
PERSPECTIEF 

D66 llloet lllondiaie vleugels uitslaan 

Rebirthing naar mondiale scoop 

Bij zijn afscheid als secretaris van het bestuur van het Opleidingscentrum sprak Frans 
van Pinxteren de gedachte uit dat D66, gelet op de demografische ontwikkelingen, 
meer aandacht moet schenken aan de werving van allochtonen. Volgens Hans Crebas 
is dat verspilling van de schaarse middelen. Tenzij ... 

D e participatie van allochtonen in 
de politiek is relatief nog veel 
minder dan de toch al geringe 

door Hans Crebas (allochtone) zwakken in onze multicultu
rele samenleving'. Voor een analyse van 

participatie van autochtonen. Politieke partijen zijn meer en meer 
inner circles geworden met kleine diameter, waarin buitenstaan
ders moeilijk binnendringen. Je moet dus geweldig gemotiveerd 
zijn, en de partij moet wel heel aantrekkelijk zijn, wil je de stap 
wagen. 

Kruistochten 

Laten we eerst kort de partijen de revue passeren. Het CDA pre
senteert zich onder zijn huidige voorzitter Van Rij als een inter
confessionele partij met een Boek (Bijbel-Koran). Voor breed geo
riënteerde moslims kan dit interessant zijn. Een bekende expo
nent is Coskun Goruz, maar die wordt door nogal wat allochtone 
groeperingen gezien als verrader van het enige islamitische heil. 
Ook de conservatieve kerkelijke achterban van het CDA heeft wei
nig op met de aartsvijand uit de kruistochten. Hier zal zeker geen 
doorbraak plaatsvinden. 
De bekendste VVD-allochtoon is Oussama Cherribi, die een bui
tengewoon kritische dissertatie heeft geschreven over conservatie
ve Marokkaanse imams in Amsterdam. Bolkestein stelde samen 
met Cherribi de interviewbundel Moslims in de polder samen. De 
VVD is voor geëmancipeerde allochtonen een aantrekkelijke par
tij, maar het gaat dan wel om een hoger opgeleide elite, die 
afstand heeft gedaan van haar etnisch-allochtone binding als 
identiteitsbepalende factor. 
GroenLinks trekt relatief de meeste allochtonen aan, individueel en 
groepsgewijs. Dit laatste heeft in een aantal gevallen tot problemen 
geleid, omdat bijv. Koerden groepsgewijs bepaalde grootstedelijke 
afdelingen dreigden over te nemen om een eigen agenda door te zet
ten. Doordat GroenLinks voor onbelemmerde immigratie is (Femke 
Halsema), en door haar multiculturele imago (Mohammed Rabbae, 
Farah Karimi), is deze partij relatief populair bij allochtonen. 
De PvdA in Amsterdam dreigde op een gegeven moment geïnfil
treerd te worden door Grijze Wolven. Een interventie van de BVD 
heeft dit voorkomen. De PvdA is politiek zeer correct en dus aan
trekkelijk voor allochtonen. Leidend principe is 'solidariteit met de 
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de multiculturele ideologie en een moge
lijk element van wraakzucht van ex-aanhangers van socialisme en 
communisme, verwijs ik naar de bundel De verwarde natie van 
H.J. Schoo. Helaas kan gesteld worden dat de holocaust bewust of 
onbewust wordt misbruikt om een manipulatieve sfeer van schuld 
en boete op te roepen ten opzichte van allochtonen. 

Bij D66 is de politiek-personele situatie niet gunstig. Onze be

kendste allochtoon, Hubert Fermina, moest na één periode in de 
Tweede Kamer weer het veld ruimen. Van zijn appeal in alloch
tone kringen en zijn realistische opvattingen over integratie is 
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verder geen gebruik gemaakt. In Amsterdam-Zuidoost hebben we 

de nodige perikelen gehad tussen 'blanke' en 'zwarte' partijleden. 
Opvallend is dat, afgezien van Fermina, exponenten uit de zwar
te D66-gemeenschap nooit zijn doorgedrongen tot het landelijk ni
veau, ondanks frequente kandidaatstellingen. Het interne one

man-one-vote-verkiezingssysteem zou wel eens per definitie slecht 
kunnen uitwerken voor minderheidsgroeperingen. In ieder geval 
beschikt D66 in de Tweede Kamer niet meer over een allochtone 
eye-catcher. 

Imperialisme 

In termen van marketing is de doelgroep 'allochtonen' uiteraard 
zeer divers. Maar de meeste nieuwkomers (Marokkanen, Turken, 
Mghanen, Irakezen, Somaliërs) hebben een islamitische achter
grond die qua geloofsinhoud en ethiek sterke overeenkomsten ver
toont met standpunten van ChristenUnie en SGP. Moslims heb
ben over het algemeen geen enkele affiniteit met profilerende 
D66-standpunten over abortus, homohuwelijk, euthanasie, vrou

wenrechten en geboortebeperking. Ook op andere punten zullen 
veel allochtonen zich niet kunnen herkennen in door D66 uitge
dragen politieke beleid. Een paar voorbeelden. 
Minister Roger van Boxtel wil Antilliaanse jongeren eerst een 
inburgeringscursus laten volgen. Dit wordt door nogal wat Antil
lianen gezien als neokolonialisme en typisch Nederlands apart
heidsdenken. De oorzaak van criminaliteit onder Antilliaanse jon
geren ligt volgens hen uiteindelijk bij de slavernij en de daaruit 

voortgekomen gezinssituatie. 
Kamerlid Boris Dittrich spreekt in het openbaar uit dat Neder
land vol is. Dat vindt weliswaar 80% van de Nederlanders, maar 
allochtonen zullen zich veelal niet hierin kunnen vinden. (Ik ken 
echter vluchtelingen die het absurd vinden dat zo'n dichtbevolkt 
klein land zoveel mensen opvangt.) Voor de meeste allochtonen is 
vervolgmigratie (gezinsvorming) eerste prioriteit, gezien de cultu
reel bepaalde noodzaak van primaire loyaliteit aan familie en 

streekgenoten. 
Kamerleden Jan Hoekema en Boris Dittrich pleiten, net zoals 
VVD en CDA, voor een veel grotere inzet van middelen voor op

vang in de eigen regio. Nederland geeft aan opvang ongeveer 
evenveel uit als de UNHCR in de hele wereld. 

Vrouwenbesnijdenis 

Kamerlid Boris Dittrich en staatssecretaris Annelies Verstand 
hebben zich scherp gepositioneerd inzake strafbaarstelling van 
vrouwenbesnijdenis in Nederland. In allochtone kringen is dit on
derwerp echter taboe en de Nederlandse politiek wordt niet geacht 
zich hiermee te bemoeien. Meer in het algemeen is me uit veel 
contacten gebleken dat het ressentiment jegens 'blanke kolonia
len' veel dieper zit dan wij ons als mondiaal georiënteerde sociaal
liberalen kunnen voorstellen. Het moderne anti-westerse moslim
fundamentalisme is mede hierop gebaseerd (maar natuurlijk pri
mair op de uitzichtloze sociaal-economische positie van miljoenen 
werkloze jongeren in demografisch exploderende landen). 

D66 is in haar buitenlandbeleid Amerikaans-Atlantisch georiën
teerd en beschouwt Israël als een politieke vriend, uiteraard met 
begrip voor de legitieme eisen van de Palestijnen. De gemiddelde 
moslim moet echter niets hebben van de Amerikaanse 'imperialis
titische' politiek en zijn sympathie geldt voor honderd procent de 
Palestijnen, zonder enig begrip voor Israël (een kolonie van 
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Amerika en het boetekleed van Europa). (Zie Political Islam and 
the United States van Maria do Ceu Pinto, 1999) 
Als we het bovenstaande in aanmerking nemen, is het niet logisch 
dat een gemiddelde allochtoon zich zou willen aansluiten bij D66: 
een partij zonder (bekende) allochtonen en met standpunten waar 

hij (1) het over het algemeen niet mee eens is. Alleen etnisch-geë
mancipeerde allochtonen die affiniteit hebben met de sociaal-libe
rale ideeën van D66, zullen zich als nieuw lid melden. Juist zij 
voelen zich echter geen allochtoon meer en zijn dus niet onder die 
noemer te werven. Ergo: werving van "allochtonen" is voor D66 
verspilling van schaarse middelen. Tenzij .... 

Alletonen 

Tenzij de partij zich verder ontwikkelt tot zoiets als een Mondiale 

Partij Nederland met een wereldoriëntatie tot uitgangspunt van 
politiek handelen. Aantrekkelijk voor alle Nederlandse wereld
burgers, alletonen, die streven naar voortschrijdend inzicht en cul
turele evolutie binnen een mondiale horizon. Met een post-blanke 
agenda voor de 21ste eeuw kunnen we nieuwe prioriteiten stellen 
en recht doen aan grensverleggende democratische ambities. Mo
gelijke programmapunten voor de langere termijn, waarbij onder
linge samenhang van cruciaal belang is: 
1. een samenwerking met Suriname op basis van vriendschap, 

2. prioriteit voor economische groei buiten het rijke Westen, met 
name in de landbouw, 
3. overbrugging van de kloof tussen VS en VN (diplomatieke prio
riteit nr.I), 

4. Turkije in de EU, 
5. emancipatie van moslims in Europa en van moslimvrouwen, 
6. het voorkomen van discriminatie, geweld en racisme; ook bij 
allochtonen onderling en van allochtonen jegens autochtonen, 
7. samenwerking en dialoog tussen de aanhangers van de wereld
godsdiensten, 
8. de ontwikkeling van gemeenschappelijke normen en waarden 

op basis van post-etnische loyaliteit met erkenning en zuivering 
van historische ballast. 
9. een grotere bijdrage aan de opvang van vluchtelingen en mi
granten in de eigen regio (Nederland heeft onvoldoende ruimte 
voor opvang van de gevolgen van demografische, medische (aids), 
economische en etnische problemen elders), 
10. terugdringen van vrouwenbesnijdenis en gedwongen uithuwe
lijking. Vrouwenrechten moeten overal gelden, 
11. Bevorderen van internationale samenwerking in wetenschap, 
technologie, gezondheidszorg en onderwijs. Problemen aanpakken 
bij de bron, ook als dit een culturele revolutie vereist, 
12. Prioriteit op scholen voor wereldoriëntatie en (internationale) 
samenwerking. Bevorderen van 'ontmoetingsscholen', 
13. Terugdringen van fundamentalisme en herzuiling, 
14. Leefbare wereld in plaats van leefbaar Utrecht, 
15. Meer muziek ("alle tonen"). 

Wie zijn oor wel eens te luister heeft gelegd op een D66-afdelings
vergadering, kan niet heen om een zeker gevoel van malaise en 
overbodigheid ( het gekozen burgemeester-syndroom). Dit komt 

niet zozeer door falen als wel door succes: de paarse coalitie heeft 
een flink aantal D66-programmapunten verwezenlijkt. Hoe nu 
verder? Door een geleidelijk proces van rebirthing in bovenge
schetste zin kan er een golf van inspiratie en urgentie door de par
tij slaan. Werving van ruimdenkende 'alletonen' zal geen probleem 
zijn; D66 hoeft alleen maar haar mondiale vleugels uit te slaan .• 
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