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Individualiteiten 
Impressies van de plaats van het jonge, het aUochtone en het vrouwelijke individu 

in de nwderne samenleving. Wim Rampen, AtiUa Arda en Mirande Smidt 
geven hun visie op individualisering en maatschappelijke cohesie 

gemeten naar hun maatstaven. 

Jongeren in de Samenleving 
In gesprek met Wim Rampen 

Nix of niet-Nix, dat is de kwestie 

Centraal in de discussie over de plaats van jongeren in de samen
leving staat de kritiek dat er sprake is van een generatie Nix. 
Hiermee doelt men op een toenemende afkeer van jongeren om 
zich middels sociaal-maatschappelijke verbanden in een maat
schappelijk aanvaarde richting te bewegen. Dit uit zich volgens 
critici in ongebreideld consumptiegedrag, housen en drugge
bruik. Uiteraard zijn er legio jongeren die zich prima kunnen be
wegen volgens maatschappelijk aanvaarde normen. 
Het zit echter ook in het jong zijn om jezelf af te zetten tegen deze 
normen. Iedere jongere verkent de maatschappelijke grenzen op 
zijn eigen manier. Door flink te trappen komen deze grenzen het 
snelst in zicht. Het doorbreken van deze grenzen is een uitda
ging. Dit proces is niet uniek voor de huidige generatie. Juist als 
gevolg van alle voorgaande trappende generaties jongeren zijn 
we in de situatie van nu beland: een verregaand geïndividuali
seerde maatschappij. 

VerantwoordelijkJleid als evenwicht van plichten en 
rechten 

De mens is zich meer bewust van hoe hij of zij het leven wil 
inrichten. Voor de meesten in onze samenleving is dat ook moge
lijk, en, belangrijker, het wordt geaccepteerd. In ieder geval van 
volwassenen. Voor jongeren gaat die vlieger lang niet altijd op. 
Jongeren hebben in deze tijd reeds vroeg vergaande verantwoor
delijkheden. Belangrijkste voorbeeld daarvan is de verantwoor
delijkheid om op jonge leeftijd te moeten kiezen voor een bepaal
de studierichting, een gevolg van de basisvorming. Het wordt van 
jongeren verwacht dat zij deze keuzen verstandig maken. En te
recht. Jongeren zijn mondiger geworden, beter geïnformeerd en 
in principe ook geïnteresseerd. Zij kunnen deze verantwoorde
lijkheden ook aan. Het probleem zit hem in het feit dat deze ver-
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antwoordelijkheden voortkomen uit verplichtingen. Er zijn wei
nig verantwoordelijkheden voor jongeren aan te wijzen die voort
komen uit rechten. 
Binnen het gezin kan een jongere deze rechten bevechten. Over 
het algemeen leidt dit tot een bevredigend resultaat voor beide 
partijen. Ook al heeft de jongere iets op zijn standpunt moeten 
toegeven, hij voelt zich gebonden omdat hij invloed heeft kunnen 
uitoefenen. In het bredere maatschappelijke vlak ontbreekt deze 
zelfbinding. Dit is een onvermijdelijk gevolg van het feit dat jon
geren weinig mogelijkheden hebben om hun leefomgeving te 
beïnvloeden, laat staan de maatschappelijke ontwikkeling. Zo 
hebben jongeren niet of nauwelijks invloed op de ontwikkelingen 
op het gebied van onderwijs, hun inkomenspositie, om over huis
vesting maar niet te spreken. Dit zijn wel drie essentiële zaken 
in het leven van een jongere. 
Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat er voor jongeren 
in de samenleving een scheve verhouding bestaat tussen verant
woordelijkheden die I 
voortkomen uit maat
schappelijke verplich
tingen en verant
woordelijkheden die 
voortkomen uit maat
schappelijke rechten. 

De discrepantie 
ontvlucht: een 
politieke remedie 

Dit alles resulteert 
mijns inziens in het 
zich onttrekken door 
jongeren aan maat
schappelijke verban
den. Zij creëren die 
vervolgens voor zich
zelf, want de mens en WunRampen 
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THEMA 

dus ook de jongere blijft een sociaal dier. Het gevolg is dat jonge
ren zich gaan gedragen als volwassenen: zij gaan consumeren. 
Dit is het enige waarop jongeren zelfstandig invloed kunnen uit
oefenen. Jongeren zijn ertoe in staat om andere jongeren en zelfs 
ouderen te beïnvloeden in hun consumptiegedrag. Wat mij 
betreft is deze machtspositie de jongeren van harte gegund. 
De scheve verhouding tussen rechten en plichten dient te ver
dwijnen. Belasting betalen mogen jongeren wel, maar mede
bepalen waar de inkomsten hieruit naar toe gaan, niet. Het ver-

lagen van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar en het aanpas
sen van het burgerlijk recht aan deze leeftijd zijn de eerste stap
pen die genomen moeten worden. Hiermee wordt de politiek ver
plicht jongeren serieus te nemen, zij zijn immers potentiële kie
zers. Een inhoudelijk argument is dat de leerplicht ook geldt tot 
en met het zestiende levensjaar. De jongere wordt op dat moment 
geacht voldoende kennis te hebben om als individu in de samen
leving te kunnen functioneren. 

A passage to Holland 
In gesprek met Atilla Arda 

Over de ambivalentie van de aanwezigheid van 
'anderen' 

"Gaat u om met Indiërs?". Nee, natuurlijk gaat de onderkoning 
van Engeland in 'A passage to India' niet om met Indiërs. "Ze 
hebben wel hun verdiensten, maar we gaan niet met ze om", is 
zijn antwoord. De voorstanders van een multiculturele samen
leving in Nederland baseren hun positieve houding jegens al
lochtonen op die verdiensten. Allochtonen zouden een verrijking 
zijn voor onze cultuur. Waaruit zou dan die verrijking moeten 
bestaan? Onder andere uit kleurrijke kledij en pittige gerechten 
met onbekende ingrediënten. 
Het gevaar van een dergelijke rechtvaardiging van de multicul
turele samenleving schuilt in het argument zelf: geen verdien
ste, dan ook geen tolerantie. Want waarom zou je omgaan met 
iemand die op basis van zijn sterk religieuze opvattingen voort
durend kritiek heeft op jouw levenswijze? Die pittige gerechten 
zijn wel lekker, maar na een hele avond duizelt het je wel van 
alle vreemde geuren. Dus de visite blijft weg. Je wilt dat je kind 
fatsoenlijk Nederlands leert spreken en dat gaat niet met een 
meerderheid van allochtone kindertjes op school. Dus stuur je je 
kind naar een 'witte' school. 

In de confrontatie toont zich het eigene 

Een samenleving waarin de individuele waarden en normen uit
gangspunt en doel zijn, maakt de oprechte vorming van een 
multiculturele samenleving niet gemakkelijk. Aan de ene kant 
zouden we respect moeten hebben voor andere waarden, andere 
culturen. Aan de andere kant wensen we te leven volgens onze 
eigen normen. Waar twee individuen moeten samenleven, kan 
dit daarom tot confrontaties leiden. Een manier om deze con
frontaties soepel te laten verlopen, is de bereidheid tonen om 
met elkaar om te gaan en deze omgang ook actief te zoeken. 
Wanneer ik bereid ben mij te verdiepen in de leefwijze van een 
ander, in zijn beweegredenen, krijgt acceptatie een eerlijke 
kans. Is verdienste mijn criterium, dan ben ik ook verplicht om 
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te onderzoeken waaruit die verdienste bestaat. Niet alleen 
uiterlijkheden en vooroordelen zijn dan van belang, maar juist 
de aspecten die men slechts te weten komt door dagelijks met 
iemand om te gaan. Deze aspecten raken de essentie van het an
ders-zijn. 

Het cultuurverschil behoeft geen rechtvaardiging 

Eigenlijk zou er helemaal geen rechtvaardiging moeten worden 
gezocht voor de multiculturele samenleving. Is er een recht
vaardiging nodig om te accepteren dat er domme en slimme 
mensen zijn? Of rijken en armen, mannen en vrouwen, jong en 
oud? Ze zijn er en dat is het belangrijkste. De samenleving is 
altijd multicultureel geweest en zal dat altijd blijven. We zullen 
daarmee moeten leren omgaan en daarmee ook toestaan dat die 
andere culturen onderdeel worden van 'onze' cultuur. Sta
tistieken maken nog geen multiculturele samenleving. Wetten, 
tradities, gewoonten, gebruiken en normen wel. De huidige 'Ne
derlandse' cultuur is een product van eeuwenlang contact met 
anders sprekenden, denkenden en levenden. 
Wanneer we evenals de docent Fielding in 'A passage to India' 
graag leven in de sa-
menieving waarin 
we ons bevinden, 
met al zijn goede en 
slechte kanten, met 
zijn bekende en min
der bekende aspec
ten, dan kan gespro
ken worden van een 
multiculturele sa
menleving. Een sa
menleving van vol
waardige en geac
cepteerde individu
en die een gelijke 
kans krijgen om bij 
te dragen aan de 
verdere vorming van 
Nederland. 

AtiUaArda 
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Samenwerkende partners 
In gesprek met Mirande Smidt 

Inkomen, beslissen en uitgeven 

Wanneer in het huishouden meer dan één persoon een inkomen 
binnenbrengt, dan komen er allerlei vragen op. Zijn beide part
ners even verantwoordelijk voor het binnenbrengen van inko
men? Hoe worden de beslissingen genomen? Hoe wordt het inko
men verdeeld? Wie beslist er over de uitgaven? Wie heeft er in
vloed op de gemeenschappelijke investeringen? Soms worden die 
vragen besproken. Soms blijven ze onder de oppervlakte. Het zijn 
heel persoonlijke vragen en ze raken de wortels van het samen
leven. Denk maar aan gevolgen als: hoe wordt de vrije tijd ver
deeld? De antwoorden op deze vragen verschillen naar gelang er 
sprake is van kinderen in het huishouden, een gezinsbedrijf, één 
van de partners een bedrijf aan huis heeft of als er twee vaste 
banen zijn. 

Arbeid, zorg en vrije tijd 

Naarmate man en vrouw meer gelijkwaardig verantwoordelijk 
willen zijn en meer eigen keuzen willen kunnen maken over het 
inkomen, de zorg voor het huishouden, de opvoeding en de vrije 
tijd (amusement, besturen, studie/kennisvergaring) in een huis
houden, komen er ook vragen op die om een politiek antwoord 
vragen. Onze maatschappij en onze instituties zijn niet ingericht 
op deze gelijkwaardigheid. De keuze van individuele partners om 
op gelijkwaardige wijze deel te nemen aan activiteiten in de sa
menleving wordt beperkt. Traditionele voorbeelden zijn het kost
winnerschap in het huishouden, het gebrek aan opvang voor kin
deren en de manier waarop verzekeringen omgaan met mannen 
en vrouwen. Een nieuw voorbeeld is te vinden in de onmogelijk
heid om na scheiding als twee gelijkwaardige ouders van een 
kind op te treden. Een ander recent voorbeeld is de noodzaak van 
andere samenlevingscontracten, waarbij de verrekening van het 
inkomen van de partners anders geregeld wordt dan in de stan
daard familiewetgeving. Ook valt te denken aan vele diensten 
van instellingen, waarvan alleen gebruik gemaakt kan worden 
als iemand vrij neemt (of thuis werkt). Tenslotte is er het belang 
van buitenschoolse opvang. 

Verantwoordelijkheid, zekerheid en rechtvaardigheid 

De OECD (OESO) heeft in 1992 in het rapport ' Shaping Struc
tural Change, the Role ofWomen' al gewezen op de gevolgen van 
echte gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen. Ken
merkend daarvoor is het verdwijnen van het impliciete contract 
dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor het huishou
den en de man voor het gezinsinkomen. In haar 'Vierde Actiepro
gramma' wijst ook de Europese Unie op de gevolgen van een gelij-
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ke verdeling van verantwoordelijkheden en de hieruit voortko
mende gevolgen voor het sociale zekerheidsstelsel. De Deense so
ciologe Esping Andersen beschreef voor het United Nation Insti
tute for Social Development de veranderingen van de verzor
gingsstaten ten gevolge van het verschijnsel 'dual carreer'. 
In Nederland beraadt de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid 
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich 
op het toekomstig beleid als gevolg van gelijke deelname van 
mannen en vrouwen aan de drie levens sferen 'arbeid', 'zorg' en 
'vrije tijd'. Zo geeft partijgenoteAdri de Vries leiding aan de com
missie 'dagindeling', die met 
voorstellen moet komen om 
de samenleving zo in te rich
ten dat aan die gelijkwaardi
ge verantwoordelijkheid ook 
echt door de mensen zelf 
vorm kan worden gegeven. 

D66 politiek 

Binnen D66 houdt de HB
commissie VIM-rechten zich 
bezig met de vragen die wor
den opgeroepen wanneer ge
lijke behandeling en moge
lijkheden voor mannen en 
vrouwen in betaalde arbeid, 

Mironde SmUt 

de verdeling van zorg en besteding van vrije tijd een feit wordt. 
Willen we een samenleving, waarbinnen ieder mens tot z'n recht 
kan komen, dan gaat het om het scheppen van de randvoorwaar
den voor de mogelijkheden voor de verdeling van alle taken in 
een huishouden en daarbuiten. De keuzemogelijkheid voor indi
viduen om met hen die hen aangaan de meest pasii'ende samen
levingsvorm te kiezen wordt op dit moment beperkt door wetge
ving, voorzieningen en door financiële mogelijkheden (belas
tingen en sociale zekerheid). De politiek is verantwoordelijk voor 
invulling daarvan. Wanneer wij echt partners de volle vrijheid 
willen geven samen te beslissen over het verdelen van betaalde 
arbeid, dan is het feit dat vrouwen minder verdienen dan man
nen (30% minder voor hetzelfde werk) een ernstige belemmering. 
De omstandigheid dat vrouwen minder vertegenwoordigd zijn in 
de betere banen werkt niet stimulerend op de keuzen, die men
sen onderling willen maken. Een betere verdeling van de werk
zaamheden tussen mannen en vrouwen kan aan de verbetering 
van de keuzemogelijkheden bijdragen. 
De samenleving is nog niet ingesteld op de gelijke behandeling 
van betaalde arbeid, zorgtaken en het gewicht van vrije tijd. 
Zorg, bestuurstaken, ontspanning en ontwikkeling enerzijds en 
betaalde arbeid anderzijds kunnen evenwichtiger over de seksen 
worden verdeeld. Kinderen en jongeren zullen daar wel bij varen. 
Voor D66 ligt er een expliciete taak op politiek niveau. 
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