
B.F. Bos-Beernink 

De vreemdeling: een 
probleem? 

In het verleden trokken miljoenen arme Eu
ropeanen naar andere werelddelen om te 
overleven, om te proberen daar een toe
komst op te bouwen en als het kon daar rijk
dom te vergaren. Nu hoeft dat niet meer. 
Toch trekken vandaag opnieuw miljoenen 
Europeanen naar andere werelddelen, 
maar als vakantiegangers. Arm zijn ze niet 
(meer). Hun uitgaven zijn voor heel wat 
arme landen een welkome aanvulling van 
broodnodige deviezen. 

Maar hoe reageert Europa wanneer de 
migrantenstroom zich nu in omgekeerde 
richting beweegt? Honderdduizenden arme 
mensen uit vrijwel alle delen van de wereld 
proberen Europa binnen te komen om te 
overleven, om hier een toekomst op te bou
wen en als het kan wat rijkdom te vergaren. 

Een dergelijke migrantenstroom is niet 
nieuw. In de jaren zestig selecteerden wij 
de gastarbeiders onder andere in Turkije en 
Marokko met het oog op de opbouw van 
onze economie. Vandaag, omdat de ver
schillen in welvaart en welzijn tussen rijke 
en arme landen onvoorstelbaar groot blij
ven, proberen steeds meer migranten, 
vluchtelingen en asielzoekers de vesting 
Europa binnen te komen. Ondanks toene
mende afweermaatregelen blijft men het 
proberen en door velen wordt een onzeker 
illegaal verblijf in onze Europese landen 
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verkozen boven het leven in een door ge
weid of hongersnood geteisterd thuisland. 
Deze trieste gang van zaken laat zien dat 
Europa niet de illusie mag hebben een ei
land van vrede en welvaart te blijven als het 
niet inziet, dat het de morele verplichting 
heeft om, ook in eigen belang, de be
staande economische kloof te versmallen. 
In het andere geval kan het niet veel anders 
doen dan een nieuw, maar andersoortig ij
zeren gordijn op te trekken om de migran
ten te weren. 

Angst voor verlies identiteit 
De reactie op de migranten verschilt welis
waar van land tot land en van plaats tot 
plaats maar is vrijwel nergens uitsluitend 
positief. Enerzijds constateren we een 
openlijk, soms gewelddadig optredend ra
cisme, dat ogenschijnlijk het gevaarlijkst is, 
anderzijds een sluipende discriminatie, ge
baseerd op onverdraagzaamheid, die het 
moei lij kst valt te bestrijden. De toename van 
geweld, het ontstaan van onvrede al dan 
niet met racistische trekjes en zelfs de ver
loedering van de straat, worden met het 
grootste gemak in de schoenen van de 
vreemdeling geschoven. Natuurlijk, aan te 
nemen valt dat het racisme minder kansen 
zou krijgen als er voor iedereen economi
sche welvaart is, als iedereen werk zou heb-
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ben en een prettig dak boven zijn hoofd. 
Maar er is meer. Naast economische oor

zaken is er bij menig Nederlander een dui
delijke angst om door een toenemend aan
tal vreemdelingen de eigen identiteit te 
verliezen. Hij wil zijn eigen bestaan veilig 
stellen, zijn eigen omgeving en eigen 
straatje schoon houden. 

In ons land verblijven thans zo'n 650.000 
personen met een niet-Nederlandse natio
naliteit. Angst voor een verdere toename 
van het aantal migranten doet de toleran
tie-drempel duidelijk verlagen. De angst be
treft ook hier de getallen, niet zozeer de in
dividuele migrant. 

Die groeiende onvrede - en het daaruit 
volgende stemgedrag - doet zich het meest 
voor onder de blanke bewoners van oude 
stadswijken. Maar het sluipende probleem 
van de discriminatie beperkt zich allang niet 
meertot bepaalde wijken of tot de stad. Hoe 
deze onvrede om te buigen in de richting 
van een integratie van de diverse culturen 
is een van de grote uitdagingen waarvoor 
we in de politiek staan. 

Te verwachten valt dat het vreemdelin
genbeleid in de komende verkiezingsstrijd 
de nodige aandacht zal krijgen. Het CDA 
ontwerp-Program van Uitgangspunten 
geeft in dit verband alvast een goede voor
zet omtrent de problematiek van de min
derheden. Naast de voorwaardenschep
pende taak van de overheid wordt terecht 
gewezen op de verantwoordelijkheid van 
de sociale partners en de burger zelf. 

Staatssecretaris Minderhedenvraag
stuk 
Maar naast dit belangrijke uitgangspunt is 
het van essentieel belang dat er een dis
cussie op gang komt over de multi-culturele 
samenleving van vandaag en morgen. Wet
ten en internationale verdragen alleen kun
nen het gedrag van mensen immers niet 
veranderen. De invulling daarvan moeten 
we met elkaar verschaffen. 
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In Christen Democratische Verkenningen 
van juni 1990 merkte W.J. Bos onder de titel 
'Nieuw politiek elan' onder andere op: 'po
litieke partijen moeten open huizen zijn, ge
richt op dialoog en ontmoeting'. Welnu, het 
komt mij voor dat het CDA op velerlei ni
veau, dus ook op lokaal en buurtniveau, het 
initiatief moet nemen om de verontruste 
burger in contact te brengen met de vreem
deling om de discussie te starten over de 
plaats en de aanpassing van beiden in een 
verantwoordelijke samenleving. 

In het verleden hadden we een staats
cretariaat voor Emancipatiezaken, dat coör
dinerend en initiërend optrad ten aanzien 
van de achterstelling van de vrouw in de 
wetgeving, op onderwijsgebied en het ar
beidsmarktbeleid. Het verdient aanbeve
ling te bezien of eenzelfde weg kan worden 
begaan voor wat betreft het Minderheden 
vraagstuk. 

Het CDA zal een krachtsinspanning moe
ten doen om dit probleem niet te laten uit
dijen en er niet een stuk kretologie van te 
laten maken in handen van extreem poli
tieke groeperingen, die proberen in te spe
len op de gevoelens van onverdraagzaam
heid. De krachtsinspanning zal moeten 
leiden tot vorming van een nieuwe menta
liteit, tot een erkenning van de ander, tot een 
integratie van de migrant op voet van ge
lijkheid. Een culturele samenleving kan 
zeer wel positief en verrijkend werken. 
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