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Er bestaat nog maar weinig systematisch 
inzicht in de oorzaken en trends van het 
vluchtelingenvraagstuk, hetgeen toch een 
eerste vereiste is om een adequaat beleid 
te ontwikkelen. Vandaar dat de publi
katie 'Vluchten voor geweld', een verta
ling van het engelstatige werk 'Escape 
from violence', een welkome uitgave is 
voor wetenschappers en politici die zich 
met deze problematiek bezighouden. Het 
gaat om een gedegen, realistisèhe analyse 
van drie vooraanstaande wetenschappers 
op het gebied van vlucbtelingenvraag
stukken, Aristide Zolberg, Asrti Suh:rke 
en Sergio Aguayo. Zij zijn allen verbon
den zijn aan de Univarsity in Exile, 
standplaats: the New School te New 
York. 
De schrijvers beginnen hun structureel 
historische analyse met een kritische be
schouwing van de definitie van een 
vluchteHng. Niet zozeer vanwege een the
oretische afgrenzing van de probleemstel
ling, maar vanwege de geprivilegeerde 
status clie een erkende vluchteling nu 
eenmaal heeft in het internationale recht. 
Erkenning geeft recht op asiel en op toe
gang tot schaarse middelen als juridische 
bescherming en materiële steun. Zij ver
volgen met een historisch overzicht van 
de evolutie van het begrip vluchteling in 
intemationale organisaties zoals de Vere
nigde Naties, dat uiteindeHjk heeft gere
sulteerd in de meest algemeen aanvaarde 
definitie: 'elke persoon (maar dan ook al
leen die persoon) die zich buiten het land 
van zijn nationaliteit bevindt ... ten gevol
ge van een gegronde vrees voor vervol
ging wegens zijn ras, godsdienst, nationa
liteit, bet behoren tot een bepaalde socia
le groep, dan wel wegens zijn politieke 
overtuiging, en die de bescherming van 
dat land niet kan, of uit hoofde van 
bovenbedoelde vrees niet wil inroepen'. 

SIGNALEMENTEN 

Zalberg c.s. hanteren zelf een andere, 
minder juridische, definitie namelijk.: 
'personen wier aanwezigheid in het 
buitenland te wijten is aan een gegronde 
vrees voor geweld' (blz. 70). Het begrip ge
weld houdt hier dan ook ioctireet geweld 
in, zoals het opleggen van onleefbare om
standigheden aan mensen. De definitie is 
een realistische, omdat met behulp ervan 
vluchtelingen te onderscheiden zijn van 
slachtoffers van natuun·ampen en onder
voecling, waarbij bet meestal mogelijk is 
om de slachtoffers in eigen land te helpen. 
Pas wanneer de ondervoecling en verhon
gering veroorzaakt worden door de 'po
litieke economie' (term van Zolberg) en 
door middel van geweld in stand worden 
gehouden, kan de vluchtelingenstatus 
worden verleend. 
De autew·s bevestigen bet gevoel dat we 
ons nu in een mondiale vluchtelingen
crisis bevinden. Begin jaren '70 is door 
een samenspel van verslechterende eco
nomische omstandigheden in de derde 
wereld en in de westerse industriële sa
menlevingen de nu nog voortdurende 
crisis op gang gekomen. Eén van de be
langrijkste conclusies van het boek is dat 
de oorzaken van levensbedreigende om
standigheden in de derde wereld voortko
men uit een vervlechting van nationale 
en transnationale, of mondiale processen. 
De analyse concentreert zich dan ook op 
conflictpatronen, die overal in de wereld 
zijn te herkennen-, in plaats van op regi
mes en landen. Het voordeel van deze be
nadering is dat daarmee in één het zelfde 
land verschillende conflictpatronen zijn te 
onderscheiden, die verschillende vluch
telingenstromen op gang brengen. 
Desondanks valt niet te ontkennen dat de 
wereld sedert de helft van deze eeuw ge
organiseerd is als een groep elkaar uit
sluitende staten. En in die staten, of er
tussen, zijn verschillende conflicten te on
derscheiden waarbij geweld wordt ge
bruikt. Die conflicten hebben directe oor
zaken en onderliggende oorzaken. Vluch
telingen zijn meestal leden van minder
heidsgroeperingen, die op verschillende 
manieren en door verschillende processen 
in een conflictsituatie tot het vluchtelin
genschap worden veroordeeld. Zalberg en 
c.s. onderscheiden drie verschillende oor
zaken: de vorming van nieuwe staten 
(bijvoorbeeld na een periode van kolooise
ring of een oorlog), etnische conflicten 
(waarbij bijvoorbeeld één van de etnische 
groepen de heerschappij heeft over het 

staatsapparaat) en conflicten over de 
maatschappelijke orde (revoluties). Bij 
deze gebeurtenissen, die op zich weer ge
groepeerd kunnen worden onder de titel 
sociale verandering en vaak ook een on
derlinge samenhang vertonen, worden 
groepen uitgesloten, ontheemd of staten
loos gemaakt, en/of onderdrukt. De con
flicten verergeren vaak wanneer zij bin
nen de invloedssfeer komen van werel
domspannende sociale conflicten, zoals 
die tussen het communisme en het ka
pitalisme of die tussen hoog-kapitalis
tische- en ontwikkelingslanden. Dan 
treedt een soort van multiplier-effect op, 
een uitvergroting en verdieping van bet 
conflict. 
Deze laatste twee opmerkingen bevatten 
mede de sleutel tot de onderliggende oor
zaken voor de vluchtelingenstromen, na
melijk de mondiale politiek-economische 
wereldorde en de dynamiek van sociale 
systemen. 
Aan het eind van het boek worden voor
stellen gedaan voor een beter internatio
naal stelsel voor ontwikkelingshulp en 
hier toont zich wederom de realistische 
inslag van de auteurs. Armoede, verbeter
de communicatie en transport, oorlogen 
en twisten zijn weliswaar de directe oor
zaken voor vluchtelingenmigratie, maar 
op zich nog niet voldoende om het ver
schijnsel afdoende te verklaren. Vluchte
lingen zijn een nevenprodukt van 
maatschappelijke veranderingen en op 
grond van dit gegeven is het willen voor
komen van vluchtelingenstromen een 
heilloze strijd. Dit zou namelijk inhouden 
dat men sociale verandering probeert 
tegen te gaan. Een nieuwe wereldorde, de 
huidige doelstelJing van de internationale 
politiek, zal dus altijd weer leiden lot 
nieuwe vluchtelingenstromen. 
Het is echter wel mogelijk om conflictver
mindeting na te streven en daarvoor wor
den enkele voorstellen gedaan. Rest 
natuw·lijk nog de hamvraag: als vluchte
lingenmigratie niet is uit te bannen, hoe 
moeten de stromen dan worden verwerkt? 
De schrijvers onderscheiden drie typen 
vluchtelingen: de activist, de vervolgde en 
het slachtoffer. In een optimaal beleid 
hebben zij allen recht op dezelfde behan
deling. Onder de voorwaarde dat de be
gunstigdengroep zich niet oneindig uit
breidt onder invloed van onduideHjke de
finities van het vluchtelingenschap. Als 
er dan toch priotiteiten moeten worden 
gegeven, dan Hggen die vanzelfsprekend 
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bij de mensen die zich in extreem levens
bedreigende omsitandigheden bevinden. 
De andere groepe:n moeten 'van buitenaf 
geholpen worden, met economische steun 
of door middel van de vorming van regio
nale vredessystemen en sancties. 
'Vluchten voor geweld' bevat een interes
sante en belangwekkende analyse van 
een van de meeat dringende problemen 
van deze tijd. Het koppelt een kritisch 
morele opstelling aan realistisch inzicht, 
hetgeen zich uit iin de conclusie: vluchte
lingen zijn een blljvend verschijnsel en 
daarom kunnen en mogen landen niet 
overgaan tot een eenzijdige politiek van 
preventie en hun grenzen voor de vluch
tenden sluiten. Vluchten moet kunnen. 
In deze combinatie liggen zowel de kracht 
als ook de zwakte van het boek verscho
len. Het is weten1schappelijk overtuigend, 
maar het zal in d.eze vorm waarschijnlijk 
geen weerklank •vinden bij de politici en 
de beleidmakers. (A.V.) 

Vluchten voor geweld, een analyse 
van h et vluchtelingen vraagstuk, A.R. 
Zolberg, A. Suihrke en S. Aguayo, 
SUA Amsterdam, 1992. 

·--· 
Duurzame ontwikkeling, 
economie e lrt politiek 

!11 de brocluu·ereek., I cleeën vlm de S lflB is 
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De inleiding schetst filmisch, maar kor
daat de problematiek. Het economisch 
proces is als een rijdende trein en kan 
niet stilgelegd worden. Tijdens het rijden 
zal koers en bestemming, de pro
duktiewijze en de kwaliteit van het 
bestaan, opnieuw ingericht moeten wor-

den. Welke instrumenten moeten 
daarvoor ontwikkeld worden en welke on
derdelen vervangen, tijdens de rit? 

Het Centrum voor Energiebesparing en 
de Stichting Natuur en Milieu doen wat 
van hen verwacht mag worden. De be
staande situatie wordt tegen het licht ge
houden en met korte, veelzeggende voor
beelden geïllustreerd. 
Behartenswaardig en prikkelend zijn de 
mogelijkheden die zij aandragen voor een 
andere welvaartsverdeling. Burgers, be
drijven en instituties zouden 'arrange
menten' kunnen aangaan, zoals dat hoort 
bij reizen. 
De grenzen van de milieugebruiksruimte 
worden geschetst en zijn goede voorbeel
den van constructief meedenken. De hui
dige politieke cultuur wordt gezien als 
een probleem. Een opsomming van re
cente besluiten heeft nog maar een laag 
gehalte aan duw·zaamheid. 
Dat de politieke arena niet alleen grijs en 
grauw is spreekt uit een interview roet de 
politicus-chemicus Dick Tommel. Hij 
hanteert duw·zaamheid als politiek-lei
dend beginsel in zijn visie op het dage
lijks leven. Zowel voor de vakantieganger 
roet zijn auto op weg naar een (veel te 
verre) vakantiebestemming als ook als 
ingrediënt voor supranationale poUtiek. 

Een aardige kijk achter de schermen van 
de regelgeving biedt het artikel over de 
mogeUjkbeden van financiële instru
ineuten binnen het milieubeleid. Tot nog 
toe werden reguleringen, die altijd mede 
een gedragsverandering beogen, nog 
maar weinig toegepast. Een aanzet ertoe, 
de regulerende energieheffing, leidt al tot 
grote commotie. Heffingen als deze zijn 
echter geen belastingen die dienen om zo 
groot mogelijke opbrengsten te genere
ren. Baten worden teruggesluisd naar de 
sector. 
Evenzo lezenswaardig is het artikel over 
de mogelijke betekenis van de ·handel in 
het recht op vervuiling, als sturingsme
chanisme op afstand voor het milieube
leid. In de Verenigde Staten zijn er al 
praktijkervaringen, die in het artikel de 
revue passeren. De aard van de normstel
ling is er gebaseerd op bedrijfshuishoude
lijke afwegingen. In Nederland worden 
technische criteria, technieken min of 
meer opgelegd. Dat dit tot ernstige pro
blemen kan leiden blijkt o.a. uit de oot
wikkeUogen in de agrarische sector over 

de mestopslag. In het slotartikel dicteert 
het gangbare marktmechanisme een 
reeks voorwaarden voor duurzame ont
wikkeling. Overheid en politiek worden 
aanbevelingen voorgelegd bij het zoeken 
naar aangrijpingspunten om een aktieve 
en strategische rol te spelen in het 
marktmechanisme. In de gehanteerde 
beeldspraak is de rijdende trein intussen 
vervangen door een racepaard. 

Duurzame Ontwikkeling. Ideeën 2, 
f19,50 excl. verzendkosten. 

Signalementen 

+ Tot op de dag van heden wor
den bw·gemeesters in Nederland be
noemd. De procedures van werving se
lectie en benoeming veranderden in de 
loop van de jaren zodanig dat van een 
autoritaire benoeming geen sprake meer 
is. Belangrijke democratische veranderin
gen in de procedure zijn de mogelijkheid 
van het opstellen van een profielschets 
door de gemeenteraad en de instelling 
van een vertrouwenscomrnissie. De in
houd van de profielschets en de sugges
ties die de commissie doet, worden zeer 
serieus genomen. Zo serieus, dat sommi
gen zelfs al van een gekozen burgemees
ter spreken. In de bundel 'De benoemde 
of gekozen bw·gemeester' gaat een aantal 
autew·s op deze ontwikkeling door. 
Vragen die aan de orde koroen zijn onder 
meer: gaat Nederland in de toekomst 
burgemeesters kiezen of komt het tot een 
aanbevelingsrecht door de gemeenteraad, 
een stap verder dan de vertrouwenscom
missie. Als er verkozen wordt, wie doet 
dat dan, de raad of de bevolking? Komt 
de burgemeester voort uit de raad, de 
bevolking, op aanbeveUng van de com
missaris van de Koningin, of moet er een 
sollicitatieprocedure gestart worden? Wat 
zijn de argumenten pro benoeming en 
deugen die nog wel? Komen er argu
menten bij met de opmars van de 
Europese Gemeenschappen? 
De redactieleden van deze bundel, allen 
verbonden aan het Centrum voor euregio
nale, provinciale en lokale studies van de 
Open Universiteit en R.U.Limburg, wa
ren van mening dat deze en andere vra
gen onder de loep moesten worden geno
men. Er wordt een algemeen overzicht 
gegeven van de -positie van de Neder
landse burgemeester. Er wordt ingegaan 

---------------------------------- 30 ----------------------------------
IDEE- MAART '93 




