Spanningsveld bij de discussie over integratie van minderheden is
de verhouding tussen integratie en behoud van eigen identiteit.

z

lntegratie is geen eenrichtingsverkeer: wederkerigheid slecht drempels tussen groepen. Het CDA vindt dat er ruimte moet zijn voor
culturele en religieuze beleving door minderheden, en voor zelforganisaties. Het paarse beleid ademt meer de sfeer van assimilatie.
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tussen school en ouders om het contact

lcerlingen<;tromen in die zin dat de

te bevorderen.
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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

ogen wellicht ook een Vrijdags- en

commissie-Hirsch Ballin uitgehracht

Zatcrdagwet moetcn komen. Het CDA
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wijst dcze henadering af De zonclag
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rustpunt en maat<>chappeli)ke vcrworvenhcid in hijna geheel Wc'>t-Europa
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clusies van de commis-.ie geschaard.
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In reactie op het idee van ccn nict-

tegen de ontkoppeling van het cultuur-

chri,telijke multiculturelc fcestdag kan

cn integratieheleid. Ruimte voor de he-

gesteld worden dat voor vcrschil!ende

leving van de eigen identiteit hetrcft

hevolkingsgroepen helangrijke (religi-

ook de kumtsector. Juist daar kan ook

euze) fcestdagen mocilijk op ecn clag te

de multiculturele samenlcving zichthaar

viercn zijn. !\Iemen moeten wei verlot

worden.

kunnen 11emen op dagen die voor hun
idcntlteitshelcving grote waarde heh-

In hct kader van de aandacht voor 'reli-

hen. In veel CAO's zip1 atsprakcn ge-

gie en cultuur' met hetrekking tot min-

maakt over verlot voor fccstdagen van

derheden hedt minister DiJkstal on-

minderheden. In de prakti)k hlijkt dit

langs de positie van de znndag ter

systeem redelijk goed te wcrken. In

discuS'>ie gcqcld. Vanwegc de aanwe-

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

zighcid van men<,en met een joodse en

regeld. De ovcrheid zou hicr een aall-

islamitische godsdiemt zou er in zip1

jaag- en voorheeldrol moeten spelen

Samenbindende rol van
gebedsruimten

Almer al kan de invlocd van gee<;teliJk

Voor de zogcnaun1ck· ccr~tc gcncratlc

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

al-
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inlllllgrantcn -
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gehcd<;ruimten I ccn helangrijke <;amen-

vee! attiniteit hchhcn met de Nedcr-
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land<;e cultuur en samenleving.

mate onrhccmd voclcndc eer<;te gene-

mecr zelt<,tandige opkidlllg<;mogcliik-

ratie waren en zijn de gebed<;mimtcn

heid van de Imam<; in Nederland zou

ook een pick van onrmoering. Cchcd<;-

integratie-bevurderend kunnen werken.
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in dczcn

m

ruimten zich meer naar hurten richt en

I rand

lvoorwa<1rde

niet

rneer dan een

<,cheppende

rol.

h<1<1r Ktiviteiten vcrhreedt, onder andere met her doc! )ongeren actiel te he-

Allochtonen en criminaliteit

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

TiJdcm de l'arlcmentaire enqucte over

onderwi)'>

de opsporing'>methodcn i'> rndrrngcnd

-,timult~n..,

Deze ontwikkeling i'-> een
voor

de

intcgratic

Ncdcrlandse samenlcving

111

de

her heeld na<1r voren gekome11 dat hc-

I let is een

paalde delcn van mindcrhcdengroepcn

duideliJk voorhceld van het ncmen van

hctrokken zijn hij de lzwaar) georgani-

de

seerde criminaliteit.

eigen

vcrantwoordelijkherd

De

Hoewel reccnte

overheid zou deze ontwikkeling moe-

geruchtmakende

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

hctrekking haddu1 op 'I lollandse jon-

rccht...zaken

vooral

nweten in'>pelen en voonborduren, hq-

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

voorhceld door her he<;prckctl van pro-

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

hlcmen in reliltre tot jongeren. 7:o kun-

gcorganJ'iccrdc cnrninalitcit -

ncn

worden

vcrmindcrd moct doorgaJn - <;taJt in

rnge<;chakeld hij het heantwoorderl van

dit bdcr de vraag ccntraal hoc voorko-

rcligicuzc

orgZlnJ-,atJc<.,

lllilahchappelqke vr<1gen

Len dcrge-

die on-

men karl worden dat I de len van I de al-

lqke henadering is niet '>tri,dig met het

lochtonc

principe Villl \cheiding van kerk en

Voor· oudcr-e allochtone krndcren ,., CJI-

de

jcugd

\Vordt

n1ccgczogcn.

cigcn vcrantwoor-

lcrccr<,t ecn prcventicvc aanpak ge-

dell)kheid en pmttte van de mmkcei'Il

wcmt. Lr zijn kinderen (autochtoon en

intact hli)lt Bovendien

allochtoonl die in de oude wiJken wo-

..,taat' n1ct, on1dat

waar autoch-

tone Nederlander·s som<, geneigd ziJil

netl waar de prohlcmcr1 zich opstapc-

het hespreken vi\n

lcn, de hanclcrl met het thui<;/ront

lllCJ<Jt'>chappeli)kc

prohlcmerl in de kcrk te hekelen, is een

""n'

slccht, de woonomstandighcden hc-

dergell)ke. 'hrede' henadenng Ill mm-

rocrd zi1n en waar sprake is van vee!

keecrl er1 tempels minder controvcr-

<;choolurtval Dit zijn ri<;icovollc kinde-

sieel.1 I let integratieproces bn hier

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

nict lo-. van gczicn \Vordcn.

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

te verheteren. Hierin zou een etfecticf

zen. Deze kinderen raken dan tusscn

leer- en werkprogramma passen waarbij

wal en schip:

z
I..U

0

het worden 'nicuwe

Nederlandsc taal, beroepsopleidingen

schoffics' - die door de omstandighe-

met stage, socialc communicatic en

den waarin ze opgroeien- worden ver-

sport cen nadrukkclijkc rol kunnen spe-

leid tot een handeltje of ecn baantje als

len, evcntueel in combinatie met hct

drugskoerier. Voor deze kinderen moet

lccrlingwezen. Een en ander zou in een

er beleidsmatig een aanpak komcn.

stedelijke omgcving en in een drang- cq.

Naast de justiticlc aanpak waarbij dus a!

dwangcontext

moeten

pbatsvinden

sprake is gcweest van strathare fciten is

I..U

ook een aanpak ter voorkoming ge-

Anders dan paars beleid?

I

wcnst. Daarom verdient het voorstel

Het belangrijkste vcrschil met het kabi-

I..U

0

z

van Groen Links om te komen tot

nct in de benadering van hct 'minder-

'Rabbac-intcrnaten' serieuze ondersteu-

hedcnvraagstuk' concentrecrt zich op

ning en uitwcrking.

de visie van het CDA op het maatschappeliJk weelsel en emancipatiepro-

Nadat er criminclc feiten zijn gepleegd

cessen in eigcn kring. Aile vragen en

door jongeren is ecn justiticlc henadc-

suggestics over de po~itic van eigen or-

ring aan de ordl' DaarhiJ gcldt als crite-

ganisatics en mogelijkhedcn om tot

rium dat hoc Jongcr de mensen zijn die

spccifickc voorzieningen - al dan nict

dclicten gepleegd hehbcn, hoc wczcn-

op religieuzc grondslag - te komen,

liJkcr hct is dat een handelingsperspcc-

wcrdcn in het recente t-- li ndcrheden-

tid gchoder1 wordt dat ertoe leidt dat

dehat ontwcken of doorgeschoven Zo

terugkcer naar en deelname aan de sa-

sprak minister Dijhtal lovende woor-

mcnlcving worden bevordcrd. Caten

dcn over het maatschappclijk midden-

dichten die zip1 ontstaan, hijvonrheeld

veld en hct particulier initiatid. Maar

door vrocgtiJdigc schoolverbting en een

hij lict zich tevens ontvallcn "cr niet

nict-atgcnltlaktc opvocding

aan te kunnen hcginncn

horen daarhiJ. Een aspect

\Vannccr ccn groep on1 ccn

dat hicrin client te worden
n1cegcwogcn i" de cultu-

rclc waardcring die aan
methoden wordt gcgeven.
Or1zc aanpak is bijvoorheeld

vaak

nog

typisch

'Hollands' omdat uitgegaan
worclt van ccn praaturltuur
tcrwijl er andere culturcn
zijn waar ccn ellcctieverc

Met woorden wordt
door paars
integratie met
behoud van
identiteit beleden,
maar uit de daden
blijkt dat niet.

rcmedic tocgcpast wordt,
via gczag.:.rclaties en doc-tlctivitcitcn

eigen school of vcrzorgingshuis zou vragcn" H1j

corrigeerde die uitspraak
voor de school t--lct woorden wordt integratic met
bchoud van rdentiteit hcledcn. cvenals een keuzc
voor ecn plurrfonne multiculturelc

samenleving,

maar uit daden hlijkt dat
nict. L:n op daden wil ecn

lihcrale mrnister toch algerckend wor-

Hct multiculturelcr maken van de mc-

dcnc Op steeds mccr tcrreiner1 is cr ten

thodcn die gebruikt worden om 'ont-

gevolgc van schaCJivcrgroting en terri-

spoorde' jongcrcn weer rn het spoor tc

toriale deccntralisatic steeds minder

zctten vcrdicnt scrieuze aandacht om de

ruimtc voor instellrngen op lcven-,bc-

pcrspccticven van allochtone Jongercn

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

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

<,chaligc) zclfnrgani'>atics van migran-

wcrkcr llir111enlmrdse Zaken hij de CDA- Tiuecdc

ten volledig wordt doorgcschovcn naar

Ka111C1jractic.

gcmecnten,

tcrwijl

de

vi

rijksoverheid

geen ondersteunende taak zict voor een
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0

m

z

hat in de Tweede Kamer om vooral "1-

verslag met aanbevelingcn en conclu-

men te werken met zelforganisatie'> in

sics van de rondetafclhqecnkomsten

r
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m

klcin'.chal1ghcid
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hangen Over het gehccl gczien adcmt
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hct integratiehelcid i'> nodig om de wcg
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