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' Pakistan . . . was a remittance 

economy. The property boom in 

Karachi was sustained in part 

by remittances rif overseas wor

kers, and they were everywhere 

leaally and illeaally. They were 

not only in Muslim countries, 

Arabia, the Gu!J States, Lybia; 

they were also in Canada and 

the United States and in many 

rif the countries in Europe. 

The business was oraanised. 

Like accountants studyinB tax 

laws, the manpower-export ex

perts rif Pakistan studied the 

world 's immiaration laws ... 

V.S. Naipaul, 'Amona the be

lievers', 1982 
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ARBEIDSMIGRATIE, EEN SLIM IDEE? 

Het ideaal van 

'beheerste 
. . ' m1grat1e 

JUDITH BELINFANTE 

Het debat over 'Nederland lmmiaratieland' wint 

aan kracht. De krappe arbeidsmarkt, de 

alarmerende voorspellinaen over de verarijzinB, 

de jorse knelpunten in het asielbeleid en de 

toenemende miaratiedruk vanuit het Zuiden 

zoraen ervoor dat het vraaaswk van 

arbeidsmiaratie meer dan ooit in het brandpunt 

van de aandacht staat. Judith Belirifante 

analyseert hier miaratie in termen van een 

wereldwijd economisch mobiliteitssysteem, als 

im- en export van arbeid. Aansluitend houden 

Thijs van Steveninck en Jan Hoekema eeen 

pleidooi voor een model van tijdelijke 

arbeidsmiaratie. 

vend is. In Peru kost het 2o7 

bureaucratische stappen in 
52 overheidsinstellingen ge-
durende 6 jaar en I I maan
den om toestemming te 
krijgen op overheidsgrond 
een huis te mogen bouwen. 
En de registratie van een 
eenrnans kledingatelier 
kostte 1 2 3 I dollar, een en 
dertig maal een minimum 
maandinkomen, en nam ge
durende 289 dagen 6 uur 
per dag in beslag. 

In Egypte, de Filippijnen 
en India bestaan vergelijk
bare termijnen en procedu
res. Het informele bezit 
maakt mensen afhankelijk 
van onderdrukking en cor
ruptie. Wat mensen nu be
talen aan afpersing en 'be-Sinds I I september lijkt de 

wereld anders. Maar wie 
onder de huidige spanningen zoekt naar een oorzaak 
voor de verbittering en het geweld van de terroristen 
en hun volgelingen, vindt wat voor en na I I septem
ber hetzelfde was: machteloosheid en armoede in het 
overgrote dee! van de wereld, en de hunkering naar 
een Ieven zo goed als in de rijke Ianden.' Immers nog 
steeds beschikt 2o procent van de wereldbevolking 
over So procent van de middelen, nog steeds groeit 
het welvaartsverschil tussen de 2o procent rijkste 
Ianden ten opzichte van de 2o procent armste nu op
gelopen tot een vermenigvuldigingsfactor van 74, 
nog steeds sluit de formele econornie van rijke Ianden 
niet aan op de informele economie van ontwikke
lingslanden. En nog steeds kunnen de arm en van deze 
wereld hun kapitaal in de vorm van huisjes ofbedrijf
jes niet in onderpand geven voor leningen, terwijl de 
totale waarde van deze informele bezittingen van de 
armsten huisjes als land wereldwijd 9. 34 miljard dol
lar vertegenwoordigt. 2 Het bezit blijft informeel, 
dood kapitaal waarvan de registratie duur en tijdro-

scherming' is duurder dan 
het beta! en van de gewone belasting na registratie van 
hun eigendommen, heeft De So to aangetoond. 3 In de 
meeste Ianden blijft het voor ons normale bestaan 
voor de meeste mensen dus onbereikbaar. 

Omdat te kunnen veranderen wordt onze aandacht, 
inzet en solidariteit gevraagd, om op lange termijn 
wereldwijd sociale en economische stabiliteit en 
vrede te kunnen bereiken. Het zallang duren en vee! 
tijd en inspanning vergen, maar iedere stap die ons 
dichterbij kan brengen moet benut worden. Arbeids
migratie kan zo'n stap zijn, maar dan moet het losge
maakt worden uit de emotionele beladenheid van de 
afgelopen jaren en een onderwerp worden waarover 
nuchter en beheerst van gedachten kan worden ge
wisseld. Dit stuk wil daartoe een aanzet geven. 

Miaratie, beeld en werkelijkheid 

Migratie roept bij de gemiddelde Nederlander heel
den op van de gastarbeider die met zijn hele gezin 
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gebleven is na de jaren '7 o, van het de bat over N e
derland is vol, of over gecompliceerde asielprocedu
res waarin vluchtelingen proberen een plaatsin onze 
samenleving te verwerven. 

Aan de andere kant is de politieke realiteit dat in 
het Verdrag van Amsterdam in r 999 vastgelegd 
werd dat de Europese Unie een gemeenschappelijk 
asiel- en migratiebeleid wil voeren. In Tampere 
werd daar mede op aandringen van de Nederlandse 
regering nader over gesproken en een High Level 
Working Group ingesteld om het beleid voor te be
reiden. In 2004 moet dat beleid gereed zijn en tot die 
tijd kunnen de lidstaten zelf initiatieven nemen. De 
Europese Commissie heeft in april 2 oo r twee Me
dedelingen uitgebracht, een over asiel en een over 
migratiebeleid.4 Op de top van Laken, de Raad van 
Eerste Ministers in december 2oo r moet verdere 
besluitvorrning plaatsvinden. Uitgangspunt van de 
Mededeling over migratie is dat bij onvervulbare 
vacatures in de lidstaten eerst gekeken wordt in de 
E u, dan in de nieuw toetredende Ianden, en daarna 
naar derde Ianden. Bovendien wordt de oorzaak van 
migratie erkend en worden in het co-development 
beleid instrumenten ontvvikkeld om met de E u en 
de herkomstlanden het welvaartsverscrul in samen
werkingsovereenkomsten aan te pakken. 

In Duitsland bracht inmiddels de commissie 
Sussmuth.l' in juni 2 oo r een lijvig rapport uit over ar
beidsmigratie en integratie. Wetgeving is in voorbe
reiding. Behalve dat arbeidsmigratie van belang kan 
zijn voor ontwikkelingslanden is het ook van belang 
voor Europa. Vooral in Duitsland, maar oak in an
dere Ianden van Europa, maakt de vergrijzende be
volking de komst van nieuwe arbeidskrachten nodig 
om het bestaande economisch niveau te kunnen be
houden en de snel stijgende kosten van pensioenen 
te kunnen blijven betalen. 6 Het laatste is in Neder
land gelukkig niet nodig dankzij het Aowfonds. Ar
beidsmigratie kan zowel voor Europa a is voor de mi
granten zelf van belang zijn. Maar het vereist een 
nieuwe visie op migratie. 

In Nederland wordt het debat eigenlijk alleen 
over het asielbeleid gevoerd. In feite vormen ar-

beidsmigratie en gezinshereniging wereldvvijd het 
grootste migratieaandeel. In 2ooo verbleef 2 pro
cent van de wereldbevolking, r so miljoen mensen, 
Ianger dan een jaar buiten hun eigen land. Slechts 1 s 
procent daarvan, 2 2 miljoen, zijn onvrijwillige mi
granten, r 4 miljoen asielzoekers en de rest mensen 
die door natuurrampen verdreven zijn. De 4 miljoen 
Palestijnse vluchtelingen zijn niet meegerekend 
omdat die onder een ander regime van de v N vall en. 

Van de 14 miljoen vluchtelingen wordt 9S pro
cent in de regia opgevangen, zoals nude Afghan en in 
Pakistan, slechts s procent komt in rijke Ianden te
recht. Dit is in overeenstemming met het beleid van 
de United Nations High Commssion for Refugees 
dat zoveel mogelijk probeert vluchtelingen weer 
naar huis terug te Iaten gaan, als dat niet mogelijk is 
hervestiging in de regia voorstaat en slechts voor 
weinigen hervestiging buiten de regia mogelijk 
maakt. Ook de u N H c R ziet de relatie van asiel met 
de grate migratiestromen. Het is een van de belang
rijke onderwerpen van de Global Consultations die 
naar aanleiding van het so jarig bestaan van de Con
ventie van Geneve nu gehouden worden 

InN ederland hebben vvij dus maar te maken met 
een klein dee! van de wereldwijde vluchtelingen
stromen en nog een veel kleiner dee! van de wereld
wijde migratiestromen. In Zvvitserland, in grate 
del en van de Verenigde Staten en Canada, en Austra
lie is meer dan r s procent van de bevolking geen 
staatsburger; in Duitsland en Belgie tussen B.s en 
9·S procent; in Nederland evenals in Engeland, 
Frankrijk en de Scandinavische Ianden ligt het per
centage tussen de 3. sen 6. s procent. 7 Migratie con
centreert zich rand rijkere regia's en kernen, is 
veelal lokaal gebonden waardoor uiteindelijk de 
meeste migratie zich in het Zuiden van de wereld af
speelt en niet in het Noorden. De migratiedruk op 
de rijke regia's zoals West Europa is grater dan in an
dere delen van de wereld, mede door een grate 
post-koloniale migratie, naast arbeidsmigranten en 
asielzoekers. De stijgende migratiedruk maakt dat 
Europa de grenzen in de afgelopen peri ode gesloten 
heeft. En tach weerhoudt dat migranten niet om 

1. vs Naipaul, Amana the believers, 1982 
2. Hernando de Soto, De mysterie van het 
kapitaal, 2ooo 

3. Deze gegevens zijn gebaseerd op 
praktisch wereldwijd onderzoek van het 
Institute of Liberty and Democracy te 
vinden op: www. ild.org.pe 
4· Mededelingen van de Commissie aan 
de Raad en het Europees Parlement, 

over een gemeenschappelijke 
asielprocedure, en een in de gehele 
Unie geldige uniforme status voor 
personen aan wie asiel wordt verleend 
(Brussel, 22.11.2ooo COM (2ooo) 7.1'.1' 
definitief) en over een communautair 
immigratiebeleid (Brussel coM ( 2 ooo) 

7.1'7 definitief) 

jordern, Bericht der Unabhiingigen 
Kommission ' Zuwanderung' 4· Juli 
2001 

6. UN Populatjon Division (2ooo), 
Replacement mi9ration: Is it a solution to 
declinina and aaeina populations? 
7. Trends in International Miaraticn, 
Annual Report OECD, 2ooo Edition 

s. Zuwanderuna aestalten, lntearation 
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meer en meer, vaak: wanhopige, pogingen te doen 
om in Europa een (naar onze maatstaven beschei
den) inkomen te verdienen. 

Migratie: in- en export van arbeid 

Wat is migratie eigenlijk? Migratie is een wereldwijd 
economisch mobiliteitssysteem, de import en ex
port van arbeid: hooggeschoolde arbeid maar ook 
ongeschoolde arbeid en alles wat daartussen zit. Het 
is te vergelijken met olie: een product met een we
reldwijde betekenis in im- en export van energie. 
Internationaal ontstaan verhoudingen tussen Ian
den, door migratie tussen de herkomstlanden, tran
sitlanden en gastlanden. 

Het dJect van migrantenoverdrachten 

Maar anders dan bij energie, waar multinationals en 
hun aandeelhouders verdienen aan de winsten van 
energiewinning, zijn de verdiensten van eigen ar
beid voor mensen om zelf te bested en. Vee! migran
ten sturen geld naar hun familie in de herkomstlan
den, vooral sinds de val van de Muur heeft deze 
ontwikkeling een grote vlucht genomen. De ramin
gen voor de overdrachten van gelden naar de her
komstlanden voor 2ooo belopen wereldwijd 1 oo 

miljard dollar, evenveel als de officiele ontwikke-
• lingshulp. Veellanden, zoals bijvoorbeeld in West -

Afrika zijn voor so procent, soms meer, voor hun 
buitenlandse valuta afhankelijk van migrantenover
drachten, maar ook Marokko en Turkije kunnen 
deze economische input niet missen. Voor de ko
mende tien jaar wordt aileen al in de fmanciele over
drachten naar Zuid-Amerika een totaal verwacht 
van 300 miljard dollar. Aileen in dit jaar zonden de 
migranten uit het kleine El Salvador, oogluikend 
toegelaten door de Verenigde Staten, 2 miljard dol
lar naar huis , meer dan de economische schade die 
door de aardbevingen van januari en februari is aan
gericht. 8 Aan de andere kant is in een land zoals 
Saoedi-Arabie waar 70 procent van de bevolking uit 
migranten bestaat, de uitstroom van geld zo groot 
dat men overweegt wetgeving te maken om deze ka
pitaalvlucht te stoppen. 

In de economische vakliteratuur heeft zich een 
heftig debat afgespeeld over de vraag of de fmanciele 
overmakingen naar de herkomstlanden enig effect 

hadden op de ontwikkeling van die Ianden. Na aan
vankelijk negatief daarover geoordeeld te hebben 
omdat het geld voor dagelijkse levensbehoeften 
wordt gebruikt en het aileen kleine bedragen be
treft, is men, ook bij de Wereldbank, daarop terug
gekomen. Het geld verbetert de levensstandaard van 
de ontvangers, er worden verbeteringen aan huizen 
aangebracht. Er wordt gespaard en er worden kleine 
investeringen gedaan voor economische zelfred
zaamheid na terugkeer. Voor migranten die perma
nent in het gastland blijven, droogt de overmakin
genstroom naar familie na de eerste generatie vaak 
op, maar wordt hij vervangen door het aankopen van 
huizen, of investeringen in het herkomstland zoals in 
Turkije. 

Migratie als internationaal economisch mobili
teitssysteem is een veelzijdig en complex fenomeen 
en wordt pas recent multidisciplinair bestudeerd en 
in kaart gebracht, alhoewel arbeidsmigratie al eeu
wenoud is. Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 
bleek de wereld werkelijk open te zijn gegaan, zon
der dater beleid geformuleerd was hoe daar mee om 
te gaan. Meer en meer wetenschappers bepleiten 
een internationale aanpak: voor migratie daar waar 
het ook een internationaal verschijnsel betreft op 
het snijvlak: van economie en politiek. Zij pleiten 
voor een 'General Agreement on Migration Policy', 
ten behoeve van een efficienter werkende wereld
economie en een betere situatie voor de migranten. 
In 1 9 9 3 werd in de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties besloten om een conferentie te 
wijden aan migratie en ontwikkeling. Die conferen
tie werd afgeblazen omdat bleek dat over migratie en 
ontwikkeling te weinig bekend was. Ook de We
reldbank heeft zich pas sinds kort met migratiestu
dies bezig gehouden . Onder de aegis van de Interna
tional Organisation of Migration (IOM), vaak: in 
samenwerking met de International Labour Organi
sation is een internationale werkgroep van weten
schappers sinds 1997 beziggeweest om een lijn voor 
migratiebeleid uit te zetten onder de noemer van het 
New International Regime for Orderly Movements 
of People. In het eindrapport, het hoek ' Managing 
Migration'9 wordt voorgesteld een systeem te ont
wikkelen van ' beheerste migratie' of 'gereguleerde 
openheid'. Daarbij gaat het om zes uitgangspunten: 

8. Enrique V. Iglesias, 'Sending a lot 
of money home', lnterna!ional Herald 
Tribune, 13 juli 2oo 1 

9· Bimal Ghosh ed., Managing 
Migration, Oxford 2ooo 
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- transparantie van migratiebeleid en -praktijk 
en de versterking van regeringen en samenlevin
gen om zich met bewegingen van mensen bezig 
tehouden; 
- het vermijden van omstandigheden waardoor 
mensen geen andere keus hebben dan te migre
ren vanwege zowel economische en/ofpolitieke 
redenen als vanwege milieuproblemen; 
- probeer grote bewegingen van mensen te 
voorkomen; 
- zorg voor een meer rationele toedeling van 
werk en vaardigheden voor een meer efficiente 
wereldeconomie, faciliteer internationale wt
wisselingen die er op gericht zijn gemeenschap
pelijke menselijke waarden te versterken; 
- verzeker op een transparante wijze effectieve 
bescherming voor migranten, vluchtelingen en 
asielzoekers, gebaseerd op mensenrechten en 
humamtaire overwegingen; 
- faciliteer zowel de remigratie als vertrek naar 
derde Ianden in vrijheid en waardigheid, bevor
der volledige integratie in de samenleving en be
vorder samenwerking tussen herkomst-, transit
en gastlanden, bij voorkeur in samenwerking 
met migrantenorgamsaties. 

Een ambitieus programma met verstrekkende inter
nationale componenten, maar in zijn Mededeling 
over migratie heeft ook de Europese Commissie 
gebruik gemaakt van het concept van beheerste mi
gratie. In Zuidelijk Afrika en Senegal is men bezig 
met het roM om te komen tot regionale afspraken 
en samenwerkingsverbanden tussen gast- en her
komstlanden. Wanneer de inkomensverschillen een 
factor vier zijn, stopt migratie en blijven mensen 
thuis. 

Voor een goede economische ontwikkeling zou 
vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal 
tussen verschillende economische partners moge
lijk moeten zijn. Migratie is daarmee een onder
werp dat thuishoort op de WTO. En de uitspraak 
van minister Herfkens dat zij hoopt dat op de 
WTO-top in Qatar dit najaar de vrijmaking van 
dienstenverkeer bespreekbaar zal zijn, jwst met het 
oog op de inkomenspositie van de gezinnen in de 
armste Ianden, wijst in de richting van meer open
heid. I o 

De dilemma's 
Maar zowel voor de gastlanden als voor de her
komstlanden zijn er problem en en dilemma's die re
gulering noodzakelijk maken. 'Beheerste migratie ' 
probeert een balans te vinden tussen de belangen en 
wensen van zowel gastlanden als de Ianden van her
komst en houdt daarbij rekening met de groeiende 
globalisering en onderlinge afhankelijkheid van sta
ten. 

Migratie als economisch systeem functioneert 
alleen als in de gei:ndustrialiseerde del en van de we
reid voldoende werk is. Een sterke economie is dus 
ook van belang voor rnigranten evenals een helder 
arbeidsmarktbeleid. Het voorstel van Middel en Al
bayrak om jaarlijks door een commissie van de s E R 

een arbeidsmarktanalyse te Iaten maken en op basis 
daarvan vast te stellen welke mensen voor welk 
werk gezocht worden, kan daarin een interessante 
functie vervullen. Tijdelijke toelating voor werk zal 
omgezet moeten kunnen worden in permanent ver
blijf. Maar het mag geen ongecontroleerd proces 
worden zoals in de jaren '70. 

Welke dilemma's liggen er? In het gastland is het 
vooral de spanning tussen de sociale regelgeving van 
de welvaartsstaat gebonden aan de grenzen van die 
staat en het vrije verkeer van mensen. Wetgeving is 
aan nationale grenzen dan wei aan internationale 
verdragen gebonden. Sociale regelgeving heeft 
voornamelijk nog een nationaal karakter en gaat uit 
van permanente vestiging van burgers. Hoe minder 
regels er zijn, hoe meerruimte gemaakt kan worden 
voor rnigranten. I I Voor een dee! van de arbeidsrni
granten uit de jaren '6o en' 70 die oorspronkelijkop 
tijdelijke basis naar Europa gehaald waren, was in de 
recessie die volgde na 1973 blijven de enige marrier 
om hun inkomen op peil te houden. Zij hadden im
mers de premies voor de sociale voorziemngen be
taald en had den er dus ook recht op. De nationale so
dale wetgeving is met gemaakt voor internationale 
arbeidsmobiliteit, in tegendeel hij bevordert per
manente vestiging en is met in staat de formele eco
nomie van ons systeem te koppel en aan de informele 
economie van de meeste thuislanden . Onze formele 
economie en sociaal stelsel zijn gebaseerd op het 
delen van welvaart op individuele basis, terwijl in 
ontwikkelingslanden armoede wordt gedeeld op 
basis van het Ieven in een gro$!p, familie of relaties 

I o. Trouw, 2 2 augustus 2oo I 

I I . Jet Bussemaker, 'Bij migratie hoort 
een andere verzorgingsstaat', 
de Volkskrant, I I augustus 2 oo I 
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waarvoor iedereen die iets te del en heeft mede ver
antwoordelijk wordt gehouden. Geen enkele mi
grant zal, als er een beroep om hem gedaan wordt, 
dat weigeren. Yanuit Nederland wordt jaarlijks on
geveer I I o miljoen gulden naar Suriname gestuurd, 
soo miljoen gulden naar Turkije en 3 3 o mHjoen naar 
Marokko. 

Een van de beelden van migratie is dat iedere mi
grant zich blijvend in het gastland vestigt. Echter, 
van de I o miljoen Turken die vanaf de jaren 'so in 
Europa gewerkt hebben zijn er 8 rniljoen naar Tur
kije teruggekeerd. De huidige bevolkingsgroei 
wordt voornamelijk veroorzaakt door gezinshereni
ging en gezinsvorrning en deels door het ontstaan 
van transnationale netwerken van familie en vrien
den die elkaar bij aankomst helpen en steunen, de 
zogenoemde kettingrnigratie. De nieuwe migran
ten, legaal of niet legaal, werkend als seizoenarbei
ders of voor !age stuklonen, sturen opnieuw geld 
naar huis en zo is weer een gezinsinkomen in het her
komstland verzekerd, de basis gelegd voor de bouw 
van een huis, of het begin gemaakt met een klein 
eigen bedrijfje. Voor asielzoekers die terug zouden 
kunnen keren naar hun eigen land is die terugkeer 
soms problematisch omdat van hun inkom en andere 

• familieleden thuis mede afhankelijk zijn en zij bij te
rugkeer geen of onvoldoende beta lend werk kunnen 
vinden om aan die verplichtingen te kunnen vol
doen. 

Nederland noch Europa kennen regelgeving 
waarin arbeidsmobiliteit wordt gestimuleerd. Want 
waarom moet iemand die tijdelijk in Nederland 
komt werken, jaren en jaren wachten op een uitke
ring in het kader van een pensioen of sociale verze
kering ? Yoor tijdelijke arbeidsmigranten moet het 
statisch karakter van ons sociaal systeem doorbro
ken kunnen worden om hun voor de ontwikkeling 
van de herkomstlanden belangrijke terugkeer te sti
muleren. Het meegeven van gekapitaliseerde pre
mies van bijvoorbeeld pensioenen en WAO, binnen 
een afgesproken beperkte termijn, kunnen noodza
kelijke bedragen zijn om econornisch redzaam te 
kunnen worden in eigen land. In de herkomstlanden 
maakt men zich het meeste zorgen over brain drain, 
het verlaten van het land van mensen die een hoge 
opleiding gevolgd hebben. Zo gaan nu so procent 

van de afgestudeerden van de universiteit van Accra 
in Ghana naar het buitenland. Een van de doelstel
lingen van beheerste migratie is om brain drain om te 
zetten in know how 9ain. Maar hier geldt hetzelfde 
probleem als bij minder hooggeschoolde arbeidsrni
granten. De discrepantie tussen de inkomens is zo 
groot dat aileen econornische groei en investeringen 
de terugkeer mogelijk kunnen maken. De ontwik
kelingsstap moet gemaakt worden van fmanciele 
overdrachten van migranten als steun voor dage
lijkse levensbehoeften naar grote en kleine investe
ringen die economische zelfredzaamheid bevorde
ren . 

De eerste tekenen daarvan zien we in Zuid-Ame
rika. Daar ontstaan kleine fmancieringsinstellingen 
die het op basis van regelmatige kleine betalingen 
van migranten aan hun familie mogelijk maken om 
geld te lenen voor nieuwe economische activiteiten . 
De fmanciele overdrachten door migranten zijn 
vaak de enige verb in ding tussen de formele westerse 
econornie en de informele econornie van de her
komstlanden. 12 

Een volgende fase breekt aan als de top van de 
migratie curve bereikt wordt, en na een aanvanke
lijke uitstroom van migranten de curve omdraait 
naar de remigratie van de oorspronkelijke bewoners 
met investeringsmogelijkheden. Bij grote groei ont
staat er soms zelfs instroom van arbeidsmigranten 
uit de omgeving. Zoals in Zuid Korea dat van een 
emigratie land in de loop der jaren een immigratie
land geworden is. Hetzelfde is te zien in India, zij het 
dat daar sprake is van een interne arbeidsmigratie. 
De Indiase IT-ers die naar Amerika migreerden zijn 
deels teruggekeerd naar India waar zij met Ameri
kaanse investeringen een zeer succesvolle eigen IT

industrie hebben opgezet rond Bange lore. 
Met de terugkeer van rnigranten uit Westerse 

Ianden komt niet alleen werkgelegenheid, maar ook 
ervaring met een democratische samenleving, zon
der corruptie en zonder de zo eindeloze procedures. 
De teruggekeerde migranten versnellen sociale ver
anderingen in hun herkomstland. Het bevorderen 
van de rnigratie hump versnelt dus ook het politiek 
ontwikkelingsproces . 

Naast de reguliere rnigratie bestaat er ook irre
guliere of illegale rnigratie, die niet voorkomt in de 
cijfers van het I oM of de o E co. In de Yerenigde Sta-
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ten is recent gebleken dater 1 1 miljoen illegale mi
granten werken. Aileen al vanuit Albanie schijnen 1 

miljoen Albanezen illegaal naar Italie te zijn overge
stoken om van daaruit verder Europa in te trekken. 
Ook Spanje kent illegale migratie. Illegale arbeids
migratie is voor de Zuidelijke Staten van de VS eco
nomisch onmisbaar, vooral in de landbouw. Vakbon
den zijn dan ook tegen arbeidsmigratie omdat de 
import van goedkope arbeidskrachten legaal of ille
gaal, de positie van hun !eden in gevaar brengt en in
derdaad de lonen doet dalen. Zoals in Duitsland 
waar door de arbeid uit Polen de lonen gemiddeld 
4.6 procent gezakt zijn. Ook hier ligt een dilemma. 

Opvallend is dat voor vluchtelingen en asielzoe
kers op basis van de Conventie van Geneve uitge
breide nationale regelgeving is ontwikkeld, maar dat 
voor arbeidsmigranten buiten Europa weinigjuridi
sche bescherming bestaat ondanks de inspanningen 
van de International Labour Organisation. In de tijd 
rond de Golfoorlog bijvoorbeeld konden zonder 
enig sanctie anderhalf miljoen mensen vanuit de 
Arabische wereld weggestuurd worden. Er bestaat 

. wei een door de v N opgesteld stuk, de International 
Convention on the Protection of the Rights of all Mi
grantworkers and Members of their Families' van 1 8 

december 1990, maar het stuk is slechts door 16 
herkomstlanden ondertekend en er zijn 2o Ianden 
nodig om het te kunnen ratificeren. Voor vee! mi
granten is er dus geen internationaal juridisch kader 
waarop kan worden teruggevallen, behalve de Uni
versele Verklaring van de Rechten van de Mens en 
daar wordt geen verschil gemaakt tussen een legale 
of een illegale status. 

Meer dan arbeidsmarktbeleid 

Allereerst zouden de effecten van de overdrachten 
hoger zijn als het overmaken van gelden minder 
risicodragend zou zijn. Een groot dee! van de over
drachten wordt niet via officiele banken overge
maakt maar via informele kana! en. zoals geldtrans
actiekantoren. I 3 Deze vallen niet onder controle 
van centrale banken en rekenen soms te hoge per
centages voor hun bemiddeling. De overdrachten 
naar Zuid Amerika bijvoorbeeld kosten soms 2o 

procent provisie. Bovendien wordt een groot dee! 
van de overdrachten door bekenden meegenomen . 

De Inter-American Development Bank maakt 

plannen om met behulp van hun Multilateral Invest
ment Fund kleinschalige fmancieringsinstellingen in 
Zuid Amerika de technologische mogelijkheden te 
geven om op gelijkwaardige basis te kunnen com
municeren met banken in de formele wereld. De 
overdrachten zijn dan veilig en er blijft meer geld 
voor de migranten beschikbaar. 

Ook op Europees niveau zou gestimuleerd moe
ten worden dat banken zich gaan interesseren voor 
de migranten als klan ten. Ook hier moeten plannen 
ontwikkeld worden die de schakel tussen formele en 
informele economic mogelijk maken. 

Een eerste stap is dat in Nederland spoedig de 
Wet inzake de Geldtransactiekantoren aan het parle
ment ter goedkeuring voorgelegd zal worden om 
ook de geldtransactiekantoren onder toezicht van de 
Nederlands Bank te brengeni4. Oatis mede noodza
kelijk omdat niet aileen migranten maar ook crimi
nele organisaties van deze informele geldover
drachtmethode gebruik maken. 

Hulp bij het Jormaliseren' van de economie 

Migratie is nude schakel tussen de formele en infor
mele economic. In het ontwikkelen van projecten 
met migranten in de thuislanden moet bestudeerd 
worden, hoe ook in de registratie van bezit de pro
cedures verkort kunnen worden en minder hoeven 
te kosten. Met een huis, land of bedrijf als onder
pand kan immers geld worden geleend en verdere 
economische groei mogelijk worden gemaakt. Er 
zijn tal van projecten waar land gemeten wordt en 
huizen in kaart worden gebracht, maar hoe kan de 
volgende stap gerealiseerd worden? 

Co-development, samenwerkinasverbanden 

In het stuk van de Europese Commissie over migra
tie wordt over co-development gesproken. Ook hier 
is het de vraag hoe vanuit ontwikkelingssamenwer
king de koppeling van formele naar informele eco
nomic gemaakt kan worden. 

Zo zijn trends in migratie niet aileen een beter in
komen maar ook scholing en gezondheid. De inte
ressante maar ook complexe vraag is hoe de samen
werkingsverbanden van herkomst- en gastlanden zo 
vormgegeven kunnen worden dat bijvoorbeeld op 
deze them a's de gel den en de werkervaringen van de 
migranten samen met geld ,van ontwikkelingssa-
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menwerking en het bedrijfsleven of gezondheids
zorginstetlingen aan deze behoeften tegemoet kun
nen komen . Een traject zou kunnen bestaan uit, 
opleidingen in het herkomstland, uitwisselingspro
gramma 's om werkervaring op te doen en een start
kapitaal te verdienen, remigratie voor opbouw en 
uitbouw van de plaatselijke activiteiten. Voor dit 
soort projecten kan een migrantenorganisatie in het 
gastland en goede partner zijn. Maar ook het be
drij~leven, zoals de FME-CWM 1 ~" nu al in Ghana 
mensen opleidt voor technische beroepen in Neder
land. Of het Emma Kinderziekenhuis dat contacten 
onderhoudt met en artsen opleidt in ziekenhuizen in 
de Antillen en lndonesie. 

Veel vragen zijn onbesproken gebleven, zoals de 
relatie met de asielprocedure, mensensmokkel, toe
latingscriteria en integratie. ln deze bijdrage ging 
het om migratie als in - en export van arbeid en de 
koppeling van de formele en de informele econo
mic. Om deze ontwikkcling tot beleid te maken zal 
nog vee! nieuwe regelgeving tot stand moeten 
komen zowel in de herkomstlanden als in de gastlan
den. Het zou goed zijn als een onafhankelijke com
missie van deskundigen, uit bedrijfsleven, overheid 
en politick in samenspraak met migrantenorganisa
ties, de votle breedte van de problemen in kaart 
brengt en daarover rapporteert. 

Slotwoord 
In de eerste week van september spraken president 
Bush en president Fox van Mexico over het geven 
van een legale positic aan 3 miljoen Mexicaanse mi
granten in de Verenigde Staten. Omdat zoals Fox het 
formuleerde, Mexico over dertigjaar hetzelfde wel
vaartsniveau zou moeten kunnen hebben als de Ver
enigde Staten, door de vrijhandel binnen het gebied 
van de North American Free Trade Agreement maar 
ook door de financiele overdrachten van legale en il
legale arb idsmigranten . 

De ederlandse regering legt in de zojuist ver
schenen nota ' Knelpunten op de arbeidsmarkt en ar
beidsmigratie' ' 6 de prioriteit bij het inschakelen van 
'onbenut potentieel' in Nederland zelf. Arbeidsmi
gratie in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelin
gen wordt alleen mogelijk voor ' specifieke perso-

neclstekorten die niet op korte termijn kunnen 
worden weggewerkt. Er wordt 'geen noodzaak ge
zien voor beleidswijziging richting verruiming van 
het arbeidsmigratiebeleid zoals dat bijvoorbeeld 
wordt overwogen door de Europese Commissie'. 
De beheerste migratie en het co-development prin 
cipe van diezelfde Commissie zal dus in Nederland 
niet nader uitgewerkt worden in nieuw arbeidsmi
gratiebeleid. Ook in 'Nederland als immigratiesa
menleving' 1 7 wordt geschreven dat arbeidsmigratie 
niets bijdraagt aan de economische positie van 
Nederland. De notie dat voor migranten, hun le
vensstandaard en de ontwikkeling van hun her
komstlanden arbeid migratie essentieel is, is ook in 
dit rapport niet doorgedrongen. Beheerste migratie 
is in het Nederlandse beleid niet aan de orde, noch 
het inzetten van dat beleid om migranten de moge
lijkheid te geven om door eigen werk en inspanning 
mee te Iaten delen in onze ongekende rijkdom. Het 
gaat niet primair om meer mensen maar om een 
transparante wijze van handelen ten aanzien van mi 
gratie met een open oog voor de belangen van gast
land, herkomstland en de individuele migrant. 

In de afgelopen weken is de discussic over de wcl 
vaartsverschillen in de wereld opnieuw opgelaaid. 
Wij kunnen de ogen wei sluiten, maar de werkelijk
heid is dat de druk op onze welvaart, scholing en ge
zondheidszorg alleen maar zal toenemen. Ongeveer 
een eeuw geleden heeft het vroege socialisme on
dernemers gedwongen beter en humaner met hun 
arbeiders om te gaan, meer te dclen. De onderne
mers zijn daar niet slechter van geworden. Nu 
kunnen we beter onszelf dwingen humaner met de 
niet-gei'ndustrialiseerde Ianden, maar vooral met 
hun bewoners, om te gaanin plaats van afte wachten 
of we daartoe gedwongen worden. En ook wij zullen 
er niet slechter van worden. Het is een van onze 
sociaal-democratische beginsclcn om de gelijke ver
deling van macht en middelen naderbij te brengen, 
niet aileen in Nederland, niet aileen in Europa en 
de gei'ndustrialiseerde Ianden maar juist ook daar
buiten. 
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