
In Goede Banen 

Zonder over een uanlnl reële probielmen 

lweu lf• willen ~IIIJlJH'Il heeft het SWB met 
ziju mc•t•l!t recente rupJIOrl ove•· het ver
s<·hijnsd migruti1: nuunc•c:ring c•n onhnH'hte
ring wilJeu brengen. Daar is men in ge
sluag(l. In het deskundig gesclu·even J"tiJl
port wordt iugc•guun OJI cl1·ie fuseu: l. cle 
oor:wkcu vnn migratie·; 2 . llc• houding Vllll 

de Nederhmdsc overbeid tegcuovcr immi
gratie en, nu eventuele toelating; 3. tie inte
,rratit• vuu migruuten. Het rnpJIOrl belieht 
' 'oorul clle migrutiebcwegingc·n die het 
mceol problematiseb verlopen. 

Het grootste deel van de meer problema
tische categorie immigranten is zelden 
(geheel) vrijwillig gemigreerd. De steeds 
schever wordende verdeling van de wel
vaart op mondiaal niveau en de politieke 
onderdrukking elders nopen veel mensen 
hun hei] ergens anders te zoeken. Het 

door bet SWB voorgestelde migratiebeleid 
richt zich echter minder op de oorzaken 
van migratie, dan op de symptomen. Zo 
komt het nut van een investeringsbeleid 

voor Oost-Europa en Noord-Afrika en het 
afschaffen van protectionistische maatre

gelen wel ter sprake, maar in het geheel 
maakt het een tame]jjk gratuite indru.k. 

De consequentie van bijvoorbeeld een vrij
handelspolitiek is dat sommige landbouw
activiteiten en industrieën zullen verhui
zen naar lage lonen landen. Dit is echter 
nastTevenswaardig want hierdoor zal de 
migratiedruk op Europa afnemen (zie We
reld Bevolkingsrapport 1993 van de Ver

enigde Naties;"migratie kan dè menselijke 
crisis van deze tijd worden"). 

Na de beperkte aandacht voor de oorza
ken volgt de immigratie zelf, maar hierov
er wordt niet zo veel nieuws verteld. Het 
restrictieve toelatingsbeleid van de over
heid wordt enige lof toegezwaaid (m.i. te
recht). 

De meeste aandacht richt zich echter op 
fase 3: met welk beleid moeten de nieuw
komers worden tegemoet getreden? Hier
voor worden drie scenario's geschetst. Eén 
scenario waarvan ik niet begrijp dat het 
door de projectgroep serieus is verkend, is 
het duale scenario. Het betekent nfet dat 
immigranten -omdat zij recent zijn gearri
veerd- een bepaalde periode een preferen
te behandeling krijgen. Een soort duaal
plus scena1io dus. Nee, het gaat om een 
duaal-min scenario. Het maakt van immi
gt·anten een officieel door de overheid er

kende tweederangs burger, omdat de 
voorzieningen alléén voor hen worden te-
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ruggescbroefd. Hoewel men beweert dat 
het indruist tegen het gelijkheidsbeginsel, 

meent het SWB dat zo een liberaler bel.eid 
is te voeren. Merkwaardig. Men bestééd 
zoveel aandacht aan dit apartbeidsscena
rio vanuit het idee dat thans in Nederland 

verblijvende illegalen reeds zo'n behande
ling krijgen. Echter, moet de wetgeving 
worden afgestemd op een principieel foute 
praktijk (iets illegaals)? Zou men dan bij

voorbeeld ook een duaal belastingstelsel 
invoeren omdat nu sommige personen de 
belastingwet moedwillig ontduiken? En 

moeten de belastingontduikers dan wor
den erkend als aparte categorie die ook in 
de toekomst lager wordt aangeslagen dan 
anderen met hetzelfde inkomen? Nee 
toch! Het beleid zou juist gericht moeten 
zijn op het voorkómen van illegaal verblijf. 
Dat wordt overigens elders in het rapport 
ook bepleit, bijvoorbeeld door het koppE!len 
van bestanden en het strenger straffen 
van werkgevers met illegaal personeel. 
Ook bet 'duale' voorbeeld van de zoge
heten bed-, bad- en brood-regeling v•oor 

Tamil-asielzoekers is niet sterk: er J~an 
wel sprake zijn van een differentiële be:na

dering maar dat is nog iets anders dan 
een minderwaardige benadming. Kortom, 
de voorbeelden om een duaal scenario te 
kunnen schetsen doen erg gezocht aan. 
De andere scenario's hebben een reëler 
karakter. Het gaat om het zogeheten ega
litaire scenario dat Jjjkt op de bui(lige 
verzorgingsstaat, alleen wordt de burger 
veel beter geactiveerd. Voorts is er het mi

nimale scenario -dat overigens net zo Hga
litair is als het egalitaire scenario-waarbij 
de verzorgingsstaat sterk wordt afge
slankt. De levensomstandigheden van al
lochtonen én autochtonen zullen •ver
slechteren en ook het investeringE;ka
rakter van veel voorzieningen (bijv~:lor

beeld onderwijs) gaat verloren 
De pi'Ojectgroep heeft wijselijk geko2en 
voor het egalitaire scenario. Met een sllui
tend opvangbeleid met taal- en oriëntattie
cursussen en beroepsopleidingen worden 
de nieuwkomers opgevangen. Zij worden 
in het tr·aject naar economische zelfstan
digheid niet in de watten gelegd. Terecht 
wordt iedereen op het moment dat hij ;~ich 
legaal in Nederland vestigt, het recht op 
een volwaardig burgerschap verleend, met 
alle bijbehorende rechten en plichten (p. 
26). Dit betekent allemaal niet dat de po

li tiek en de overheid nu tustig achterover 
kunnen leunen. Toch zijn echt baan(etlre
kende ideeën voor nieuwe maatregelen 

niet in het rapport terug te vinden. Zo 
wordt er niet gesproken over een basisin

komen, flexibilisering van de arbeid en ar
beidstijdverkorting. En hoe streng moet 
het opvangbeleid zijn? Er zijn goede rede
nen om nieuwkomers te verwelkomen met 

zó een stringent -bijna offensief- beleid dat 
hen bijvoorbeeld bet eerste jaar een werk
verbod wordt opgelegd. Hoe graag tuin

ders en confectie-ateliers het ook anders 
willen, eerst moet in die periode Ne
derlands e.d. worden gestudeerd. Het 
SWB-rapport wordt ontsierd door de drei

ging legale allochtone burgers het land uit 
te zetten indien zij zich niet in willen 
zetten (p. 26). Een volstrekt verkeerde 
stok achter de deur. Na de criminele lega
le allochtonen worden nu kennelijk de luie 
legale allochtonen geconfronteerd met hun 
'uitzetbaarheid'. In grote lijnen is het 
voorgestelde beleid echter dringend nodig. 

'Beleid' wil echter weleens niet helemaal 
lukken ... Let wel, het is goed dat het 

SWB juist op het Opvangbeleid zo hoog 
inzet. In theorie is het zélfs mogelijk dat 
een goede opvang ook alle toekomstige 
problemen van immigranten oplost. Het 
getuigt echter van een te groot geloof in de 
maakbaarheid van de samenleving om 
ervan uit te gaan dat dit ook allemaal zal 
lukken. Het Opvangbeleid (if any) was en 
is ook vandaag nog steeds volstrekt onvol
doende. Daarom heb ik er bezwaar tagen 

dat het zojuist geschetste immigrantenbe
leid niet wordt gezien als een aanvulling 
op een beleid voor allochtone minderhe
den, maar als een vervanging ervan (p. 16 
en 27). Het SWB vindt terecht dat de na
druk in het etnische minderhedenbeleid 
van de jat•en '80 te zeer lag op een wel
zijnsgerichte aanpak. Maar voor het ver
wijt dat er te veel aandacht was voor de 

culturele achtergrond bestaat minder 
grond. Er zijn geen overtuigende argu
menten dat de positie van allochtone min
derbeden zo slecht is omdat in het beleid 

de culturen zo centraal zouden hebben ge
staan. Het zijn juist de veranderingen in 
het afgelopen decennium in Nederland 
(met name op de arbeids- en woning
markt) die stelselmatig in het nadeel van 
de minderheden hebben gewerkt (p. 27). 
Dáár heeft het minderhedenbeleid lank
moedig op gereageerd. 
Wat moet er gebeuren als aiJochtone groe
pen die hier a l vele jaren wonen of hier 

zijn geboren een onevenredig grote achter
stand hebben? Daar valt niets meer 'op te 
vangen'. Extra inspanningen, geticht op 
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de mensen die dat het hardst noclig heb
ben, blijven dan nodig. Verder moet er re
kening mee worden gehouden dat allocht
onen in hun maatschappelijk functione
ren worden belemmerd omdat zij tot een 
allochtone g~-oep behoren. Door de oor
zaak en de oplossing van de problemen 
uitsluitend bij de immig~·ant te zoeken, 
houdt het SWB er geen enkele t•ekening 
mee dat achterstanden ook door onredelij
ke werkgevet'S en dito buren en structu
ren kunnen ontstaan. Vaak mag dit het 
allochtone individu niet worden aangere
kend. Behalve een opvangbeleid is daar
om ook een integ~·atiebeleid vereist voor 
allochtonen die hier al lang wonen of hier 
zijn geboren. 
Deze gedachten zijn overigens niet zo 
nieuw. Ook de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft in 
1989 gepleit voor een 'no nonsense' Al
lochtonenbeleid (p. 15-59). Om een ef
fectief allochtonenbeleid te kunnen voeren 
moet binnen het algemene beleid een 
groepsspecifiek beleid worden ontwikkeld. 
Anders dan voorheen moeten deze doel
g~·oepen eens in de 5 jaar w01·den hetijkt. 
Wanneer de (gemiddelde) sociaalecono
mische achterstand van een groep is opge
heven moet de groep als beleidscateg01·ie 
worden geschrapt. Omdat Nederland een 
multi-etnische samenleving is geworden 
zijn volgens de raad sommige voorzienin
gen en oude structuren en gewoontes niet 
(cultureel) 'fair' voor allochtonen. Voor 
zover dit de arbeidsmarktpositie betreft 
heeft de raad diverse vormen van positie
ve actie aanbevolen. Door geregeld tellin
gen te verrichten kun je bijvoorbeeld na
gaan of een psychologische test een cultu
rele basis heeft. Eveneens in afwijking 
van hel SWB (p. 27) kent de beleidsliloso
fie van de WRR geen centrale plaats voor 
de plaats van vestiging van allochtonen. 
Een tenitoriale benadeting, 7Á)als bij het 
v1·oegere probleemcumulatiegebiedenbe
leid, heeft de raad afgekeurd. Een effectief 
doelg~·ocpenbeleid heeft geen gcog~·afische 
omschrijving nodig. 
Nu ben ik er overigens niet voor het 
WRR-rappott als een blauwdruk te be
schouwen. Toch kunnen we er ons door 
laten inspireren. "AIIochtonenbeleid" is 
een rapport dat zich lichtte op een cohe
rent beleid voor de lange termijn, dat vcr
der strekte dan de huidige kabinetsperio· 
de. Zoals veelraadsrapporten was het zijn 
tijd ver vooruit. Er hebben zich de afgelo
pen jaren geen nieuwe feiten voorgedaan 

clie de analyses en de beleidsaanbevelin
gen van de WRR werkelijk gedateerd 
maken. (Ook het SWB-rapport draagt • 
ontnuchterend als het is- geen echt 
nieuwe feiten aan.) Voorwaarde voor het 
voeren van èlk beleid is dat een beleids
categorie moet worden vastgesteld. De 
WRR heeft een beredeneerde keus ge
maakt voor alleen dié allochtone groepen 
die met onevenredig grote achterstanden 
kampen. Het gevaar dat alle individuele 
leden van deze gJ'Oepen worden 'geminori
seerd' is aanwezig, maar het gevaar van 
stigmatiseling is er bij elk categoriaal be
leid. Dus ook bij een beleid gelicht op mi
granten of wijken. Migranten kunnen 
worden 'gemig~·antiseerd' door hen bij
voorbeeld te dreigen met uitzetting. Ook 
de bestempeling tot achterstandswijk kan 
voor de bewoners stigmatiserend zijn. 
Men kan een \vijk 'ghettoïseren'. Ondanks 
deze classificatie-moeilijkheden en de gev
aren van stigmatisming blijven zowel een 
nogal stringent Opvangbeleid, als een be
leid voor allochtone minderheden hard 
nodig. 
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Jan Veraart (Vakg~·oep Algemene Sociale 
Wetenschappen, Univet-siteit Utrecht). 

SWB-be~ic htcn 

In juni jl is de SWB-nota 'Op zoek naar 
publiek' verschenen. Deze nota is geschre
ven door de leden van de werkgroep Me
dia en telecommunicatie. Uitgangspunt 
van de nota is dat het mediabeleid zich bij 
een groeiend meelia-aanbod elient te rich
ten op de meerwaarde van publieke pro· 
gramma's boven het commerciële aanbod. 
In de nota worden daartoe voorstellen ge
daan voor een andere besteding van gel
den voor publieke televisie en radio. Pro
gramma's die sociaal-·culturele doelstellin
gen van het mediabeleid uitdragen, die
nen financieel gestimuleerd te worden. 
Leidraad daarbij is de verschuiving van 
financiering van publieke programme
ling. 
D66 stelt voor om in een toekomstig be
stel twee televisie- en twee radiozendet-s 

jaarlijks een budget te geven voor publie
ke programma's en daarnaast het wette
lijke regime voor die zenders te ven·ui
men, om uit reclamegelden en eigen mid
delen zelfstandig te prog~·ammeren. Eén 
televisiezender en twee radiozenders zul
Jen geheel worden gefinancierd uit kijk
en luistergelden, gekoppeld aan een pt·o
g~·ammavoorscluift. 

De nota 'Op zoek naar publiek' kost /5,
excl porti en is te bestellen bij de SWB. 

• 

SWB-publikaties sinds 1990 

Ptijzen exclusief verzendkosten 

+ BROCHURES in de reeks Ideeën 

'De veranderende rol van de politieke par
tijen', Den Haag 1991; f 15,00 

Duurzame ontwikkeling, Den Haag 1992 
J 19,50 

'Referenda en Politiek', Den Haag 1993 
f 19,50 

+ SWB-CAHIERS 

'Relatie en huwelijk', Den Haag 1991 
f 8,00 

'Denken over Democratie, van forum naar 
partnerschap', Den Haag 1993 
f 10,00 

'In Goede Banen, een analyse van het 
verschijnsel mig~·atie', Den Haag 1993 
f 10,00 

+ NOTA'S 

'Drugs. Kiezen tussen kwaden', Den Haag 
1990; f 5,00 

'Op zoek naar publiek', Den Haag 1993 
f 5,00 

Bestellen: 

Wetenschappelijk Bureau 066, No01·dwal 
10, 2513 EA Den Haag. 1'elofbon 070-38· 
58303 -nummer geldig tot 30 augustus 
a.s.-(maandag tlm donderdag van 09.00 
tot 17.00 uur). Vlijdag gesloten. 
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