een gebrek aan ma~ 

nagementvaardigheden en een ongun~ 

stige vestigingsplaats Fen dergelijk 

project zal een voorbeeldfunctie kun~ 

nen vervullcn en uitstralingseffecten 

hebben naar andere franchisegevers en 

allochtone ondernemers. Ook kansen~ 

zones bieden in dit opzicht daadwcrke~ 

lijk kansen. 

Onderwijs, opvoeding en 
emancipatie 
De rol die het onderwijs kan spelcn ten 

aanzien van de emancipatie van al~ 

lochtone lcerlingen is groot. De kansen 

om later een baan op de arbeidsmarkt 

te vinden en actief in de samenlcving 

mee te doen, worden mede be'irwloed 

door het <,choolverleden. Ten aanzien 

van minderheden spelen soms <,peci ~ 

lieke factoren Te denken valt aan de 

culturele idcntiteit van leerlingen, het 

integratieproces in de Nederland<,e sa~ 

menleving en ontwikkcling<,achterstan~ 

den die meestal het gevolg zijn van een 

combinatie van sociaal~economisch mi~ 

lieu en de mate van intcgratie in de 

Nederlandse samenleving van de gezin~ 

nen waarin de kinderen opgroeien. 

Allochtone leerlingen blijken relaticf 

vaker naar het speciaal onderwijs te 

worden verwezcn dan autochtone leer~ 

lingen, de taalbeheersing Ievert soms 

problemen op en het komt voor dat de 

botsing van culturen thuis en op -,chool 

lcidt tot verwarring over identiteit bij 

allochtone kinderen. Tegcnover proble~ 

men, die belcidsmatige aandacht be~ 

hoeven, staan positieve signalen die 
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erop duiden dat allochtone leerlingen 

en <;tudenten steeds bcter in de 

Nedcrlandse <;amenleving hun wcg we

ten te vinden. Allochtone studenten ne

men deel aan aile niveaus in het ondcr

wij<;, veroveren een boeiende baan en 

levcren ccn actieve bijdrage aan een 

klcurrijker <;amenleving. 

Door de vrijhcid van onderwij'> kennen 

we in Nederland vrijheid van stichting, 

richting en inrichting Door het recht 

op hekostiging kregen protestantsc en 

katholieke scholen begin dezc ceuw 

ecn positie ten opzichte van het open

haar onderwijs. Deze ontwikkeling 

hecft een bijdrage aan de emancipatie 

van genoemde bevolkingsgroepen gele

verd. Alhoewel de verzuilingsgedachte 

\tit' is, hedt de emanciperende lunctie 

zi1n kracht nog niet verloren. Het recht 

up de stichting van <;cholcn wordt door 

het CDA vanuit de identiteihheleving 

gcwaardcerd. Dit geldt tnutatis llllltcwdis 

voor islamitische en hindoe scholcn. 

Voor aile scholen, openbaar en bijzon

dcr, gelden kwaliteitseisen die door de 

Onderwijsinspectie gctoctst worden. 

Een ander uitvloeisel van de vrijheid 

van onderwiJs, namelijk de schoolkeu

zevriJheid. staat in relatie met het min

derhedenbeleid. Er zijn immers witte 

en zwartc <;cholcn. Net al-, de stich

tingwnjheid is ouk de schoolkeuzevriJ

heid ecn recht dat aile ouders hehben 

en moeten houden. In onzc ogen hedt 

de overheid geen taak in het <;turen van 

lcerlingen<;tromen in die zin dat de 

schoolkeuzevrijheid van ouders daar

mee ongcdaan gemaakt wordt. Een 

ccnzqdig opgehouwdc schoolbevolking 

Ievert in zekere zin een heperking up 

ten aanzien van de mogelijkheden om 

van elkaars cultuur te lcren. Daar regen

over staat dat in het verplichte curricu

lutn van elke school hct vak gce'>teli)ke 

stromingcn is opgenomen waardoor in 

ieder geval kennis verzameld wordt met 

betrekking tot diverse levcnsheschou

wingen en godsdiensten Mogelijk

heden om over en weer van clkaar te le

ren (cultuur en levensbeschouwing) en 

te lercn omgaan met de pluriformiteil 

in onze samenleving, dicnen versterkt 

le worden. 'Kruisbestuiving' door mid

del van hct over en weer kennis nemen 

van elkaars cultuur en rcligic i'> een 

gocde zaak. Dan is sprake van wederke

righeid tussen mensen en grocpen die 

drempels kan weghalen. 

Betrokkenheid van ouders bij het on

derwijs van hun kindcren vergroot de 

kansen op schookucces van hun kinde

ren. Voor allochtone nuder'> hlijkt de 

drempel vaak nog hoog Ecn aanpak 

gericht op het verstcrken van de relatie 

tusscn ouders en de <;chool 

zal de schoolkamen voor al-

lochtone lcerlingen verster
Net als 

z 
0 

I 

m 

v 

r 

m 

v 

ken. Ouderbezoeken, ge

sprek'>avonden, tnzet van 

Onderwijs in Allochtone 

stichtingsvrijheid is 

ook de 

Levende Talen (0ALT) en schoolkeuzevrijheid 
(mcer) allochtone docenten, 

lcerlinghegeleiders en ouder

participatic in de klas zijn 

voorbeelden die de band tus

'>en '>chool en ouder'> verster

een recht dat aile 

ouders hebben en 

moeten houden. 

ken. Vertegenwoordiger'> van 

zeltorganisaties, mmkeeen en tempcls 

kunnen een intermediairc rol vcrvullcn 

tussen school en ouders om het contact 

te bevorderen. 

Religie en cultuur 
Uit het christen-dcmocrati<;ch getinte 

beginsel van 'integratie met behoud van 

eigen identiteit' vlocit aandacht voor de 

aspecten rcligie en cultuur nadrukkeliJk 

voort. In maart 1988 werd op verzoek 

van de regering het rapport 'Overheid, 
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z De rol die het onderwijs kan spelen ten aanzim um1 de enumcipatie uan a11ochtoJ1e 
leerlingen is groat. Uoto i\ 11eke Sd,lall/i/11) 

godsdiemt en leven<,overtuiging' van de 

commissie-Hirsch Ballin uitgehracht 

Daarin wordt uitgebreid aandacht be

<,teed aan de positie van religieus

levensheschouwelijke organisaties van 

etnisch-culturele minderheden. De 

commissie constatcerde toen dat de 

voorzieningen "onvoldocnde" waren en 

vroeg nadrukkelijk naar aandacht voor 

de geestelijkc verzorging. Het C:DA 

hccft zich grotendeel'> achter de cnn

clusies van de commis-.ie geschaard. 

Het CDA hecft zich ook <,teeds verzet 

tegen de ontkoppeling van het cultuur

cn integratieheleid. Ruimte voor de he

leving van de eigen identiteit hetrcft 

ook de kumtsector. Juist daar kan ook 

de multiculturele samenlcving zichthaar 

worden. 

In hct kader van de aandacht voor 'reli

gie en cultuur' met hetrekking tot min

derheden hedt minister DiJkstal on

langs de positie van de znndag ter 

discuS'>ie gcqcld. Vanwegc de aanwe

zighcid van men<,en met een joodse en 

islamitische godsdiemt zou er in zip1 

ogen wellicht ook een Vrijdags- en 

Zatcrdagwet moetcn komen. Het CDA 

wijst dcze henadering af De zonclag 

moet nict aileen gezien worden als reli

gieuze clag, maar ook als stahiel sociaal 

rustpunt en maat<>chappeli)ke vcrwor

venhcid in hijna geheel Wc'>t-Europa 

Een welkome verworvenhe1d in de 

steeds 'sneller' wordcnde 24-uursecnno

mie. Daarovcr is een compromi'> moge

liJk nnch wcnselijk 

In reactie op het idee van ccn nict

chri,telijke multiculturelc fcestdag kan 

gesteld worden dat voor vcrschil!ende 

hevolkingsgroepen helangrijke (religi

euze) fcestdagen mocilijk op ecn clag te 

viercn zijn. !\Iemen moeten wei verlot 

kunnen 11emen op dagen die voor hun 

idcntlteitshelcving grote waarde heh

hen. In veel CAO's zip1 atsprakcn ge

maakt over verlot voor fccstdagen van 

minderheden. In de prakti)k hlijkt dit 

systeem redelijk goed te wcrken. In 

sommigc C:AU's i'> dit mindcr goed gc

regeld. De ovcrheid zou hicr een aall

jaag- en voorheeldrol moeten spelen 



Samenbindende rol van 
gebedsruimten 
Voor de zogcnaun1ck· ccr~tc gcncratlc 

inlllllgrantcn - de groot'-.tc grocp al
lochtonen- <,pckn mo<;kcccn, tempe!., 

en ondcrc rcligicuzc ruinltcn (kortwcg: 

gehcd<;ruimten I ccn helangrijke <;amen

hindende rol. Voor deze ztch in hoge 

mate onrhccmd voclcndc eer<;te gene

ratie waren en zijn de gebed<;mimtcn 

ook een pick van onrmoering. Cchcd<;

rutmren waren in de beginjaren -,tcrk 

naar hinnen cq. naar her land van hcr

k01mr gericht, her maat<;chappclijk Ie

ven Viln dezc gcncratic vond (en vindt 

rwg vaak) onder elbar plaah. De lailr

<;te tijd zien wq dat een ilanral gehcd<;

ruimten zich meer naar hurten richt en 

h<1<1r Ktiviteiten vcrhreedt, onder an

dere met her doc! )ongeren actiel te he

tr-ckken, van naaicursu<, tot god.,diemt

onderwi)'> Deze ontwikkeling i'-> een 

-,timult~n.., voor de intcgratic 111 de 

Ncdcrlandse samenlcving I let is een 

duideliJk voorhceld van het ncmen van 

de eigen vcrantwoordelijkherd De 

overheid zou deze ontwikkeling moe

ten <;timukren en hrer in h<1<1r helcid op 

nweten in'>pelen en voonborduren, hq

voorhceld door her he<;prckctl van pro

hlcmen in reliltre tot jongeren. 7:o kun

ncn rcligicuzc orgZlnJ-,atJc<., worden 

rnge<;chakeld hij het heantwoorderl van 

lllilahchappelqke vr<1gen Len dcrge

lqke henadering is niet '>tri,dig met het 

principe Villl \cheiding van kerk en 

..,taat' n1ct, on1dat de cigcn vcrantwoor

dell)kheid en pmttte van de mmkcei'Il 

intact hli)lt Bovendien waar autoch

tone Nederlander·s som<, geneigd ziJil 

het hespreken vi\n lllCJ<Jt'>chappeli)kc 

prohlcmerl in de kcrk te hekelen, is een 

dergell)ke. 'hrede' henadenng Ill mm

keecrl er1 tempels minder controvcr

sieel.1 I let integratieproces bn hier 

nict lo-. van gczicn \Vordcn. 
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Almer al kan de invlocd van gee<;teliJk 

!ciders op grote grocpen minderheden 

aanzienll)k zi)n Cce<,teli,ke Ieider'-> <,pe

lcn ecn hclangri)kc rol in het sociaal

culturcle en religieuze Ieven. Daarom i'-> 

hct e'->sentieel dat deze gee'>tclijk !ciders 

vee! attiniteit hchhcn met de Nedcr

land<;e cultuur en samenleving. Fen 

mecr zelt<,tandige opkidlllg<;mogcliik

heid van de Imam<; in Nederland zou 

integratie-bevurderend kunnen werken. 

Het verdient daarom aanhcveling om 

initiaticvcn van ccn (of meerdere) i'->la

mitischc koepels om een imam-opki

ding op te zetten- eventuccl als pilot

project- tc ondcr<;tcuncn. De overheid 

hcctt in dczcn niet rneer dan een 

I rand lvoorwa<1rde <,cheppende rol. 

Allochtonen en criminaliteit 
TiJdcm de l'arlcmentaire enqucte over 

de opsporing'>methodcn i'> rndrrngcnd 

her heeld na<1r voren gekome11 dat hc

paalde delcn van mindcrhcdengroepcn 

hctrokken zijn hij de lzwaar) georgani

seerde criminaliteit. Hoewel reccnte 

geruchtmakende rccht...zaken vooral 

hctrekking haddu1 op 'I lollandse jon

gcn~. vcrdicnt dit vraag-.;tuk -;cncuzc 

aandacht Naa<;t de he<;trijding van de 

gcorganJ'iccrdc cnrninalitcit - die on

vcrmindcrd moct doorgaJn - <;taJt in 

dit bdcr de vraag ccntraal hoc voorko

men karl worden dat I de len van I de al

lochtonc jcugd \Vordt n1ccgczogcn. 

Voor· oudcr-e allochtone krndcren ,., CJI

lcrccr<,t ecn prcventicvc aanpak ge

wcmt. Lr zijn kinderen (autochtoon en 

allochtoonl die in de oude wiJken wo

netl waar de prohlcmcr1 zich opstapc

lcn, de hanclcrl met het thui<;/ront ""n' 
slccht, de woonomstandighcden hc

rocrd zi1n en waar sprake is van vee! 

<;choolurtval Dit zijn ri<;icovollc kinde

rcn, de hand met thui<; en met <;chool 

vZilt min ol n1ccr wcg en oudcr-, zcggcn 
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vaak zelf de grip op kinderen te verlie

zen. Deze kinderen raken dan tusscn 

wal en schip: het worden 'nicuwe 

schoffics' - die door de omstandighe

den waarin ze opgroeien- worden ver

leid tot een handeltje of ecn baantje als 

drugskoerier. Voor deze kinderen moet 

er beleidsmatig een aanpak komcn. 

Naast de justiticlc aanpak waarbij dus a! 

sprake is gcweest van strathare fciten is 

ook een aanpak ter voorkoming ge

wcnst. Daarom verdient het voorstel 

van Groen Links om te komen tot 

'Rabbac-intcrnaten' serieuze ondersteu

ning en uitwcrking. 

Nadat er criminclc feiten zijn gepleegd 

door jongeren is ecn justiticlc henadc

ring aan de ordl' DaarhiJ gcldt als crite

rium dat hoc Jongcr de mensen zijn die 

dclicten gepleegd hehbcn, hoc wczcn

liJkcr hct is dat een handelingsperspcc

tid gchoder1 wordt dat ertoe leidt dat 

terugkcer naar en deelname aan de sa

mcnlcving worden bevordcrd. Caten 

dichten die zip1 ontstaan, hijvonrheeld 

door vrocgtiJdigc schoolverbting en een 

nict-atgcnltlaktc opvocding 

te verheteren. Hierin zou een etfecticf 

leer- en werkprogramma passen waarbij 

Nederlandsc taal, beroepsopleidingen 

met stage, socialc communicatic en 

sport cen nadrukkclijkc rol kunnen spe

len, evcntueel in combinatie met hct 

lccrlingwezen. Een en ander zou in een 

stedelijke omgcving en in een drang- cq. 

dwangcontext moeten pbatsvinden 

Anders dan paars beleid? 
Het belangrijkste vcrschil met het kabi

nct in de benadering van hct 'minder

hedcnvraagstuk' concentrecrt zich op 

de visie van het CDA op het maat

schappeliJk weelsel en emancipatiepro

cessen in eigcn kring. Aile vragen en 

suggestics over de po~itic van eigen or

ganisatics en mogelijkhedcn om tot 

spccifickc voorzieningen - al dan nict 

op religieuzc grondslag - te komen, 

wcrdcn in het recente t-- li ndcrheden

dehat ontwcken of doorgeschoven Zo 

sprak minister Dijhtal lovende woor

dcn over het maatschappclijk midden

veld en hct particulier initiatid. Maar 

hij lict zich tevens ontvallcn "cr niet 

aan te kunnen hcginncn 

horen daarhiJ. Een aspect 

dat hicrin client te worden 
Met woorden wordt 

n1cegcwogcn i" de cultu

rclc waardcring die aan 

methoden wordt gcgeven. 

Or1zc aanpak is bijvoor

heeld vaak nog typisch 

'Hollands' omdat uitgegaan 

worclt van ccn praaturltuur 

tcrwijl er andere culturcn 

zijn waar ccn ellcctieverc 

rcmedic tocgcpast wordt, 

door paars 

\Vannccr ccn groep on1 ccn 

eigen school of vcrzor

gingshuis zou vragcn" H1j 

corrigeerde die uitspraak 

voor de school t--lct woor

den wordt integratic met 

bchoud van rdentiteit hc

ledcn. cvenals een keuzc 

voor ecn plurrfonne multi

culturelc samenleving, 

maar uit daden hlijkt dat 

integratie met 

behoud van 

identiteit beleden, 

maar uit de daden 

blijkt dat niet. 

via gczag.:.rclaties en doc-tlctivitcitcn 

Hct multiculturelcr maken van de mc

thodcn die gebruikt worden om 'ont

spoorde' jongcrcn weer rn het spoor tc 

zctten vcrdicnt scrieuze aandacht om de 

pcrspccticven van allochtone Jongercn 

nict. L:n op daden wil ecn 

lihcrale mrnister toch algerckend wor

dcnc Op steeds mccr tcrreiner1 is cr ten 

gevolgc van schaCJivcrgroting en terri

toriale deccntralisatic steeds minder 

ruimtc voor instellrngen op lcven-,bc

'chouwclijkc grondslag AI, dan ook de 
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cvcntuclc b1cilitcring van (vaak klein

<,chaligc) zclfnrgani'>atics van migran

ten volledig wordt doorgcschovcn naar 

gcmecnten, tcrwijl de rijksoverheid 

geen ondersteunende taak zict voor een 

landclirkc infrastructuur, dan blijven cr 

\Vcinig kan-.cn over voor de grocp~hclc

ving van migrantcn. Her gchruik nla

ken van de crvaring,deskundighcid van 

me men zeit- op de plaatsen waar men 

op microniveau samc11 lccft, hijvoor

heeld 111 achter'.tandswijken - i'> hct 

paar'>e kahinct kennelijk nog een hrug 

te ver De CDA-oprocp tijdens het de

hat in de Tweede Kamer om vooral "1-

men te werken met zelforganisatie'> in 

aansluiting op die klcin'.chal1ghcid 

hlccf i11 de ru1mte van de grotc zaal 

hangen Over het gehccl gczien adcmt 

het paarse hclcid mecr de sfcer van assi

milatie, de koclc contractbenadering, 

dan de integratie met aandacht voor de 

helcv111g van rdentiteit en de wedcrkc

righeid van hct integraticproces. Toch 

zijn dit clcmenten die naar voren kwa

men al<, aanhevelingen uit de rondeta

lclgc'>prekken dre de mini'.tcr in 1996 

gevoerd hedt Daar hlirkt grote hc

hocfte aan tc zijn. Tot nu toe hedt hct 

kahinet echter naar aanlciding van de 

rondetafclgesprekkcn gecn standpunt 

ingcnomen re'>IKCtievelijk hieruit gecn 

consequentic'> gctrokkcn. Ook hicr is 

wachtcn het parool HopeliJk zal hct 

kahinct zich die conclu'>ics alsnog 

cigcn n1akcn. l)ic extra nuanccnng in 

hct integratiehelcid i'> nodig om de wcg 

tc vindcn naa1- ce11 harmoni'>ch samen

lcvcn. waarhq centrale waardcn voorop 

hliJven <,taan en mcn'>cn in ccn vciligc 

thuishaven vr·rr ZIJn hun cigcn gelool. 

levcn'.he'.chouwing en idcntiteit te he

lcven. 

1\lrP ,Irs LH./i\1 (c\!alllyl /),mkm is/1,1 

""" ,/c Tuwdc K,llltcrfraclte Poor /Jet U );\ 

c llV ''!7 

/)rs. J)J ( Dtrk Jan) lloldn!Jcij is bclctdsmcde

wcrkcr llir111enlmrdse Zaken hij de CDA-Tiuecdc 

Ka111C1jractic. 
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