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Het consres van Zwolle 

De verdwenen 
allochtonen 

In· de Partij van de Arbeid dan nog veel betekent. Af
vindt naar aanleiding van de 
drie verschenen rapporten 
een discussie plaats over 'de 
sociale staat en solidariteit 
van Nederland', in het bij-

STUURGROEP ETNISCHE 
komst of 'etniciteit' (in de 
zin van zichzelf tot een be
paalde etnische groep reke
nen) is echter geen factor 

GRO EPEN VAN DE PVDA 1 

zonder in de grotere ste-
den. In deze bijdrage wordt naar dit debat gekeken 
door een 'etnische bril', dat wil zeggen dat nage
gaan wordt in hoeverre de rapporten zich reken
schap geven van de extra dimensie die het multi
etnische karakter van de samenleving heeft. 

De PvdA en de Stad 

Bij lezing van 'De PvdA en de Stad' ontstaat voor de 
argeloze lezer de indruk, dater in de grotere steden 
geen sprake is van enige meerwaarde noch van pro
blemen bij het samenleven van diverse etnische 
groepen. De permanente aanwezigheid van ver
schillende allochtone groepen in met name de gro
tere steden hoeft niet zoals in de afgelopen jaren 
gebeurde, steeds nadrukkelijk te worden benoemd. 
Immers, het gevaar daarvan is, dat het ontstaan van 
allerlei problemen ongenuanceerd aan deze groe
pen wordt toegeschreven. Het vrijwel negeren van 
deze groepen is echter het andere uiterste. De 
omvang van de allochtone bevolking in de grote 
steden is dusdanig, dat een specifieke referentie 
naar deze groepen noodzakelijk is. In Amsterdam 
bijvoorbeeld bestaat 41 ,9 procent van de bevolking 
uit allochtonen. Daarvan maken niet-Nederlanders 
uit ge'industrialiseerde Ianden 9,7 procent uit. In 
Amsterdam bestaat derhalve 3 2, 2 procent van de 
bevolking uit wat wij gewoonlijk 'etnische minder
heden' noemen. 2 De auteurs van het rapport con
stateren weliswaar dat in het jaar 2o 1 o volgens het 
SCP 45 procent van de bewoners van de vier grote 
steden allochtoon zal zijn (p. 1 1 ), maar zij doen met 
dit gegeven verder niets als zij gedachten ontwikke
len over de toekomst. 

Oat er in 2o 1 o meer Achmeds zullen zijn, die in 
plat Amsterdams Ajax zullen toejuichen, is voor de 
auteurs aanleiding om zich af te vragen of 'afkomst' 

die automatisch verdwijnt 
als mensen Ianger ergens 

verblijven of integreren in een groter verband. 
Ongetwijfeld zullen er individuen zijn die zich los
maken van hun eigen achtergrond en opgaan in de 
autochtone, Nederlandse samenleving. Onge
twijfeld zal de betekenis van 'afkomst' en 'etnici
teit' in de loop der jaren veranderen. Voor velen zal 
'etniciteit' echter van betekenis blijven, invloed 
hebben op hun opvattingen en levenswijze, en een 
essentiele referentie zijn bij hun functioneren in de 
samenleving. Oat geldt overigens ook voor autoch
tone groepen met een eigen identiteit. 

Daar komt nog iets bij: indien uiterlijke ken
merken, zoals huidskleur, zichtbaar maken dat 
mensen tot een bepaalde bevolkingsgroep behoren, 
gaat ook de wijze waarop anderen daarmee omgaan 
een rol spelen. Indien supporters bij Ajax oerwoud
geluiden maken als zwarte spelers aan de hal 
komen, kunnen die spelers zo Amsterdams zijn 
geworden als maar mogelijk is, maar dat neemt niet 
weg, dat zij op hun afkomst worden gediscrimi
neerd. Een toekomstgericht beleid zal zowel reke
ning moeten houden met de identiteit van de groe
pen die samen de Nederlandse samenleving vor
men, als met discriminatie en racisme die deze 
samenleving kunnen ontwrichten. 

Dit laatste kan gei:llustreerd worden aan de hand 
van hetgeen in 'De PvdA en de Stad' wordt gezegd 
over werk als instrument voor integratie en voor
waarde voor een zelfstandig bestaan (p. 8). Hoewel 
met dit integratiebegrip niet primair gedoeld wordt 
op de integratie van allorntonen in de Nederlandse 
samenleving, maar meer algemeen op de participa
tie van burgers, is het wel zo, dat werk ook voor 
allochtonen een belangrijk instrument is tot inte
gratie. Daarbij client echter bedacht te worden, dat 
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de toegang tot een baan voor allochtonen extra 
belemmerd wordt. Niet aileen door opleidingsach
terstanden en een tekort aan banen voor laagge
schoolden, maar 66k door discriminatie. Het 
onderwerp 'discriminatie als belemmering bij de 
toegang tot de arbeidsmarkt' komt in bet rapport 
niet voor. 

Spanninnen, maar welke? 
Onder de kop 'Demografie' wordt in 'De PvdA en 
de Stad' even geschreven over migranten (p. II), 
maar dan in de zin van nieuwkomers en in verband 
met de spanningen die de instroom van migranten 
veroorzaakt. Sociale verbanden worden daardoor 
verbroken en oudere buurtbewoners zien hun 
buurt van karakter veranderen. De constatering dat 
er spanningen in met name de oude buurten be
staan, is op zich correct. De essentiele vraag is ech
ter in welke mate verschillende etnische groepen 
die spanningen veroorzaken. Het maakt nogal wat 
uit, hoe bij het zoeken van de oplossing voor span
ningen de analyse van de situatie is. Wordt uitge
gaan van 'wij' (autochtonen) die last hebben van 
overlast en 'zij' (allochtonen) die overlast veroorza
ken? Of gaat bet om spanningen tussen buurtbewo
ners met verschillende leefstijlen en opvattingen 
( 66k tussen !eden van verschillende allochtone 
groepen kunnen in een buurt spanningen ontstaan)? 
Is wellicht sprake van spanningen tussen autochtone 
en allochtone buurtbewoners en lieden die in de 
buurt voor overlast zorgen (drugs, criminaliteit)? 
Waarom ontstaan er in bepaalde buurten geen 
spanningen bij de instroom van nieuwkomers en in 
andere buurten wel? Essentiele vragen, waar de 
auteurs niet bij stilstaan. Oat zou wei moeten 
gebeuren. Daarbij zou bet goed zijn, als bij de 
bespreking van de positie van allochtone groepen 
niet langer gesproken wordt over 'de minderhe
den' of 'de migranten', maar dat gedifferentieerd 
wordt. Op die manier kan beter duidelijk worden 
waar zich knelpunten voordoen en wat de bijdrage 
van onderscheiden groepen kan zijn bij de aanpak 
van problemen van buurten .:n steden. 

Tenslotte merken wij met betrekking tot 'De 
PvdA en de Stad' nog op, dat het onderdeel veilig
heid aanvulbng behoeft. Veiligheid voor iedereen 
betekent niet aileen veiligheid in de woonomge-

1. Namens de Stuurgroep geschreven 
door Leo Balai, Abdou Najib en Henk 
Smeets. 

ving, zoals de auteurs bepleiten (p. I]/ IS). Voor 
allochtone groepen betekent veiligheid ook 
bescherming tegen geweld op grond van racisme. 
Een situatie die in ons land jammer genoeg niet Ian
ger denkbeeldig is. Racisme tegenover allochtonen 
client serieus genomen te worden en op alle niveaus 
bestreden te worden. Daarbij past ook dat ernstig 
wordt overwogen op welke manier met racistische 
politieke partijen moet worden omgegaan. Het 
bestaan van deze partijen wordt door veel allochto
nen als zeer bedreigend ervaren . Vaak wordt niet 
begrepen, dat in een land met een lange democrati
sche traditie dergelijke partijen mee mogen doen 
aan het politieke debat. 

De sociale staat en de allochtonen 

Bij lezing van 'De sociale staat van Nederland' 
bekruipt je opnieuw bet idee dat slechts de - overi
gens niet onbelangrijke - problem en van de autoch
tone Nederlanders aan de orde zijn . Bladzijden lang 
wordt geschreven over werklozen die sociaal gelso
leerd raken (p. 24), wijken waar vooral oude men
sen, kansarmen, bijstandsmoeders etcetera wonen 
die geteisterd worden door bet drugsprobleem (p. 
24), drop-outs in het onderwijs als gevolg van 
gebroken gezinnen, echtscheiding, generatiecon
flicten, incest, negatieve invloeden uit de buurt 
(p. 25), de 'onderkant van de samenleving' die be
staat uit: mensen met een uitkering die toch op een 
of andere manier werk en extra inkom en weten te 
verwerven, mensen met een uitkering die daar niet 
in slagen: zwakbegaafden, daklozen, psychiatrische 
patienten (p. 26). 

Uit niets blijkt op deze pagina's dat de auteurs zich 
er van bewust zijn dat allochtonen in alle hierboven 
genoemde categorieen zijn oververtegenwoordigd: 
meer werkloos dan autochtonen, meer geconcen
treerd in achterstandswijken, de belangrijkste spe
cifieke groep waar sociale achterstand heerst en 
derhalve sterk aanwezig aan de onderkant van de 
samenleving. Als allochtonen voor het eerst in het 
rapport opduiken, valt op op, dat zij als probleem
veroorzakende 'kleurlingen' worden opgevoerd 
(p. 2]). 

Bij de beschrijving van de specifieke achters
tandsgebieden (p. 27) herstellen de auteurs van 'De 

2. Gemeente Amsterdam , Projektgroep 
Bevolkingsprojecties,Bevolkinasprojekties 
tot 201 5' ,Amsterdam 1995 
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sociale staat' enigszins de balans. Allochtonen wor
den nadrukkelijk genoemd in het rijtje achterblij
vers, als slachtoffers en veroorzakers van criminali
teit en als groep die op de arbeidsmarkt te kampen 
heeft met vooroordelen. In vergelijking met het 
eerder besproken rapport een verbetering dus. Bij 
de aanbevelingen vinden we echter geen elementen 
die blijk geven van het besef dat de aanpak van de 
achterstanden van allochtonen om extra inspannin
gen en hier en daar om een specifieke aanpak vra
gen. 

Even een paar feiten over de vier grootste groepen 
allochtonen (Surinamers, Turken, Marokkanen en 
Antillianen/ Arubanen). 3 

De basis van de moderne armoede is werkloos
heid, zegt het rapport. De werkloosheid onder 
genoemde groepen allochtonen is drie tot vijf keer 
zo hoog als onder de autochtone bevolking. Ook 
wat betreft de werkloosheidsduur zijn er grote ver
schillen tussen autochtonen en allochtonen, in het 
nadeel van de laatsten. Armoede en isolement als 
gevolg van werkloosheid treft allochtonen dus har
der dan autochtonen. 

Allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de 
categorie met de laagste inkomens. Autochtonen 
ontvangen gemiddeld 400 tot 5oo gulden netto 
meer per maand dan !eden van de hier genoemde 
groepen allochtonen . Antillianen/ Arubanen zijn 
oververtegenwoordigd in de lagere inkomensklas
sen tot j 1. 7oo,- per maand; Turken, Marokkanen 
en - iets minder - Surinamers zijn geconcentreerd 
in de inkomensgroep met J 1.6oo,- tot j 1.8oo,-. 
Autochtonen zijn oververtegenwoordigd in de 
inkom ens hoven j 2. I co,- per maand. 

Armoede wordt ook bepaald door het aantal 
mensen dat van een bepaald inkom en afhankelijk is. 
Het gemiddelde inkomen per persoon laat grote 
verschillen zien: een Marokkaan moet gemiddeld 
met iets meer dan een derde van het inkomen van 
een autochtoon zien rond te komen. Surinamers, 
Antillianen/ Arubanen en Turken zitten respectie
velijk 30, 40 en 45 procent onder het inkomen van 
autochtonen. 

Het rapport spreekt van een hoog percentage 
drop-outs in het onderwijs: 1 o tot 14 procent van 
de leerlingen. Dit gemiddelde vertekent de werke
lijkheid. Ongeveer een kwart van de Turken en 

Marokkanen bezit geen diploma. Dat geldt voor 1 o 

procent van de Surinamers en Antillianen/ Aruba
nen. Bij autochtonen is 6 procent drop-out. 

Ook bij een analyse van de huisvestingssituatie is 
sprake van een slechtere positie van allochtonen in 
vergelijking met autochtonen. Autochtonen wonen 
twee keer zo vaak in eensgezinswoningen dan al
lochtonen. T urken en Marokkanen beschikken 
over 40 procent minder ruimte dan autochtonen; 
Surinamers en Antillianen/ Arubanen over onge
veer 15 procent minder ruimte. De wens om te 
verhuizen is bij Marokkanen zeer hoog (4o procent 
wil een andere woning). Een derde van de Turken 
wil verhuizen en 3 o procent van de Surinamers en 
Antillianen/ Arubanen. Ter vergelijking: iets meer 
dan I 5 procent van de autochtone Nederlanders wil 
verhuizen. 

Dubbele tweedelinB 
Bij deze cijfers een paar opmerkingen. Voor het 
beleid is het belangrijk dat rekening wordt gehou
den met deze verschillen. In 'De sociale staat' 
wordt er op gewezen dat de meeste burgers zich in 
Nederland goed kunnen redden. Oat heeft gevol
gen voor het draagvlak voor maatregelen ter verbe
tering van de positie van de arme minderheid. Niet 
voor niets waarschuwde Joop den Uyl al voor een 
tweedeling in de samenleving. Binnen de arme 
minderheid doet zich echter nog een tweedeling 
voor: die tussen arme autochtonen en arme allocht
onen. In de afgelopen jaren blijkt dat het draagvlak 
voor maatregelen om de extra achterstand van 
arme allochtonen aan te pakken onder druk staat. 

De vraag is of de algemene aanbevelingen in het 
rapport een oplossing kunnen betekenen voor de 
hier gesignaleerde dubbele tweedeling. In ieder 
geval zou bij de uitwerking nog eens nadrukkelijk 
moeten worden nagegaan of hiermee kan worden 
volstaan. Extra achterstand en achterstelling (voor
oordelen, discriminatie, racisme) vragen om meer. 

We beseffen dat een werkloze, autochtone 
wijkbewoner die ziet dat zijn eveneens werkloze, 
allochtone buurman extra faciliteiten krijgt, omdat 
statistisch is aangetoond dat allochtonen grotere 
achterstanden hebben, daar niet van onder de 
indruk zal zijn: zijn werldoosheid is even echt als 
die van zijn buurman. Dat betekent, dat op wijkni-

3· E.P. Martens Minderheden in beelcf. 
Kerncijfers 1995, Rotterdam 1995 
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veau zoveel mogelijk aan aile achterstanden 
gewerkt zal moeten worden. Er moet op dat niveau 
een collectief belang worden gecreeerd. Tege
lijkertijd moet beseft worden dat begeleidingstra
jecten aangepast dienen te zijn aan de mensen om 
wie het gaat. Oat stelt weer eisen aan begeleirungs
insteilingen, waarvan het rapport terecht stelt dat 
rue - vaak noodgedwongen - zich steeds meer rich
ten op de sterken. Extra aandacht of verschillen in 
aanpak zijn nodig, maar dan moet voorkomen wor
den dat de indruk ontstaat dat van sommigen de 
problemen wei en van anderen niet worden aange
pakt. 

Op meso- en macro-niveau moet tegelijkertijd 
wei iets gedaan worden aan extra achterstanden en 
achterstelling. Zolang io procent van de perso
neelsfunctionarissen openlijk zegt geen allochtonen 
te zullen aanstellen en nog eens 25 procent van hen 
bepaalde groepen allochtonen systematisch uitslwt, 
blijft er alle reden voor overheidsbeleid. De Wet 
Bevordering Arbeidskansen Allochtonen (wBEAA) 
moet wellicht technisch worden verbeterd, maar 
zeker niet afgeschaft. Als zo 'n Iichte vorm van pres
sie om evenredigheid op de arbeidsmarkt tot stand 
te brengen al wordt tegengewerkt, doet rut het erg
ste vrezen. Als we arbeid essentieel vinden voor 

integratie en participatie, moet er voor gezorgd 
worden dat ook allochtonen daar naar evenrerug
heid deel aan kunnen hebben. Anders wordt het tij
delijke tweede-generatieverschijnsel van criminali
teit onder allochtone jongeren een blijvend gege
ven en een van de symptomen van een etnische 
onderklasse. 

In de hwruge tijd ruent naar onze mening de solida
riteit niet aileen te lopen langs sociale en economi
sche lijnen, maar ruent deze tevens door etnische en 
culturele grenzen heen plaats te vinden. Het op 
deze manier kweken en ontwikkelen van solidari
teit zal van doorslaggevende invloed zijn voor de 
maatschappelijke ontwikkeling in de komende 
decennia. 

Leden van allochtone groepen kunnen aileen het 
actief burgerschap vervullen wanneer zij hun zelf
vertrouwen en zelfrespect terugkrijgen. Deze twee 
zaken kunnen teruggegeven worden door meer het 
accent te leggen op de successen rue allochtonen op 
tal van terreinen (sport, cultuur, kunst, onderne
merschap) behalen. Het gaat er derhalve om deze 
successen als voorbeeldfunctie te benadrukken, 
zonder misstanden te willen verdoezelen. 




