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BESCHOUWING 

Strategiën tegen politiek racisme 

Door Chan Ch o enni 

B ij de komende Tweede Kamer 
verkiezingen zullen de Centrum 
Democraten vijf -maar wellicht 

meer- zetels behalen (1). Het moge duide
lijk zijn dat de CD-leider H. Janmaat niet 
meer een eenling in de Tweede Kamer zal 
blijven. Ook op lokaal niveau zal, naar 
het zich laat aanzien, de CD een belang
rijke politieke factor in de (middel)grote 
steden worden. 

Afgaande op de aanhoudende 
voorspeUingen zal het politiek 

immigratie zal ook de druk op betaaIbaar
heid van de verzorgingsstaat toenemen. 
Allochtonen kunnen daarop worden aan
gekeken. Met name in de al overbelaste 
oude stadswijken en aanpalende gebieden 
zal de toenemende immigratie de etnische 
tegenstellingen vergroten. Het is niet ir
reëel te verwachten dat allochtonen door 
de autochtone bevolking in deze concen
tratiewijken en de aanpalende wijken 
-meer dan thans- als bedreiging zullen 
worden ervaren. Een en ander kan de 
positie van de allochtone bevolkingsgroe-

Natuurlijk is het politiek racisme veel 
breder dan alleen de Centrum Democra
ten. Maar in dit verband beperken wij ons 
tot de CD omdat deze partij de politieke 

georganiseerd racisme, 
zoals dat met name wordt 
gesymboliseerd door de 

Centrum Democraten (CD), 
de komende jaren een 

politieke factor van 
betekenis worden. 

articulator en belangrijkste actor is op dit 
terrein. Ruim een decennium geleden 
toen de -toenmalige- Centrumpartij met 

.'----
een zetel in de Tweede Kamer (binnen)kwam, werd dit nog als 
een zwarte dag voor onze democratie beschouwd. Thans lijkt er 
een soort gelatenheid te ontstaan: het schijnt wel een 'fait accom
pli'. Hier en daar is er overigens sprake van politieke hyperventi
latie: wellicht onbewust en onbedoeld poogt men Janmaat en de 
zijnen te bestrijden door hem de wind uit de zeilen te nemen. 
Contraproductieve effecten zijn dan ook onontkombaar. 
Een uitgebalanceerde strategie om de opmars van dit politiek ra
cisme te stuiten is dan ook nodig om voortschrijdende etnische 
polarisatie te voorkomen. Temeer daar de ruimte, teneinde enke
le belangrijke oorzaken aan te pakken, kleiner wordt. 
Zo wordt ervan uitgegaan dat bij ongewijzigd beleid de werkgele
genheid niet substantieel zal toenemen. Gevreesd moet worden 
voor een toename van de werkloosheid en een toename in concur
rentie om de schaarse banen tussen autochtonen en allochtonen. 
Verder zal de verzorgingsstaat worden ingekrompen, hetgeen 
met zich meebrengt dat met name de allochtone gemeenschap -
gezien hun oververtegenwoordiging in (zorg)voorzieningen van de 
sociale zekerheid- verder zal marginaliseren, ja: zelfs verarmen. 
Ondanks pogingen om het toelatingsbeleid restrictiever en strin
genter te maken zal de immigratiedruk blijven (bestaan). Een 
zero-immigratie zoals voorgesteld door de Franse minister Char
les Pasqua is immers een onhaalbare optie. Door de voortdurende 

Chan CllOel/ni is politicoloog, 'voorzitter van de Commissie Integratie 
AUochtonen van D66 en lid van de redactie van Idee. 

(1) Medio IIUlart bleek uit een NIPO-enquête dat acht procent van de 
Nederlandse kiezers bevesligend anlwoordde op de vraag: "Delikt u dat u 

zelf ooil wel eens op de CD zou kUl/nen .• temmen?" In Tweede Kamerzelels 
zou. dat neerkomen op 12 zetels voor de CD. Toegegeven: een en ander 
IlOeft /liet lIil te mondelI in het daadwerkelijk stel/llrtell op de CD. Niettemill 
is een perecntage van acht procetvnt, ondal/ks alle nuallceringen en re
laliveril/gen die nadien naar voren zijn gebmcht, bepaald verontrustend. 

pen verder verslechteren en etnische pola
risatie bevorderen. Een beweging van af
nemende maatschappelijke solidariteit is 
immers reeds zichtbaar. Politieke onder-

nemers kunnen de kiezers leuzen als ''Nederland is al vol' pre
senteren als panacee voor het heikele vraagstuk inzake de vorm
geving van de multi-etnische samenleving. De Centrum Demo
craten -maar niet alleen zij- hopen met zulke simpele oplossin
gen, zoveel is inmiddels duidelijk, succes te oogsten. 
Voor alle duidelijkheid: de Centrumdemocraten en de aanver
wante Centrumpartij zijn ondanks de naam en hun eigen ontken
ning wel degelijk primair racistische partijen -en niet zozeer ex
treem-rechtse partijen. Dit blijkt onder andere ook uit een re
cente studie van de politicologen EIbers en Fennema (2). De Cen
trumdemocraten zeggen bijvoorbeeld niet links of rechts te zijn: 
hun primaire mobilisatie-issue is de ongewenste aanwezigheid 
van allochtone bevolkingsgroepen. Voorts overaccentueren zij de 
problematische kanten van de multi-etnische samenleving. Daar
bij worden vooral oplossingen naar voren geschoven die neerko
men op een bedreiging van de bestaanszekerheid van allochtonen 
-ook al wordt een en ander in ons land in eufemistische termen 
gegoten. Janmaat c.s. uiten zich immers nauwelijks in biologisch 
racistische termen (zij stellen dat zij juist deze vorm van racisme 
verwerpen). Maar hun ideologie, handelen en optreden weerspie
gelen wel degelijk andere vormen van racisme. 

Provincialistische opvatting 

Overigens houden velen in ons land er nog steeds een beperkte 
definitie van racisme op na, namelijk dat men uitgesproken op
vattingen over de minderwaardigheid van bepaalde rassen -het 
zogenoemde biologisch racisme- moet hebben en deze ook expli
ciet moet uiten, alvorens een en ander als racisme kan worden 

(2) F. EIbers en M. Fennema, 'Raciostische partijen ill West-Europa' , 
stichtil/g Burgerschapskul/de, Leiden 1993 
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beschouwd. Het racisme van de Centrumdemocraten valt daar
door echter minder effectief te bestrijden, omdat zoals gezegd 
naast lièt eerdergenoemde biologisch racisme andere vormen van 
racisme, zoals het cultureel en institutioneel racisme, in ons land 
meestal niet als racisme worden erkend of meegerekend. Wat dat 
betreft is in ons land sprake van een provincialistische opvatting 
van racisme: racisme -bedoeld wordt dan uitsluitend het biolo
gisch racisme- is dermate abject dat daar nauwelijks over gedis
cussieerd moeten worden; het gevolg is dat men in Nederland het 
instrumentarium onbenut laat om racisme in al zijn breedte te 
kunnen waarnemen. 
De Centrumdemocraten -zoveel is inmiddels wel duidelijk- zullen 
zich in de politieke arena begeven. Zij moeten dan ook op ef
fectieve wijze tegemoet getreden worden. 
Hoe te handelen? Of anders gezegd: welke reactie en -daaraan ge
koppeld- welke strategie is het meest effectief om de opmars van 
de Centrumdemocraten tot staan te brengen en deze negatieve 
ontwikkeling voor onze multi-etnische samenleving te keren. 
Openlijk stelling nemen tegen het politiek racisme brengt risico's 
met zich mee: men begeeft zich op glad ijs. De gebruikelijke ritue
le reactie, dat men er niks mee te maken wil hebben omdat het 
racisme zo abject is, is een veiligere weg! Maar een dergelijke 
struisvogelopstelling miskent de urgentie en omvang van het pro
bleem. 
In principe zijn er in het verleden opstellingen en strategieën 
gevolgd die soms wel, enigszins, effectief zijn geweest maar soms 
ook contraproductieve effecten hebben gesorteerd (3). Het is daar
om handzaam om de reacties en strategieën, waar mogelijk, 
enigszins chronologisch te ordenen en na te gaan of deze effectief 
of eerder contraproductief zijn (geweest). Er kunnen globaal tien 
reacties en min of meer daarmee samenhangende strategieën wor
den onderscheiden. Uiteraard zijn er tussenvormen. Bovendien 
sluiten alle vormen elkaar niet telkens uit. Maar een overzicht 
heeft nu eenmaal het voordeel dat een en ander beter herkenbaar 
wordt. Waar mogelijk zal worden aangeven welke groepen welke 
strategieën hanteren dan wel daar meer gebruik van (kunnen) 
maken. De reactie wordt via trefwoorden aangegeven en de stra
tegie wordt zoveel mogelijk van een passende term voorzien. 

Doodzwijgerstrategie 

Bij opkomst van de toenmalige racistische partijen eind jaren 
zeventig zoals de Nederlandse Volksunie en de Centrumpartij 
was vooral sprake van negatie (ontkenning) gecombineerd met 
een 'doodzwijgstrategie'. Men deed alsof het maar om een kleine 
groep ging en besteedde geen aandacht aan de aangeroerde pro
blemen; ook werden de problemen tot non-problemen verklaard. 
Met name de media zwegen vaak over de racistische opvattingen 
en veel politici negeerden en bagatelliseerden het probleem. 
Gaandeweg bleek dat deze strategie minder goed heeft gewerkt: 
de problemen worden immers niet opgelost door ze dood te zwij
gen. De racistische partijen en hun voormannen konden zich ove
rigens als underdogs profileren. En hun (potentiële) kiezers kon
den zich in de underdogpositie herkennen: er werd niet naar hen 
geluisterd en hun problemen werden genegeerd. De politiek liet 
zijn oren naar elders hangen. 

(3) BrClnls en Pe,m;lIgs ollderscheideliviJf sl.rCltegieëll, vgl. K. BrClnts en P. 
Pe'lII illgs, AnLÏmcisl.iscil e sl.riJd, i ll: 'Een blee~' bolwerk', red. M. 
Hisscilemöller, SUA , Amsterdw n 1988 

I solerillgsstrategie 

Hiermee samenhangend is naderhand zoveel mogelijk vermij
ding/ontwijking gecombineerd met een 'isoleringsstrategie' toege
past. Men vermeed waar mogelijk contact met leden en politici 
uit deze racistische partijen. Zij werden niet toegelaten tot com
missies, er werd niet met hen samengewerkt en men ging niet in 
debat met deze lieden. Janmaat c.s werden zoveel mogelijk geïso
leerd en als politieke paria's behandeld. 
Tot op zekere hoogte heeft deze strategie gewerkt: men kreeg 
geen politieke respectabiliteit en geen podium. In de praktijk 
bleek echter dat men niet altijd deze groep kon ontwijken ofisole
ren en dat de door de racistische partijen aangeroerde problemen 
bleven bestaan. De oorzaken van en de voorgestelde oplossingen 
voor de problemen van de multi-etnische samenleving, zoals ver
woord door de Centrumdemocraten, werden hierdoor nauwelijks 
weersproken. De Centrumdemocraten konden vooral door het tel
kens herhalen van onweersproken opvattingen aanhang verwer
ven. Deze twee strategieën werden en worden vooral toegepast 
door politici , media en andere 'opirllon leaders'. 

Waakzaamheidsstrategie 

Van meet af aan is demonstratie/actie en een daaraan gekoppelde 
'waakzaamheidsstrategie' toegepast om de groei van de racis
tische partijen te keren. 
Door te demonstreren tegen het racisme en de vreemdelingen
haat en waakzaam te blijven tegenover activiteiten van de racis
tische partijen, om waar nodig tegenacties te ondernemen, kon 
men tegengas geven. Ook deze strategie is .slechts tot op zekere 
hoogte effectief, want een deel van de oorzaken van de problemen 
wordt niet opgelost door demonstraties. Bovendien is demonstre
ren vaak een makkelijke weg: men kan een paar keer per jaar de 
democratische gezindheid laten blijken en is dan weer gerustge
steld. Opmerkelijk genoeg was de participatie van allochtone 
bevolkingsgroepen bij dergelijke demonstraties met name in het 
verleden niet hoog te noemen. Vooral actiegroepen en (zelf)orga
nisaties passen deze strategie toe. 

Polarisatiestrategie 

Een (uit de kringen van allochtonen) radicalere variant hiervan is 
de harde confrontatie gecombineerd met een 'polarisatiestrate
gie'. Vooral anti-facismecomités en andere radicale groepen heb
ben gekozen voor een dergelijke benadering. Men ging de con
frontatie aan men de racistische partijen; waar nodig werden par
tij bijeenkomsten verstoord. Er is ook geweld gebruikt in 1986 in 
Kedichem, waar een belangrijke vergadering zou plaatsvinden. 
De secretaresse van Janmaat raakte daarbij zodanig gewond, dat 
zij thans in een rolstoel zit. Binnenkort dreigt zij echter als volks
vertegenwoordiger - en als slachtoffer (?)- in de Tweede Kamer te
recht te komen! Overigens lijkt in een bepaalde periode deze pol a
risatiestrategie wel te hebben gewerkt, maar op lange termijn 
zijn de effecten waarschijnlijk negatief. Janmaat en de zijnen het 
label facisme opplakken, is nog tot daar aan toe. Problematischer 
echter is het gebruik van geweld: de problemen lost men immers 
daar niet mee op. Opvallend hierbij is overigens dat dergelijke ra
dicale acties door allochtonen nauwelijks worden gesteund. Zij 
nemen er slechts in heel kleine getale aan deel. 
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Vervolgingsstrategie 

Een meer professionele aanpak is een verbod/boycot op racis
tische partijen gecombineerd met een Gustitiële) 'vervolgings
strategie'. Met name de professionele orgarusaties van en voor al
lochtonen en racismebestrijdingsbureaus pleit(t)en voor verbod 
en waar nodig de boycot van racistische activiteiten en groeperin
gen. Men wil het beschikbare juridisch instrumentarium effec
tiever inzetten, ook vanuit het besef dat er sprake is van existen
tiële bedreiging van allochtone burgers. In een multi-etnische 
(rechts)staat zijn er grenzen: sommige opvattingen en handelin
gen zijn niet toelaatbaar. 
Deze strategie is deels effectief maar het probleem blijft dat de 
definiëring van racisme (en rassendiscriminatie) vaak problema
tisch is. Er bestaat nauwelijks consensus over, ook al omdat met 
name in ons land de -terecht- morele verwerping van het biolo
gisch racisme vaak het zicht blokkeert op andere vormen van ra
cisme. Bovendien is het risico dat het verbod of bijvoorbeeld het 
invoeren van een kiesdrempel om zo de opmars van de Centrum
democraten in de Tweede Kamer en andere vertegenwoordigende 
lichamen tegen te houden bet risico met zich meebrengt dat de 
signaalfunctie die deze partijen hebben als vertolkers van -de on
vrede van- de blanke achterhoede minder (zichtbaar) wordt. 
Ondergrondse en buitenparlementaire activiteiten die daarvan 
het gevolg kunnen zijn, kunnen leiden tot politieke instabiliteit 
en verdere polarisatie tussen bevolkingsgroepen. Overigens kan 
deze strategie wel effectief zijn wanneer de aanhang niet groot is 
en de partij gebruik van geweld predikt, zoals bijvoorbeeld de Ne
derlandse Volksunie van Joop Glimmerveen. Deze is dan ook des
tijds verboden. 

C rimina1iseringsstmtegie 

Een variant van deze benadering is de sociale diffamatie en 'cri
minaliseringsstrategie'. Met name de betrokken media, orga
nisaties en sommige wetenschappers volgen deze strategie. De 
fouten, ruzies en het mismanagement worden naar voren ge
bracht om aan te tonen dat deze politici capabel, noch competent 
en vooral niet te vertrouwen zijn. Het gevaar van de politieke on
dernemers, die de ontevredenheid van de blanke achterhoede 
voor eigen gewin gebruiken, wordt ontmaskerd. Ook worden an
dere slechte kwaliteiten en bedenkelijke praktijken, zoals het 
onder valse voorwendselen verzamelen van handtekeningen voor 
het voetlicht gebracht. Soms wordt gewezen op de 'domheid' en 
geringe uitstraling van Janmaat als politiek leider. Een en ander 
heeft mede bepaalde splitsingen verstrekt binnen het front van 
het politiek racisme in de jaren tachtig, waardoor de stemmers 
moeten worden verdeeld over de verschillende groeperingen. 
Niettemin blijkt dat de laatste jaren de Centrumdemocraten 
blijven groeien. Bovendien is de kans groot dat de achterban van 
Janmaat zich als underdog juist identificeert met de al niet te
recht veronderstelde 'domheid' . 

Overedingsstmtegie 

Bij de kerken, welzijnswerkers en bepaalde politici is veeleer 
sprake van moreel appèl en een daaraan gekoppelde 'overredings
strategie'. Men gaat ervan uit dat de (potentiële) kiezers van de 
racistische partijen zijn en worden misleid. Deze landgenoten 

(kunnen) worden overgehaald om begrip te krijgen voor de moei
lijke positie van 'buitenlanders'. Men benadrukt dat allochtonen 
slachtoffers zijn van het systeem en dat men begrip voor elkaar 
als 'Nederlanders' en 'buitenlanders' moet opbrengen. Met name 
in de tijd van de verzuiling kon men nog vanuit gezaghebbende 
posities een moreel appel doen op redelijkheid en solidariteit. 
Men kon het gewone volk overreden dan wel het gewenste gedrag 
voorschrijven. In postmoderne tijden is dat echter veel minder 
het geval. Bovendien vinden vele (potentiële) kiezers van Jan
maat dat zijzelf het slachtoffer zijn! Of zij zeggen dat zij slacht
offer dreigen te worden wanneer allochtonen in hun wijk komen 
wonen. Ofschoon deze strategie sympathiek aandoet is het effect 
ervan dus op zijn minst discutabel. 

Bewltstwordi"gsstrategie 

Een hieraan verwante - maar dan meer zakelijke- benadering is 
dat men pleit voor meer voorlichting gecombineerd met een 'be
wustwordingsstrategie'. Er moet worden uitgelegd waarom de al
lochtonen hier zijn en hoe hun objectieve positie is. Vooroordelen 
moeten worden doorbroken en de juiste feiten en oorzaken wor
den gerapporteerd. De mensen dienen bewust gemaakt te worden 
van hun gezamenlijke problemen. Voorlichting op zich is zinvol, 
mits het professioneel gebeurt. Uit onderzoek is gebleken dat al
lerlei goedbedoelde publiciteitscampagnes waarbij vooral begrip 
wordt gevraagd voor het verschil tussen de bevolkingsgroepen 
contraproductieve effecten sorteren. Ook het naar voren halen 
van positieve voorbeelden zoals succesvolle allochtonen is nuttig. 
Maar een en ander moet in zekere zin de werkelijke situatie 
weerspiegelen: zolang allochtonen in de laagste segmenten van 
de samenleving blijven steken, zal voorlichting en vooroordeel
bestrijding slechts een marginale bijdrage leveren aan racisme
bestrijding. 
Het relativeren van het verhoudingsgewijs hoge aantal allochtone 
jongeren die deelnemen aan criminele activiteiten en die zo maat
schappelijke overlast veroorzaken is nuttig. Men moet de burger 
bewustmaken dat een e.n ander vooral te maken heeft met soci
aal-economische positie van allochtonen, met discriminatie, wo
nen in de grote stad en niet met biologische en in geringe mate 
met culturele factoren. 
Niettemin blijft het zinvoller criminaliteit te voorkomen door de 
marginalisering van allochtone jongeren effectief te bestrijden. 
Een onbedoeld gevolg van deze strategie kan zijn -tenminste als 
men deze strategie niet combineert met andere strategieën- dat 
de bewoners in de oude stadswijken het idee krijgen dat een en 
ander -bijvoorbeeld de criminaliteit- wordt gebagatelliseerd. 

Opportunistische strategie 

De laatste tijd zijn wetenschappers en bepaalde politici gaan in
zien dat de problemen waarop de Centrumdemocraten hun po
litieke successen boeken ernstig moeten worden genomen en niet 
meer gebagatelliseerd. Er wordt gepleit voor een no nonsense be
nadering. Een bedenkelijke variant hiervan is echter dat men het 
pleidooi voor doorbreking van taboes combineert met een 'op
portunistische strategie'. Taboes worden daarbij eenzijdig door
broken: men benoemt terecht de problemen die de aanwezigheid 
van allochtone bevolkingsgroepen met zich mee brengt, zonder 
bang te zijn van racisme beschuldigd te worden. Men poogt 
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bijvoorbeeld niet meer krampachtig te ontkennen dat er sprake 
is van onveiligheid en verhoogde criminaliteit. 
Maar institutioneel racisme bij de toedeling van arbeidsplaatsen 
wordt daarentegen niet erkend. Ook worden de maximale ver
schillen tussen allochtonen en autochtonen benadrukt en wor
den zaken als polygamie en weduwenverbranding, die in alloch
tone kring als achterhaald worden beschouwd (wellicht onbe
wust), als culturele markering van autochtonen opgevoerd. 
Het doorbreken van taboes en de morele waas verwijderen, 
waardoor een eerlijke en gedegen discussie mogelijk wordt rond
om het thema van de multi-etnische samenleving en haar pro
blemen, is winst. Maar men schiet door: allochtonen en hun cul
tuur bijna uitsluitend de schuld geven, terwijl niet over racisme 
en met name institutioneel racisme in de samenleving wordt 
gesproken, is een opportunistische strategie. Vanuit de optiek 
van 'het wind uit de zeilen nemen van de Centrumdemocraten' 
kan men soms ook onbewust op
lossingen adopteren die de Cen
trumdemocraten al jaren be
pleiten. Door de (potentiële) kie
zers van de Centrumdemocraten 
voor zich te winnen kan men op 
een hellend vlak terechtkomen 
en juist het politiek racisme in 
de kaart spelen. 

Argllm.entatiestrategie 

instellingen tot overheden. Voorts wordt in de multi-etnische 
wijken het beleid geïntensiveerd. 
Het moge duidelijk zijn dat deze strategie, waar nodig gecombi
neerd met een aantal eerder genoemde deels effectieve strate
gieën, de beste handelingswijze is om het politiek racisme tege
moet te treden. Er dient een 'cordon sanitaire' getrokken te wor
den rond de analyses en oplossingen van de Centrum Demo
craten. De contouren hiervan worden aangegeven in een ge
dragscode over 'politiek en minderheden' (4). De multi-etnische 
matschappij is immers een fait accompli met alle positieve èn ne
gatieve gevolgen van dien of men dat nu leuk vindt of niet. 
Waarom? Omdat de realiteit van de feitelijke, fysieke aanwezig
heid van uiteenlopende etnische groepen in de Nederlandse sa
menleving een gegeven is. 
De vraag in hoeverre deze feitelijke, fysieke aanwezigheid van 
allochtonen in discussie gebracht moet worden in de zin dat 

Nederland weer mono-etnisch 
(blank ?) moet worden, dient 
buiten het 'respectabele' di scours 
te blijven. Deportatie van al
lochtone burgers, ook van hen 
die hier geboren en getogen zijn 
- zo dit al vanwege allerlei juri
dische, politieke en technische 
complicaties mogelijk is- is im
mers niet aan de orde. Sterker 
nog, een discussie hierover zal 
een existentiële bedreiging bete
kenen voor allochtone burgers en 
racisme aanwakkeren. Het ge
vaar is groot dat ook niet-racis
tische politieke partijen zich -on-

Een meer zakelijke variant die 
veel effectiever is komt neer op 
erkenning van de multi-etnische 
samenleving en daaraangekop
peld een 'argumentatiestrategie'. 
Men erkent de etnische proble

e..._~~~=. :m:!li====~===f 2:. ~~=!!!!' !!'!!~r(~5.,...w"'Irf~tlllI bewust- op dit hellend vlak be-

men als fase in de levensloop van de multi-etnische samenleving. 
Er wordt een no-nonsense benadering voorgestaan -trouwens 
wie is voor nonsense?-, waarbij aan de verschillende actoren een 
verantwoordelijkheid wordt toegekend in de vormgeving van de 
multi-etnische samenleving. Men appelleert aan het burger
schap van iedereen. En beargumenteert vanuit het collectief be
lang van alle burgers of bijvoorbeeld van de wijkbewoners dat de 
oplossingen van de Centrumdemocraten niet reëel zijn. . 
De autochtonen moeten dus accepteren dat allochtonen hier zul
len blijven of men het leuk vindt of niet. De opvattingen van 
Janmaat c.s worden weersproken en men gaat met deze lieden 
in debat. Overigens wel zodanig zorgvuldig dat zij geen politieke 
respectabiliteit krijgen: veeleer de zinloosheid en het racistische 
gehalte van hun oplossingen worden aan de kaak gesteld. 
Racisme wordt dan niet meer gebagatelliseerd (er wordt een 
ruime definitie gehanteerd). Evenmin wordt de verantwoorde
lijkheid van allochtonen in de vormgeving van de multi-etnische 
samenleving ontkend. Allochtonen worden dus als burgers van 
deze samenleving beschouwd en wij-zij tegenstellingen worden 
niet onnodig verscherpt. Er wordt erkend dat er sprake is van 
bijvoorbeeld een hogere criminaliteit die maatschappelijk over
last bezorgt en dat er etnische (culturele) problemen zijn tussen 
autochtonen en allochtonen. Daaropaansluitend wordt een stevig 
integratiebeleid voorgestaan met rechten en plichten voor alle 
relevante actoren variërend van individuele burgers, bedrijven, 

geven en de aanwezigheid an 
sich van allochtone burgers gaan betwisten. 
De vraagstukken, die de toenemende multi-etnische bevol
kingssamenstelling in structurele en sociaal-culturele zin met 
zich meebrengt, dienen open, eerlijk en zonder taboes (althans 
binnen het kader van de zogeheten cordon sanitaire) aan de orde 
te worden gesteld. De vormgeving van de multi-etnische samen
leving in deze zin verdient een plaats hoog op de politieke agen
da. 
De politieke partijen dienen vooral inter-etnische samenwerking 
en het gemeenschappelijk belang van alle etnische groepen te 
benadrukken. Per slot van rekening bestaat de (potentiële) aan
hang van de Centrum Democraten c.s niet uitsluitend uit racis
ten. Een deel heeft het vertrouwen in de politiek verloren en 
geeft hiermee een signaal af. Helaas via een verkeerd medium. 
Het is de taak van de politiek om met argumenten aan te tonen 
dat bepaalde processen evenwel onomkeerbaar zijn. In een klei
ner wordende wereld moet ook ons land een etnische prijs beta
len. Dat de sociaal zwakkeren niet alléén deze prijs willen beta
len valt wel te begrijpen. Maar politici hebben ook de taak op 
gezaghebbende wijze waarden toe te delen aan een samenleving 
en niet alleen de 'vox populi' te bevestigen, vanuit eigen politiek 
gewin .• 

(4) Minderheden en politiek, een gedragscode, overleg minderheden
organisaties en politie~, partijen, Utrecht 1993. 
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