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Vanuit historische denkvormen proberen socialisten, liberalen en 

christen-democraten het nieuwe femomeen van de migranten in de 

samenleving te begrijpen en te komen tot een adequaat beleid. 

Het benadrukken van integratie kan daarbij riskant zijn, omdat het 

kan leiden tot het binnentrekken van nationalistische en racistische 

beelden en strategieen in gevestigde partijen. 

I 
n We5l Europa zijn in de afgelopen 

decennia nieuwe bevolking<;gro.e

pen verschencn. Dat is een onom

kecrbaar, hi'>torisch fcit. Het zrjn 

[uropeanen met ccn migrantenafkomst 

van buiten her continent. Hct gaat op 

termijn om rien procent van de bevol

king, in de industriele centra ligt dar 

vee! huger. Het is ook 

schap van deze partijen, binnen hun 

mentalc voorstellingen? lk richt me 

daarbij op drie grote hi<;torische stro

mingen Op de sociali'>lische, de chris

ten-dl'mocratische en liberale traditic. 

Aile drie hebben in het verleden cen ei

gen manier van denken over de maar-

5chappij ontwikkeld, een eigen 

paradigma, een eigen 

denkmachine. 

De socialistische 
traditie 

een politick fcit dat zich 

de afgclopen jaren een 

gevaarlijk debar ontwik

keld hecft over de plaats 

van deze migranten in de 

We<;teuropese samenlc

ving. Vlaarm Blok, 

RefJUblikancr, Front National 

en Leqa Nord roepen luid 

'ligen volk ecr<;t', 'Europa 

voor de F.uropeancn', 

'Duitsland voor de Dr. TAM. Salemink 

In het hart van de socialis

tische traditie, hoe vertakt 

en veranderlijk die ook is 

gewcest, staat de ovcrtui

ging dat cr in de modcrne 

maatschappij een crnanci

patiesrrijd gevoerd wordt 

door bevolkingsgroepen, 

die qua bezit, macht en Duitsers' Op dir politiek 

georganiseerd racismc zal ik hicr niet 

ingaan. lk stel daarentegen de vraag 

hoc de gevestigde politiekc partijcn in 

Nederland kijken naar dcze nieuwc 

Nedcrlanders. Welke plaars nerncn de 

migranren in binnen her innerlijk land-

kennis op achter<;tand gezet worden. In 

de negentiendc eeuw begon het socia

li5mc als een bcvrijdingsbeweging van 

de fabricksarbeiders. Later zijn daar an

dere emancipatiebcwegingen bijgeko

men, zoals de vrouwenbeweging, de 
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Vanuit historische denkvormen proberen socialisten, liberalen en 

christen-democraten het nieuwe femomeen van de migranten in de 

samenleving te begrijpen en te komen tot een adequaat beleid. 

Het benadrukken van integratie kan daarbij riskant zijn, omdat het 

kan leiden tot het binnentrekken van nationalistische en racistische 

beelden en strategieën in gevestigde partijen. 

I 
n West Europa zijn in de afgelopen 

decennia nieuwe bevolkingsgroe

pen verschenen. Dat is een onom

keerbaar, historisch feit. Het zijn 

Europeanen met een migrantenafkomst 

van buiten het continent. Het gaat op 

termijn om tien procent van de bevol

king, in de industriële centra ligt dat 

veel hoger. Het is ook 

een politiek feit dat z ich 

de afgelopen jaren een 

gevaarlijk debat ontwik

keld heeft over de plaats 

van deze migranten in de 

Westeuropese samen le

ving. Vlaams Blok, 

Republikaner, Front Natio11al 

en Lega Nord roepen lu id 

'Eigen volk eerst', 'Europa 

voor de Europeanen ', 

schap van deze partijen, binnen hun 

mentale voorste llin gen? Ik richt me 

daarbij op drie grote historische stro

mingen. Op de socia li stische , de chris

ten-democratische e n liberale traditie. 

Alle drie hebben in het verleden een ei

gen man ier van denken over de maat-

schapp ij ontw ikkeld, een eigen 

parad igma , een e igen 

denkmach ine. 

De socialistische 
traditie 

'Duits land voor de Dr. TAM Salemink 

In het hart van de socialis

tische traditie, hoe vertakt 

en vera nderlijk die ook is 

geweest , staat de overtui

g ing dat er in de moderne 

maatschappij een emanci 

patiestrijd gevoerd wordt 

door bevolkingsgroepen , 

Duitsers' . Op dit politiek 

georganiseerd racisme zal ik hier niet 

ingaan. Ik stel daarentegen de vraag 

hoe de gevest igde politieke partijen in 

Nederland kijken naar deze ni euwe 

Nederlanders. We lke plaats nemen de 

migranten in binnen het innerli jk land-

die qua bezit, macht en 

kennis op achterstand gezet worden. In 

de negentiende eeuw begon het socia

li sme als een bevrijdingsbeweging van 

de fabrieksarbeiders. Later zijn daar an

dere emancipatiebewegingen bijgeko

men, zoals de vrouwe nbeweging, de 
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beweging va n landarbeiders, de onder

drukte koloniale volkeren, de zwarte 

bevrijdingsstrijd, de homobeweging. 

Dit paradigma bevat twee elementen. 

Ten eerste gaat o m een sociale groep , 

die binnen de nationale/internationale 

samenleving uitgebuit wordt , dan wel 

op achterstand geplaatst. In modern 

jargon, om de 'arme kant van 

Nederland'. Ten tweede is er sprake van 

een strijd, een beweging, 

klassenstrijd , uitbuiting, conflicten , ra

dicale verandering, revolutie , veroveren 

van de staatsmacht als voorbeelden van 

typisch soc iaa l-democratisch spreken. 

Men pleit voor een overhe idspolitiek 

die met legale middelen de sociale ach

terstand van migranten ongedaan moet 

maken. De coll ectieve goederen van 

de Nederlandse samen leving moeten 

voor de migranten en hun organisaties 

toegankelijk worden . 

Bolkestein maakt 

een gevaarlijk 

een e ngagement, die de 

gevestigde structuren in de 

maatschappij wil vera nde

ren . Over de felheid van euro-nationalisme 

Daarbij gaat het om eco

nomische goederen (te

rugdringen werklooshe id, 

verbeteren van scholing, 

geen discriminatie op de 

arbeidsmarkt ), om .socia le 
verandering, over de stra

tegie van vera ndering en zichtbaar. 
over het doel van de ver-

andering is veel onderl in ge strijd ge

weest. Er hebben zich meerdere 

sch isma's voorgedaan, maar het motief 

van een emancipatiestrijd blijft het ba

sisparadigma van de socialistische tradi

tie. Tegen deze achtergrond laat z ich 

een simpele vraag formuleren. Hoe 

wordt het lot van de Europeane n met 

een migrantenafkomst geplaatst binnen 

dit paradigma va n een emancipatie

strijd? 

Sociaa 1-democra te11 

Uitgangspunt van de rapporten 'Kansen 

geven en kansen grijpen' ( 1992 ) en 

'Immigratie: waar ligt de grens?' ( 1993 ) 

is de overtuiging dat het bij de discussie 

over migranten inderdaad gaat om een 

sociale kwestie , om emancipatie uit so

ciale achterstand. Men spreekt over het 

gevaar van een 'onderklasse langs etni

sche lijnen', over achterstand, kansarme 

groepen , hoge werkloosheid, over wei

nig toegang tot opleid in g en politiek. 

Dat is analoog aan het spreke n over de 

sociale achterste llin g van de loonarbei

ders in jongste geschiedenis. 

Ten tweede ontbreken woorden als 

voorzieningen als wonin

gen, leefbare buurt, onderwijs, gezond

heidszorg, d ie nstverlening en 

dergelijke. En het betreft ook de cultu

rele goederen. Ten derde wij st de PvdA 

het model van verzui ling af, bijvoor

beeld een islamitische zui l. Dit model is 

een Westerse uitvinding, zegt men , en 

past niet in de islamitische traditie zelf. 

Ten vierde spreekt de PvdA over de 

emancipatie van migranten vanu it een 

extern standpunt. Men pleit voor het 

recht op emancipat ie van een externe 

groep. Dat is het ve rschil met vroeger 

toen de socialistische partijen de zelfor

gan isatie van de loonarbeiders waren en 

zelf de emancipaties trijd voerden. Ten 

vijfde spreekt men ook over integratie 

in een ontvangende sa menlevin g. 

Daarbij gaat het met name om de cultu

rele integratie. Hier verschuift het per

spectief. Nu gaat het niet langer om het 

opheffen van een achterstand en een 

toegang krijgen tot collectieve goede

ren, maar om een aanpassen aan de ont

vangende cultuur. Men zegt dat de 

migranten zich de normen en waarden , 

tradities en gebruiken van de 

Nederlandse samenleving eigen moeten 
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maken en tegelijk de cigcn waarden en 

normen, tradities en gebruiken moeten 

inbrengen in de Ncdcrlandse <,amenk

ving. Daarbij wiJ<,t men op onverander

lijke randvoorwaarden van de 

ontvangcndc maatschappij, de univer

sele waarden van vrijheid en zclfbe

'chikking van het individu. [n dus 

wordt er een dringcnd beroep gedaan 

op de migrantcn om de emancipatie 

van de vrouw te hevorderen en de auto

ritCJirc gczag~vcrhoudingcn in hct gc

zin af te breken. 

( ;10f1l Lillks 

Ook CroenLinks past in her rapport 

'Denkend a an Holland' ! I <J<J'! het 

emancipatiemodel toe op de pmitte van 

de migranten ,\len spreckt evcnecns 

over ecn 'socialc kwestie', over achter

stand, over tocgang tot collcctieve goe

deren, over hct grotc gcvaar van 

'>lructurclc wcrkloosheid. ,\len i'> wel

licht wat lorset· dan de PvdA Her echte 

verschil ligt op ccn ander punt. Voor 

CroenLinks gaat hct nict aileen om een 

'sociale kwe<,tie', maar ook om cen 'ra

cialc kwcstic' 1\ligranten hchhcn niet 

aileen een <,ocialc achtcrstand, zij zijn 

ook slachtofkr van racisme en di.,crimi

natie. Daarom is de anti-raci-,ri.,che 

strijd even helangrijk als de socialc 

strijd. Hct rapport begint met een uit

vocrig hooldstuk over dcze racialc 

kwestic. Racisme en discriminatie wor

den beschreven als een antropologi

schc constante' lvgl. Ham ,\1agnus 

Enzcnshergcr! van alle men<,en en aile 

tijden, analoog aan her idee van erlzon

dc in de christeliJke tradities. Anti-ra

cistischc strijd kan dan ook niet 

gereduccerd worden tot cen socialc 

strijd, net zo min als de vrouwemtriJd 

gcreducccrd kan worden tot cen sociale 

strijd. In het innerliJk landschap van 

Croenlinks worden migrantcn dan ook 

niet cnkel waargenomen als een nieuwc 

onderklasse, maar ook als nieuwe 

]oden, om het heel toegespitst in mijn 

eigen \Voordcn tc zcggcn. 

Liberalen 
Aan her tcgcnovcrgelcgen einde van 

het spectrum staat her libcra]i.,me, een 

even wijdvcrtakte stroming a]<, her so

cialismc en de christen-democratic. 

'Her ltheraltsme,' zegt VVD-leider Frits 

Bolkcstcin, 'be.,chouwt mensen hij 

voorkcur a]<, individuen en niet als !e

den van ccn groep' (De Volkskrant 5 

september 19921. Dar is de kern van de 

libcrale traditie. Ook hier gaat her om 

cmancipatic. 1\!aar dat is cen emancipa

tie van het individu, niet van de sociaal 

achtergestelde groepen of de religicus 

gcorganisccrde groepen. De ge<;chiede

nis van 'emancipatic in eigen kring' 

(verzuiling) in Nederland wordt door 

Bolkestein dan ook negatief heoor

deeld. Bolkestein is dus regen een isla

mitische zuil, al erkent hij het recht op 

zein zuil in de Ncdcrlandse samenle

ving Hij de di.,cussie over de plaats van 

de migranten in onzc samcnlcving 

komt her in de liberalc kring dan ook 

aan op de individuele emancipatie van 

de migrant Hct gaat er om de indivi

duele migrant de individuclc grond

rechten te garanderen, zijn of haar 

ontplooiingsmogelijkheden te maxima

liseren en hen te beschcnnen tegen dis

criminatie en raci-,me. In Nederland 

bestaan twee liberale stromingen op 

politick vlak D66 en VVD. 

Drili 

In met 19'!3 bracht de stichting 

Wetenschappelijk Bureau van D66 hct 

rapport 'In goede banen' uit. Twee the

ma's hepalen het inncrlijk landschap 

1\ let ecn vcrwijzing naar Enzensberger, 

die we ook 111 het rapport van 

c:uv 12 •n 



( .rocnl.mk, tcgcnkwomcn. worclt mi

gldtll' olkrccr't bc,chrevcn JJ, l'l'll nJ

tuuriiJk pmce' 'I k kcrnbood,chJp VJ!l 

d1t r,1pport lu1dt dJt tnlgtJtll' l'l'll 'nJ

tuu1i11k vcr,Lh!Jmcl " dJt 111ct vJit tl' 

\'<>orl()llll'll !llaar wcl tc hchccro..,cn' In 

gouk bom·n' k1dcn du, zoJJ, de t1tcl 

v:tn hct tilpport lu1dt Ten twecdc 

\\ordt 1111grJt1e llll't ,1lk'L'n bc,chrcvcn 

v,tllUit her pcr,pc·c t1cl vJn L'L'Il 'notuur

l11k pmce' olc'L'Il 111<liHiiJJI mcchJn"

me I kt wordt ook be·'' hrcvc11 VJ!lUit 

hct pcr'IK'llicl VJil de 1111gtJill JJ, llldl

\'lduelc burger ( cmlonn de l1bcrJk trJ

dlttl' kcert hct rilppmt Zll h nogJI kl 

tcgcn hct dcnkcn rn grocpcn llct gJal 

()fll de cmanupatrc en rntcgratrc von de 

1!ld!\·1duek cm1gtJill tlln ZIJ!l ol hJJI 

blhl''ll "I' de Jrbc1d"11J!Kt op de wo

lllllgln,lrkt 111 het <mdcr\\'11' I k over· 

he1d lll<ll't Zll h lltl't bez1g lwudc11 met 

de cultut!l c·n de etn"chc vcr,cht!kn 

:\kn "cr bovend1c11 v,111 m·c·rtu1gd dJt 

de L'tgL'Il L ultuur 11:1 vcrloop v,1n t!td en 

gclll'l,lliL' vcrd\\'IJill ol v·crJndcrt I let 

d(>cl r..., (J111 de n1rgrJntcn. rn de tuo..,o..,cnL:l

'l' en L'llkel \''"" hen dll' dJJr 11l'hocltc 

,tdll hebhc11 c\ll,l IJu!ltL·Itl'll bc·,chiK· 

bJ,l! tc· qclk11 <lin c~J, l!ldlvtdul'k burger 

tL' kunncn rntcgn.·rTn rn de nrcll\\'L' <..,J

tnl'nkvlllg llll'r l1gt c·c·n tJ,tk "'"" dl' 

<>vcrhcrd hrLT lq ... n ccn tJak V<Hll de rn

tLTillL'drJrr-c c>rganro..,<Jl!L'"' v,111 hrt\'(H>r

hecld wcrkgc·vcr' l'll wcrkm·mcr' ol' 

bcnllddc!JJI., h1cr l1gt l'l'll tJJK V'<H>r 

1!ld!\·1dul'k melllJiltL'ItwcrJiltkrmg VJ!l 

dl' burgc·r ( ultuur ct111" he 1dclll1tl'1t 

en rclrgrc 7:1111 prrvJtc J(lngclcgcnhcdcn 

LT!l kemguiJLhtc· u1t de l1bcrJk trJdl-

lll' 

De VVD van Bolkestein 
In de VVI) komt l'L'Il 1nccr bchoudcnd 

ilbcrJI"IllL' JJ!l hct \\'<H>td V1ndp!Jilh 

\'<l(ll" de \'J<-.rc ()p mrgrZlntcn r..., hct zngc

ll<ll'nHk JloiKL''tL'IIl·tkbi!t ( )p (> "'P· 

l I l\ I' <>' 

temhcr I 'l'l I illl·ld VVD-pJrtijlcider 

h1t'> llolke<,tein cen toc'>pri!ilk voor de 

L1bcrJk lntcrnationJlc 111 Luzern. 

Zw1hcriJnd In d1e toe<,prJak g1ng hiJ 

ook 111 op de p!JJt'> van de migranten, 

1n hct bi)zondcr de mmlim' en de i'

IJm. 1n de l:urope'l' 'Jmenlcving. In hct 

dJgbiJd I k VoJk,krant hedt 

llolkeqeill, tot clrtL'IllJJI toe, dezc v"ie 

Ltltgewcrkt Het mJrkeert het begin van 

L'L'Il tJmei11K kl publ1ek ckbat in de 

NcdcrlJml, per'> en politick llolkc,tel!l 

wordt ccn hctzc tcgcn de n11grantcn 

verwctc·n. I k etl!llnwtic werd niet vcr

oorzJ~kt door hct ecr'll' J'>j)l'Ll VJ!l zitn 

Jn~Jv,e H11 wemt, net Ji' 111 kt·ingen 

vi\n I )l>il de 1111grJ11tcn n1et te z1en a!, 

lctlcn vJn cen grocp maJr Ji'> 1nd1v1du

en Jl, l!ldlvlduelc burger'> met rechtcn 

en pl1chtcn, geliJK voor de [\;edcrland'e 

wet ll11 '>preckt du' ook over de eman

upi!tll' \'Jil de l!ldlvicluelc migrantc11 

I k UllllnH>tle wcnl veroorzJJKt door 

l'l'll .l!H.Jcr Zl">pCLt Ill de Vi'-,JC Vtlll 

llolkc·,te!ll I let " het "'11l'cl vJn een 

1(11/i!irl-.nll/ll' tcgen de mmlimcultuur en 

de "IJm in l.uropJ l.c·n Kt~lill>k,llll/1/' die 

vergei11KbJJr i'> met de <,\rtJd tegen de 

btlwl1cke kcrk en bthol1eke orgJn,.,J

tle' 111 I lult,Jand. hJnKr!Jk 

I 

:n 

z 

en lti!IIL' op hct cinde VJn de 

ncgc·11llcnclc eeuw I k libcra

lcn vJn tocn zJgcn in de ka

tlwlleke kcrk en btholieke 

orgJni..,Jtrc..,, zckcr na de vcr

kl~rlng VJn de j)Jll'>elqke on

lclibJJrheld 111 I H/0, een 

hcdrug111g voor de modcrnc, 

burgcrliikc cultuur cen JJn

tJ'->tlng \'.:111 de nicuwc hur-

De migranten zijn al 

lang deel van 10ns 

volk' ( ... ) Migranten 

gcrrcchtcn, ccn hcdtTrging 

zijn geen 

buitenlanders, maar 

gewone 

Nederlanders. 

V'<H>r de 'lheiding vJn kerk en '>tJJt en 

ccn gcvaar van !ovolitcit JJn ccn Jndc

rc Jutoritclt dJn de nJtionJlc overhe1d, 

llJilll'iiJK Rome over de bergen lultrJ

montJn"mc 1. Volgem dit '>chemJ 
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hrcngt llolkestcin nu an no I 99 I op

nieuw een cultuurstrijd in het geding. 

H ij spreekt over ecn rangorde van he

schavingen en meent dat de Europese 

be.,chaving, voortgekomen uit rationa

li"ne, humanismc en christendom, op 

dit moment een kwalitcitsvoorsprong 

hccft op de moslimbeschaving en de is

lam. De F.uropesc bcschaving hccft een 

aantal lundamentcle politiekc bcginse

len voortgebracht: schciding van kerk 

en staat, vrijhcid van mcningsuiting, 

verdraagzaamheid en anti-di.,crimina

tie. In zijn ogen dreigt er in de mmlim

wcreld en de islam gevaar voor dezc 

hogcrc beginselcn De eigen JOngeren

organisatic JOVD noemdc de tocspra

ken van llolkestein 'denigrcrend' en 

'allesbehalve lihcraal' (De Volkskrant 15 

mei I'J'J2). De felste kritiek wcrd ver

woord in her boek 'De mythe van het 

islamitische gcvaar' ( 1992 I van de 

Leidse wctenschappers W.A.R. Shadid 

en P.S. van Koningsvcld. 

\Y/ellicht heeft de JOVD gelijk en is dit 

moticf van een 'cultuurstriJd' indcrdaad 

allesbchalvc liheraal. lmmers, in de li

berale traditie wil men mensen niet als 

grocpsleden behandclen, maar als vrije, 

gelijkc individuen. Zoals Bolkestein 

zcgt. geen 'logica van minderheden' 

Maar in cultureel opzicht identiliceert 

Bolkestein de meerderheid van de mi

granten we! met cen groep, met een be

paaldc cultuur (vcrticale bmding) Hij 

draagt de vcrmeende kenmcrken van de 

moslimcultuur en islam over op her ge

drag van individucle migrantcn (statisti

sche discriminatie) Dar is het eerste 

probleem De migrant wordt loch als 

een grocpslid behandcld. Ten twecde 

duidt llolke<;tcin de mmlim-cultuur en 

de islam aan als ecn lagere cultuur en 

zelts als een gevaar voor de Westerse 

cultuur. Daardoor worden ook de indi-

viduelc migranten in ecn rangorde van 

laag en hoog geplaatst en aangeduid als 

een potent ice! gevaar voor de Europese 

beschaving. Ten derde wordt de strijd 

tussen culturen ook als een territorialc 

strijd aangeduid Het gaat om de 

Europese. Westcrse beschavi ng regen

over de islam-wereld buiten Europa 

Daarmee worden de migranten in 

Europa opgenomen in een territoriale 

rangorde, zij behorcn namelijk tot een 

niet-Europese beschaving. Hier wordt 

ccn gevaarlijk curo-nationalisme zicht

baar, dat wellicht als een landbrug kan 

functioneren naar het gevaarlijke debar 

over migranten in de nieuwe bewegin

gen van georganisccrd politick racisme. 

Het debar dat spreekt over volk, natic 

en staat, over 'eigen volk eerst' Zic het 

slot van miJn betoog. 

Christen-democraten 
In her centrum van het christen-demo

cratisch denken staat noch het onaf

hankelijke individu noch de sociale 

emancipatiestrijd van een onderdrukte. 

cq. achtergcstelde groep. In het cen

trum van het denkcn over de samenle

ving staat de 'verantwoordelijke 

pcrsoon' die dee I uitmaakt van een soci

aal weefsel. van groepsverbanden en 

organisatics. De samenleving is cen gc

meenschap van samenlevende grocpen 

tusscn individu en staat in ('Publieke 

Cerechtighcid' 1990) In vroeger tijden 

werd het becld van een sociaal organis

me I corporatisme I gebruikt Zoals de 

ledematen van een lichaam samenwer

ken zo ook de groepen in de samenle

ving In dit innerlijk landschap van 

christen-democraten verschijnen de mi

granten niet als losse individuen, maar 

als grocpen met een eigen lccfwijze. 

een eigen cultuur, organisatie en vooral 

met een eigcn godsdicnst (islam) Er 

hestaat een analogie met de emancipa-



tlege,Lhwden" vJn de Jl)i)d,e hcvol

klng,gmep de bthol1eken ell de klci

ne luvdcn Tcgt:n dczc achtcrgrond 

lwe\'l·n 11111 het heel 'L hnp te zeggen 

Turke11 111et vrecmder tL' ZIJn dJn pJ-

11l'll I let l1gt dJn 11ok Vllllt de IDnd dJt 

111 1 htl'tL·n-demllLrJti'L he kring het 

ret ht op zcllorgJ.IlJ<..,ZltJc v.:111 !lllgr;:uHcn 

111 de c1gcn gcmccno..,Lh<lp crkcnd \\'ordt 

L'n dJt er gL·,prttkcn \\'lltdt over ill't 

goed !TLht \',111 lTll 1'-.Llllllll'-.Lhl' Zllli 

,d.., L'l'll V<>l"lll VJ.Il ·L'IllJilliJ1clliL' 111 etgcn 

k11ng' l.uhhn, zegt \'IH>t de IKI l~-r,l

dll> 111 nlJJrl I '1'!11 'lk VllL'I llll' zen VL'I

\\',lllt llll't m1ndcrheden 11111dJt 1k zell 

1>pgcgn>c1d hen \'Jillllt cen crnzuK!pJ

llL'ttJdltle <I k Vo!k,ktJill Ill oktohcr 

I '1'1 I, l.uhhcr' " vo<IIZil ht1g met het 

L'\pi1Liet plc1te11 v<H>t L'l'll l'iJillili'L he 

:::ud rnaar de grondgcdZ1L htL' \'dll orga

ll!...,,lttc 111 L'tgl'll knng ondct'-l hr11!t h11 

In cell JlllLTVtc\\' mel lh·quutc.,lorum' 

VJil khniJII l'l'li 'pteekt !111 over het 

cnl,lllltpZltlcprou._·..., v,111 de 1111gr,1lllL'Il ;tl..., 

LTI1 gcl<_.!dcJJik J11"<>Ll'" \\',LH!ll l'l'!1 

\TL'l'!lllk lllltuur ol g(>d-,d1l'!l\l :-:1111 \\'l'g 

!._;111 \'l!llkll 111 !lll:::L· '-.d!lH.'Il\l'\'lllg Cll 

Zll h d,lJIJJil k.1n J,lllP.l'"'n /o heelt 

de I'""''L' cultliLII 111 ~uln!Jnd l'l'll

wcnLlng hJ.,lr eJgl'l1 H.lcntllL'It lK·h()udcn 

zomln d,1t d1c 111 'tr11d k\\ Jill llll't het 

helwud V'Jil de ~L'LicriJIHI,L· prtllllplc·lc 

uttg,lng<..,purltcrl lit! mL·cnt dzlt 'hct nu 

<H>k nwgel11k 111oel z11n olll ,lilochtolll'll 

hun l'tgcn voorztcntngL·n tc L:ltcn 

"heppen zoJ!, n·n 'L lwol ol L'l'll ge 

!lll'l'!l...,Lh,lp .... hut..., I )c=c ctgL·n v<><>rZtl'· 

ntngcn =till tn.....tntmctltL'Il \',1!1 tntcgt,lttl' 

lllL't helwud v'Jil L'lgL'Il ILicntlll'lt' In ill't 

< Jl1t wet p-\Trktc=tng...,p< JgrJ!11!11,1 \'Jll hL·t 

(I l.\. JllgLI'tll' I 'J'Ii wordt deze hcn,l

denllg olldl'I'L hrn'l'll I let <llll\\'l'rp

progL1111 hccht ,L;t(){)t hclJ.ng ·Jan hct 

il'1t d,H 11lell"'ll z1ch::ell orgJni,eiTn 

om hun gL'I11lTthLhappl·lt!kc hciJ.ngcn 

\'Jillttt l'l'll ctgL·n rcltgtl'llZl' L'l1 utlturclc 

l I l \' I ' '1 ~ 

rdcrltrll'tt op vcrantwoordc wijzc gcza

llll.'llll!k tc hchartigcn'. tntcgratrc gc

"hledt op """'van de e1gen rel1gicuze 

en Lulturek llknt1te1t' 1 art1kel IV i i en 

l< il11 d1t nwdel v·Jn 'elllJIKlpJtle in et

gen knng lllOL't hcnJdrukt worden dJt 

111 het chn,ten-denH>UJti"h denke11 de 

eenhe1d vJn de L'lllJIKipcrende groep 

niL't 111 de eerqe piJJh hepJJ!d worclt 

door de \ouJic achtcr,tand' ol door 'de 

L'L OIH>Illi'L he i''"ltll', noch door deter

ntoriJk herkoill't 1Turke11, 

\ brokkJilen en dcrgeiiJke '· maJr do< >I

de Luilurek c·n 111 iJJhte lil'tJntie relt

gtcu=c rdcntttctt I )aarom h cr <..,prakc 

V'Jil L'L'Il '"IJilllli" he zutl' en 111et vJn 

eL'Il Turk'L' zuil 

In het L hrl'ten-dellloLrJli'Lh denken 

over !lltgrJntcn \'lT...,Lh!Jnl cLhtcr <..,om" 

ook L'l'll t\\'L'l'de 'L'Llllllblr heeld. dat 

cnrgc vcn\·ant...,chJ.p \'LTtoont met de 

LllituLII,trtJd \'Jil llolkeqelll en dJt 111et 

v'<Hlltkomt Lilt de chri'll'll-dellloUJti

'L he trJdltiL' ::ell I let gJJt h1crh11 om 

ill't !weld dJt <llh nJtlonaJI erlgoed' 

d<J< Jt tllq.~r,ltltl'tl .:..:ctL'"'Jll'L tccrd 11HJct 

worLkn en r11ct tn gc\',1.11" mag komcn. 

I l1crh1J v·cr'LhiJnen nllgrJiltL'n nict "'' 

een Lu!turelc en rel1g1l'l1Ze lllimkrhe1cl 

met rcLht op zcllorgani-.atic. maar a\..., 

hLIItL'IliJndn, d1e de ~nkrlancl,e, UJ. 

lur<>JK'<..,C tradrttc 111 gcvaar kunncn 

hrenge11 In de lllhpl-aak van l.uhher' 

m'l'r de (IH>d'e lllllldcrhetd in de gc

'Lhinbm 'PrJk dit "'JKLl J! lk eigen 

1denllleit lllJg 111et 111 qrijd kolllen met 

Lk prtllllpl('ic ~edcriJnd'e UltgJng'

punten ,\!JJr" de J<H>LI,e trJditie gcen 

omkrdeel \'Jil 'om nJtionJic nlgoed' 

\let lwtrekk1ng ll>t de hu1d1gc 11llgrJn

tcn hcpktt htJ ccn \·mJnupatic rn cigcn 

knng tnJJr zcgt htl lbt mJg ntct in 

'tr11d kolllL'Il lllet 'het Nedcrlaml' crl

g<>L·d !ll()l'l ntct hot...,cn met de 

·~cdn!Jild"· cultuur' I kzc gnbchte 
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van een 'nationaal cultureel erfgoed' 

<;taat ook in het Program van 

Uitgangspunten van het CDA (artikel 

85!, maar duidt daar op het behoud van 

de nationale identiteit tegenover de 

druk van de Europese eenwording en 

unificatie In dit verband heeft het een 

kriti5che functie. Maar in het kader van 

het migrantendebat krijgt het een ande

re functie. Daar wordt het een nationa

listisch vertoog dat de migrantcn als 

bu1tcnlanders stylcert en dat de cultuur 

van de migranten als een potentiecl ge

vaar voor het 'nationaal erfgoed' kan 

duiden. lmmers. in dit vertoog wordt 

de cultuur van de migranten niet gezien 

als onderdccl van 'om nationalc erf

goed', zoals in de ecrder gecitccrde uit

spraak ook de joodse cultuur niet a\<; 

dee\ van de principicle Nedcrlandse 

uitgangspuntcn gezien worden. J\1aar 

hoc zit het dan met de katholiekenJ Is 

de katholiekc cultuur wei onderdccl ge

worden van het 'nationale erfgoed'7 In 

hct ontwerp-verkiezing<;program komt 

overigens dit tweede beeld niet voor. 

In het rapport 'Wij zijn het volk' 11992) 

van hct Wetemchappelijk lnstituut 

voor hct CDA komt ook ecn pleidooi 

voor nationale identiteit voor. Her rap

port richt zich echter niet op de vraag 

naar de positie van de migrantcn, maar 

heeft het over 'De nationale kwestie in 

1\liddcn en Omt Europa' ,\1aar het be

vat wei ccn principicle christen-demo

cratische vi5ie op volk, natie en staat. 

Volk en natic worden als synonicmen 

behandcld. Met een beroep op het ge

meenschapsdenken van de christeliJk

sociale traditie wordt de natic als een 

natuurlijke gcmeenschap aangeduid 

naast gezin, kcrk, onderneming, vak

bond enzovoort. De natie wordt gede-

1 inieerd a is een gemeenschap van 

mcnsen met een historische lotsverbon-

denhcid en veclal een gcrncemchappc

lijke taal, godsdienst, cultuur en ecn ge

rneenschappelijk heww,tzijn van hct 

nationalc. Aan zo'n nationalc gerneen

schap worden mensenrechten toege

kend, 1n het bijzonder ecn 

zcl fsbesch i kk i ngsrech t. Mensenrechten 

die niet aileen gclden voor een indivi

du, maar ook voor gemecnschappen 

waarin mensen Ieven en dus ook voor 

de natie a\<; gemeenschap van een be

paalde groep mensen. Hct rapport 

kcert zich tegelijk lei regen een samen

vallen van natie en staat. De staat is 

gcen nationale staat, maar heeft cen an

dere, publieke functie voor aile inwo

ners van ecn bepaald land, voor de 

bevolking, voor de burgers. Een staat 

kan mecrdere volkeren/naties omvattcn 

en heeft dan de plicht om de rechten 

van de verschillende volkeren te ccrbie

digen, zelfs als dat een regionale auto

nomie impliceert Slcchts in het uiterste 

geval kan een nationale mindcrhcid ge

dwongen worden, vanwege her grote 

onrecht hen aangedaan, tc <;treven naar 

staatkundige autonomic. 

Deze algemene visic op een nationale 

gemccnschap met een nationale identi

teit wordt in dit rapport tocgepa5t op 

de verhouding tussen de oudc volkcrcn 

van Europa, met name in Midden en 

Omt Europa Daar zit hct problcem 

niet. Maar wat is het effect a\, deze leer 

ook toegepast gaat worden op de ver

houding tu<,<,en 'onze natie, on<, natio

naal erfgoed' en de migranten die in 

Europa zijn komen wonenJ Dat de <,taat 

dezc nieuwe inwoners gelijke rechtcn 

moct geven, <;taat niet ter discus<;ie in 

het CDA en daarmee is deze visie mij

lcnver vcrwijderd van de visie van 

Rcpublikeincn en Vlaams Blok. Maar 

tegelijk kan dezc leer over de natic ge

bruikt worden om te bcnadrukken dat 

het Nedcrlandse, Duitse, Vlaamse volk 
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va n ee n 'nati o naa l cul tureel erfgoed' 

staa t ook in het Program va n 

U itgan gs pun te n va n het CDA (artike l 

85), maar duid t daa r o p het behoud va n 

de nat ionale identi te it tege nover de 

druk van de Eu ropese ee nword ing en 

uni ficat ie. In d it ve rband heeft het ee n 

kriti sche func ti e. Maar in het kade r va n 

het mig rantendebat krijgt het een ande

re func tie. D aa r wordt het een nationa

li stisch ve rtoog dat de m igra n te n als 

buite nl anders styleert en da t de cultuur 

va n de m igranten als ee n poten tieel ge

vaar voor het 'nat ionaal e rfgoed' kan 

dui den. Immers, in di t ve rtoog word t 

de cul tuur van de mi granten nie t gezi en 

als o nderdee l va n 'o ns nat iona le e rf

goed', zoa ls in de eerde r geciteerde ui t

spraak ook de joodse cul tuu r ni et a ls 

dee l van de princ ip ië le N ede rlandse 

uitga ngspunten gez ien worde n. Maar 

hoe zit he t dan met de katho li eken? Is 

de katho lieke cultuu r wel o nderdeel ge

worde n va n he t 'nat io nal e e rfgoed'? In 

het o ntwerp-verk iez ingsprogram komt 

overi ge ns dit tweede beeld ni et voor. 

In het rap port 'Wij z ijn het vo lk' ( I 992) 

va n het Wetenschap pe lijk Inst ituu t 

voo r he t C DA komt ook een ple idooi 

voor nati onale iden titeit voor. Het rap

po rt ri cht zich echter ni et op de vraag 

naar de pos iti e va n de mi gran ten, maa r 

heeft he t over 'De nat io nale kwest ie in 

M idden en Oost Europa'. Maar het be

va t wel ee n princip ië le ch risten-demo

crati sche visie op vo lk, nat ie e n staa t. 

Vo lk en nat ie worde n als sy no niemen 

behande ld. Met een beroep op he t ge

meenschapsdenken va n de chri ste lijk

socia le tradit ie wordt de natie als ee n 

natuurlijke gemeenschap aangedui d 

naast gezin , kerk, onderneming, vak 

bo nd e nzovoort . De natie wordt gede

fini eerd als een gemee nschap van 

mensen me t een hi sto ri sche lo tsverbo n-

denheiden vee lal een gemeenschappe

lijke taa l, godsdi enst, cultuur en een ge

mee nschappe lijk bewustzijn va n het 

nati o na le. Aa n zo'n nati ona le gemeen

schap worde n mensenrech ten toege

kend, in he t bij zonder een 

ze i fs besch ikki ngsrech t. Mensenrech ten 

di e ni et all ee n gelden voor ee n indiv i

du , maar ook voor gemee nschappen 

waarin me nse n leve n en dus ook voo r 

de nat ie als gemeenschap va n ee n be 

paalde groep mense n. H et rapport 

keert z ich tegelij k fe l tegen ee n samen

va ll en va n natie en staa t. De staa t is 

geen nationale staat, maar heeft een an 

de re, publi eke func ti e voor a lle inwo

ners va n ee n bepaa ld land , voor de 

bevolkin g, voor de burgers. Ee n staat 

ka n meerde re volkere n/ na t ies omvatten 

en hee ft dan de plich t om de rechten 

va n de verschill ende volkeren te eerbi e

d ige n, ze lfs als dat een regio nale auto 

nomi e impliceert . Slechts in he t uiterste 

geval kan een nationa le minderhe id ge

dwonge n worden, va nwege het gro te 

onrec h t hen aangedaa n, te streve n naar 

staatkundi ge autonom ie. 

D eze algeme ne visie o p een nat ionale 

gemee nschap met ee n natio nale identi

te it wordt in dit ra pport toegepast op 

de ve rhoud ing tusse n de oude vo lke ren 

va n Europa, met name in M idden en 

Oost Euro pa . Daa r z it he t p rob leem 

ni et. Maar wa t is het effect als deze leer 

ook toegepast gaat worden op de ver

houding tusse n 'o nze nati e, ons natio 

naa l erfgoe d' en de mi granten di e in 

Europa z ijn komen wonen? D at de staa t 

deze nieuwe inwo ners gelijke rechten 

moe t geven, staat ni et ter di scuss ie in 

het CDA en daa rmee is deze visie mij

lenver ve rwijderd va n de visie va n 

Republi ke inen en Vlaams Blok. Maar 

tegelijk kan deze leer over de nat ie ge

bruikt worden om te be nadrukke n da t 

het Nederl andse, Dui tse, Vlaamse vo lk 
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het rech t heeft de e igen , nationale 

ide nt ite it te beware n en te ve rded igen . 

H et word t probl ematisch als dit natio

nale vertoog toegepast wordt op de 

verhoud in g tusse n oude en ni euwe in

woners, tusse n autochtonen e n mi gran

ten . Als gedaan word t alsof de 

migranten een ander vo lk z ijn, met een 

andere identi te it, cul tuur en godsd ienst, 

zoa ls vroeger de Jode n. Maar zijn 

Turken, Marokkanen , Surinamers en al

le andere mi granten samen een na tie? 

Neen. 

De mythe van een homogene 
maatschappij 
Het is logisch dat ee n n ieuwe situatie 

gedu id wordt met de in tellectuele mid

delen ui t de trad itie. Het versch ij nen 

va n een omva ngrijke nieuwe bevo l

kingsgroep met een migra ntenherkomst 

is zo'n u itdagin g. De socia li sten herin

neren z ich de soc iale emanc ipatiestrij d 

van de fabrieksarbe ide rs en andere min

de rheden, de christen -democraten we-

CDV 12/93 

te n van 'emancipatie in eigen kr in g' 

(verzuiling) en de li beralen spreken 

over een ema ncipatie van het individu. 

Met deze historische denkvormen pro

beren z ij het nieuwe fenomeen te be

grijpen en te ko men tot een adeq uaa t 

beleid. In het voorafgaande heb ik deze 

poging b ij socia li sten , christen-demo

craten en libera len geanalyseerd. De 

politieke kleur en keuze levert versch il 

van accent en mening op over het te 

voere n bele id. D it verschil tussen de 

drie grote stromi ngen kan n iet als een 

versch il in anti-rac istisch gehalte aan

geduid worden . H et is een versch il in 

soc iale vis ie, d ie n iet enkel de migra n 

ten betreft, maar ook andere minderhe

den of achtergeste lde groepen. Op d it 

versch il in pol itieke keuze wil ik h ier 

niet nader ingaan. 

Ik zou wel op een principiële kwestie in 

w ille n gaan. In de d iscussies b innen de 

gevest igde partijen wordt soms een ten

dens zichtbaar die wel een gevaarlijke 
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uitwcrking kan hcbben. Ecn tendens 

die met het woord 'intcgratie' verbon

den is. Door de kicren van het traditio

nele hetoog dringt zich een nieuwe 

mythe op. De oudc debattcn over '>O

ciale emancipatie. emancipatie in cigen 

kring en cmancipatie van het individu 

gingcn ervan uit dat de arbeiders, de rc

ligieuze minderheden en de achtergc

steldc individucn 'deel van ons volk' 

waren. BiJ het dehat over integratie 

speclt echter ccn nieuw nationalisme. 

De migrantcn worden niet enkcl als een 

minderhcidsgroep binncn de 

Ncdcrlandsc of Europcsc bevolking ge

zien, maar zij worden ook gezien als 

buitenlandcrs. als nict-Europcanen, als 

aan ander volk. Hun cultuur en gods

dicnst worden getypccrd a!., 'vrccmd' 

aan de cigen cultuur en godsdienst, aan 

ons 'nationale erfgocd' I Lubbers), aan 

de Europese be.,chaving I Bolkestein I. 

Aan de migranten wordt daarom de cis 

gestcld dat zij intcgrercn in de cultuur 

van het ontvangende land. In deze hc

werking worden migrantcn die hicr wo

nen buitenlander., en aile anderen 

worden Nederlanders. Hicr 

De ideologie van 

nieuw rechts heeft 

vcrschijnt het schrikbeeld 

dat een nationale gemeen

schap en cultuur gevaar 

loopt te desintegreren als de 

invloed van de migranten 

een 'kritischc grens' passccrt. 

Onzichtbaar wordt gcmaakt 

dat de cultuur van de mi

granten, '>tcrk vcrdeeld en in 

beweging, dat de godsdicn

sten van de migranten, zcer 

verschiilend en sterk in be

een 'menselijk 

gezicht' en eigent 

zich de taal en de 

woorden van het 

vertoog over 

mensenrechten toe. 

weging. al lang onderdcel zijn van de 

nationale, luropesc cultuur. Onzicht

baar wordt dat de migranten al lang 

dee! van 'ons volk' zijn, zoals de joden, 

de katholiekcn. de kleine luyden, de 

hugenoten, de l'riezen en hun cultuur 

allang 'deel van ons volk' zijn 

Migranten zip1 gcen buitenlanders. 

maar gcwone Nedcrlanders, zij lwren 

niet aileen tot de Ncderlandse staat, 

maar ook tot de Ncderlandse natie. 

Wctenschappelijke ondcrzoekers van 

het 'Belgische migrantendebat' spreken 

in dit verband met cen moeiliJk woord 

over de ideologic van het homotjmci's111e. 

over de mythc - zo zou ik hct vertalcn -

van ecn homogcne gemcenschap 

( Blommaccrt en Ver<.chuercn 1992 ). Dit 

perspecticf van integratie in een homo

gene, nationale gemeenschap staat nict 

in hct centrum van hct innerli1k land

schap van socialisten, christen-demo

cratcn en liberalcn. Dat es duidelijk 

geworden uit de voorafgaande analyse. 

Maar het duikt wei her en dcr in frag

menten op. En het vormt, voortden

kcnd binncn de metafoor van hct 

landschap, een landbrug naar een ander 

continent. naar politieke traditics van 

andere snit. Een landbrug waarover na

tionalistischc en racistischc bcclden en 

strategieen binncn zouden kunncn 

trekkcn in de gevcstigdc partijcn En in 

de politiekc en cconomische destabili

satie van Europa zijn de afgclopen jaren 

diverse politicke bewegingen verschc

nen die dit nationalismc en racisme. 

met haar worte]., in het luropese vcrlc

dcn, in modernc gcstalte produceren. 

Dat is cen politick gevaar. Daarom be

horen beelden als 'nationaal crfgocd', 

'nationale cultuur', cultuurstrijd, maar 

ook integratie niet thuis in het vocabu

lairc van de gcvcstigde partijcn als zij 

sprcken over de landgenoten met een 

migrantenherkomst. Om dczc stelling 

te ondcrstrepen wil ik een uitspraak ci

tcren van Heiner Geissler, voorheen sc

crctaris-generaal van de Duitsc CDU. 

In het weckhlad Die Zeit van 3 septem

ber I 093 waarschuwt hij de christen-



dei110li,111'Lhl' pJrtltl'n l'n poiLIILI 0111 

nLL'I hl't nLell\\ -rl'chhc· dc·hJt over nJ

tLonJic Ldl'lliLtL'II ovc-r tl' nl'llll'n in dl' 

hoop kLl'Zl'i'' Wl'g ll' lokkl'n h11 de 

kef•"/>!,~·"""' I )oor c·xtrJ nJdruk tc· \cg

gl'n op ck nJtLonJk thl'lllJ·, kr11gt ml'n 

de Ll'chhc· pJrtLtl'Ll n1c·t kk111. I kt " 

c·c-rdn ;mdt·r"ll11 door de JutoniL'LI vZJn 

tk gmte v·olk,pJrtLIL'<l wordt·n Zl' ILI"t 

gL·hcdJgd l'll gcdoopt en dzll vcrgroot 

de t"'·loop 

I kt h1111ll'l"tl<ln1l'n \Jn L'l'n nll'LI\\ nJ

t!OilJ.il .... llll' 111 de gL'VC'->llgtk parttll'll op 

I liiOJ1L''l' "hJJI wordt hovl'ndLc·n hl'

\'()rdcrd door ecn modLTlli...,LTlllg zt:tn de 

k,1nt v,111 111l'LI\\'-Ll'lht' 111 dl' ZJigc·lopl'll 

,,11'l'n i'Jrtltc·n ,11, kcf•"f,f,k"""'· VLtJn" 

Hlok_ ho11/ i'-!dillllldl l'll Lc,/d ,\J,",/ Zltll 

gcen lll'tl-llJZJ...,tJ...,LhL· pJrt!Jl'll d!L' terug 

\Trlangcn 11JJr ccn tJ.LI(l,ll-hH>Iogt">Lh 

gL·Iundecrd natrt>nJll..,llll' vJn voorhccn. 

llJJr L'l'll LdcologLL' vJLl l!l111 ""'/ /!o,/c"' 
I kt Zltn gl'l'll pJrtltL'Il d!l' l'l'll nJtlonJ-

1"''" hl' d!l tJtuur Jl' ondn IILtlcL l'll 

,\\u"ollltl JZ111p1'1!Zl'll lk 'PITl'k h1n 

Cl\'tT de l·.uropc...,c nrcuw-!Tt ht'-.l' p;lrt1]

cn. (J\'LT hct ll!L'll\\'l' 'po!JtH:k gcorgJlll

'L'l'llk rJu,mc· 'lcL111L'IllJ l'll Llhl'r' 

J<)'l1' hu1tc·n Nl'dcriJnd lk ( l'lllrtllll-

1 knwcrJtl'n h11 "'" ZLtL1 111 1\nkriJnd. 

op hJ..,t()n<-.chc grondcn 1 '-.lcrkc h~rH.lJng 

vJL1 hct ntcrl'ndl'l'l vJn de hl'volkLng 

Jan de tr;HJJttonclc ...,ouJlc hcwcgingcn 

en orgJI11...,Zll1l'...,l gccn ...,cncuzc hcdtTI

grng en vormcn gccn hron VJ!l H.lcolo

gl'clll' IJ,LII1Jtll' I kt hll1nl'mtrontl'n 

vJn L'l'll 'n1cuw llJllonJllo...mc' 111 

l\l'ckrL111d 111 vngl'ILtkll1g met I uropZJ 

op llltcro...t gem(1t1gdc \VlJZl', vcrloopt 

ccrder VlJ de lllllTllJtionJlc <JI1l\\Tg en 

VIJ hl't voorhcl'ld v·Jn dl' gl'VL''tlgdl' 

p,1rtLtl'n in IJndl'n Jl' lklgLl' I )uLhiJm! 

l'll hJnkrLJk lk Zl'i dJt l'l'l1 mmlcnmc

nng ZJJn dl' kant vJn Llll'LIW-LTLhh hct 

hll11ll'ndrlllgl'n VZ111 L'l'll nJtionJII'II'ch-

( I)\' I~ q~ 

racl'ti,ch vertoog gcmakkeli1kcr maakt. 

I )c icll'ologil' van de gl'noemdc partij

l'n, zoal, Zl' 111 hun partqprograrmnJ', lc 

v111dl'n Zltll hl'clt ecn vcrra,,cnd 

progrco...o...1cvc n1ctan1orfo"c ondcrgaan 

In 'taccJto nol'm ik ell' nieuwe kcnmer

kl'n lk pJrtijl'n wLtzcn ell' nco-nazi,ti

'chl' pJrtLtl'n ,chnp Jf. Zc vcrwcrpcn 

l'lk hL<>Iogl'ch rJci,ml' en nationali,mc. 

Zc· dol'n gl'l'n opl'nl11k herol'p op de 

trJdltll' VZl!l hl't Jntl'ellllti,l11l' Zl' Vl't

dcdLgl'n dl' grondwl't en de internatLo

Lnk vcrdragcn over memenL-cchten. Ze 

vcrdcdLgl'n dl' pJrkmentJLtT democra

tic en de n __ 'chh\taot. Zc lcggcn \tcrkc 

nJdruk op hl't ld1l'rJic gcdJchtengoed 

\'Jn dl' ml'n,l'llrl'chtl'n. mJar PJ"l'n de

zc· l'XpliLLL'I toe op de rechtl'n van vol

kcrcn en ctn1o...chc gcmccn\chappcn 

,\\c11 'J'I'l'l'kt daJrhl! 111 dl' tJJI vJn de 

ntl'il'L'Ilrl'Lhtl'n over zl'lihe'>chikklllg'

rl'cht vJn volkcren I lun JLtil'' tegen 

m1grJntcn worden nict gcha\ccrd op 

L'l'll Vl'rllll'l'lllk hLologl'che, morl'k of 

culturl'k 111111LkrwJardighl'Ld vJn mi

grJiltcn, lllJJr op lTil juridJ..,chc Jrgu-

ml'ntJtLL' I k huitl'niJndcr' hehhen Jl' 

hr11teniJmkr' cc·n Jndcrl' tund!'chl' po

"itlc en kunncn du.., gccn JJ11\praak 111J-

kcn op dl' vollcdLgl' !lldLvLduelc l'n 

'ouJk rl'chtl'n, d1l' allcl'n tockomen 

JJn hl't 'c·Lgcn volk' I k Ltkologie van 

n1cuw rcchh hcclt l'en men,elitk ge

:Lcht' l'n cigl'nt zich de tJJI en de 

woo1dcn von hct vcrtoog over 111Cil\CI1-

rl'Lhtl'n toe DJJr ligt het gevaar 

ll1 T1\ ,\I )',,/,.,,,Ilk i I" I<~) 11 ,/o(['li/ 111111 dr 

Ki!tl>oll<·kc Ti•ro/,,,,,"hc Lf,,,,.,-,ilcil Lltmhl <'" 

''"'":!lin I )/SK ;\,f,,,,/,/'il'lordi!l 

C ,c..,chrcvcn Vl'f\ll' von ccn toc\praak 

tltdl'm dl' umkrl'ntle 'Fl'm vrel'mde

ILng, Jltitd vLTeLmkling~· op 17 'eptem

hcr l'FJ 1 I kzc conkrentie were! 

gcorgJni,l'crd door hct ,\ brga Klompc-
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hcraad, een initiatid van de Katholickc 

Raad voor Kerk en Samcnlcving 
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