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Het memorandum in 10 hoofdpunten

1.  De uitdaging is een samenleving tot stand te brengen gebaseerd op rechtvaardigheid, gelijkwaardig-
heid, respect, solidariteit en de kracht van pluriformiteit en diversiteit die onze samenleving rijk is.  
Integratie en integratiebeleid, begrepen als een wederkerig proces van interactie van meerderheid en 
minderheden, dient op deze kernwaarden gebaseerd te zijn en moet leiden tot meer participatie en 
emancipatie. 

2.  Integratie is de verantwoordelijkheid van de hele samenleving. De basis is wederzijdse acceptatie en 
eigen verantwoordelijkheid van alle burgers.

3.  Etnische minderheden spannen zich tot het uiterste in om aan de Nederlandse samenleving deel te 
nemen. Daarbij hoort dat zij de democratische rechtsstaat onderschrijven, inclusief de grondwettelijke 
vrijheden van anderen.

4.  De autochtone bevolking accepteert dat etnische minderheden onomkeerbaar deel uit maken van de 
Nederlandse samenleving. Dat ‘zij’ onderdeel zijn van ‘wij’. Daarbij hoort de vanzelfsprekendheid dat 
minderheden gebruik maken van hun grondwettelijke vrijheden, inclusief de vrijheid van godsdienst.

5.  Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om de beginselen van de democratische rechtsstaat te 
bewaken en de wet te handhaven, zonder aanziens des persoons. 

6.  Het is ook de verantwoordelijkheid van de overheid voorwaarden te scheppen voor de participatie en 
emancipatie van etnische minderheden. Daarbij past een stimulerend, ondersteunend en faciliterend 
integratiebeleid op het gebied van toerusting van etnische minderheden, toegankelijkheid van instel-
lingen en voorzieningen en toenadering tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

7.  De integratie van etnische minderheden is goed op weg. Op bepaalde gebieden verloopt dit proces 
succesvol, op andere gebieden minder goed. Het gaat er nu om de positieve ontwikkelingen te 
versterken en de negatieve te keren.

8.  Algemeen beleid dient elke bevolkingsgroep in voldoende mate te bereiken en te bedienen. Dat 
betekent monitoring van effecten van algemeen beleid. Specifiek beleid dient te worden ingezet als 
bepaalde groepen onder etnische minderheden niet evenredig profiteren van algemeen beleid.

9.  De focus van het integratiebeleid ligt op vergroting van participatie in onderwijs en werk, op emanci-
patie van onderop en op verbetering van de verhouding tussen bevolkingsgroepen.

10.  Zelforganisaties van minderheden spelen in het integratieproces van groepen en individuen en in 
de verbinding met en binding aan de samenleving als geheel een cruciale initiërende, agenderende, 
stimulerende en ondersteunende rol. Zij verdienen ondersteuning vanuit de overheid.
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1. Inleiding

De samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg 
Minderheden (LOM) staan voor een dynamische, rechtvaar-
dige, solidaire en pluriforme samenleving, waaraan iedereen 
als volwaardige burger kan deelnemen. Dit is een kwestie 
van mogen, kunnen en willen. De rechten van burgers 
moeten erkend worden en actief worden uitgedragen; er 
moet ruimte worden gegeven aan groepen en individuen 
in een achterstandspositie om zich te emanciperen en te 
ontplooien en mensen moeten zelf ook initiatief kunnen 
tonen en medeverantwoordelijkheid kunnen nemen voor de 
samenleving. 

Een samenleving waarin we in de eerste plaats allemaal 
Nederlandse burgers zijn. (Het generaties lang bestempelen 
van bepaalde groepen als ‘allochtoon’ hoort daar niet bij. Wij 
hanteren daarom in plaats van termen als ‘allochtonen’ en 
‘nieuwe Nederlanders’ liever de term ‘etnische minderheden’.)

Een samenleving waarin cultuur niet wordt gezien als 
statisch, waarin geen tegenstelling wordt gecreëerd tussen 
‘de’ autochtone cultuur en ‘de’ cultuur van minderheids-
groepen, maar waarin we vormgeven aan een gezamenlijke 
pluriforme cultuur, die zich voortdurend vernieuwt door de 
inbreng van mensen met uiteenlopende achtergronden. 

Een samenleving ook waarin binnen de grenzen die de wet 
stelt eenieder de vrijheid heeft om zijn/haar leven naar eigen 
waarden, normen, leefstijlen en opvattingen vorm te geven. 
Die vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Zij bestaat bij gratie 
van de bereidheid van ons allen om op te komen voor de 
vrijheid van anderen, in het bijzonder degenen waarmee we 
het niet eens zijn. 

2. Integratiebeleid

De stelling dat de integratie van etnische minderheden en 
het integratiebeleid is ‘mislukt’, is een veelgehoord geloofsar-
tikel in het politieke en publieke debat van de laatste jaren. 
Wie echter naar de nuchtere feiten kijkt, komt tot een geheel 
andere conclusie: het gaat, zij het met horten en stoten, 
goed met de integratie. De beheersing van de Nederlandse 
taal, de deelname aan onderwijs en arbeidsmarkt, aan sport, 
kunst en cultuur en ook aan bestuur en politiek is sterk 
verbeterd.
Etnische minderheden maken een snel proces van emanci-
patie door. In tienduizenden gezinnen is en wordt de stap 
van ongeletterdheid naar de universiteit in één generatie 
gezet. Steeds meer jongeren, ouderen, mannen en vrouwen, 
doen en tellen mee.

Aan de andere kant komen etnische minderheden nog 
onevenredig vaak voor in de statistieken van onder andere 
schooluitval, werkloosheid, armoede en criminaliteit. Lang 

niet iedereen slaagt er in de kansen die de Nederlandse 
maatschappij biedt effectief te benutten. Oude en nieuwe 
barrières als onvoldoende individuele toerusting, ongelijke 
behandeling, discriminatie, onvoldoende toegankelijkheid 
van algemene voorzieningen en segregatie zijn voor velen te 
hoog. Sommigen keren zich af en ontsporen.
Ook de verhoudingen tussen de bevolkingsgroepen die 
Nederland rijk is staan de laatste jaren onder druk, met name 
als het gaat om de positie van de islam in Nederland. Dat 
trekt een zware wissel op het onderling vertrouwen van indi-
viduele burgers, de relaties tussen bevolkingsgroepen en de 
samenhang van de samenleving als geheel.

Het gaat er nu om de positieve ontwikkelingen naar meer 
participatie en emancipatie te versterken, en de negatieve te 
keren, en om het onderling vertrouwen te vergroten. Daarom 
blijft ook de komende jaren een krachtig en breed integra-
tiebeleid nodig dat etnische minderheden de ruimte biedt 
om op alle niveaus deel te nemen aan de samenleving en 
investeert in verbetering van de verhoudingen tussen bevol-
kingsgroepen.

Het Rijk speelt op dit gebied een initiërende, sturende, stimu-
lerende en voorwaardenscheppende rol.
Dit vraagt om een beleid dat op alle onderdelen uitgaat van 
en recht doet aan de diversiteit van de Nederlandse samen-
leving en haar burgers. Elk beleidsterrein, elke dienst, elke 
instelling en elke organisatie dient ´diversiteitsproof´ te zijn. 
Op dit gebied is nog veel te winnen. Het verdient aanbeve-
ling hiervoor een toetsingsinstrument te ontwikkelen.

De beleidsslogan Algemeen waar mogelijk, specifiek waar 
nodig dient ook in die zin te worden opgevat. Bovendien 
heeft dit uitgangspunt alleen dan echte kracht als 
permanent wordt getoetst of algemeen beleid inderdaad 
elke bevolkingsgroep in voldoende mate bereikt en daarvoor 
effectief is. Specifiek beleid dient te worden ingezet als dit 
niet het geval is. 

Een dergelijk beleid verdient zich terug, want Nederland 
wordt van oudsher gekenmerkt door een internationaal geori-
enteerde economie en een samenleving die open staat voor 
nieuwe invloeden en immigranten die een impuls geven aan 
handel en bedrijvigheid. Nederland is mede daardoor een 
land van uiteenlopende levensbeschouwingen en godsdien-
sten die verenigd worden door een gedeelde verbondenheid 
met democratische instellingen en een tolerantie traditie. Die 
verbondenheid als actieve burgers die vanuit een eigen en 
gedeelde verantwoordelijkheid werken aan een samenleving 
waarin zij en hun kinderen een veilige toekomst tegemoet 
kunnen zien, is door alle onderlinge verschillen heen de 
essentie van het burgerschap in Nederland.

Integratie en integratiebeleid vormen het aandachtsge-
bied en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het hele 
kabinet. Het integratiebeleid verdient ook in het nieuwe 
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kabinet een minister die dit kabinetsbrede integratiebeleid 
coördineert. Hij/zij bewaakt de integrale aanpak van het 
integratiebeleid, spreekt collegá s aan op hun verantwoorde-
lijkheden en neemt initiatieven waar nodig. De ervaring leert 
immers dat zonder een dergelijke coördinerende bewinds-
persoon de aandacht voor de specifieke maatschappelijke 
positie van etnische minderheden, hun belangen en hun 
inbreng, bij vakministeries onvoldoende kan worden gewaar-
borgd met als risico dat algemeen beleid en integratiebeleid 
onvoldoende effect sorteren.
Het ligt in de rede de coördinerend minister aan te haken bij 
het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar ligt de meest 
directe relatie met de gemeenten die in het integratiebeleid 
een steeds centralere rol zijn gaan spelen (zie o.a. de lokale 
integratieagenda) en het bestuursniveau vormen dat het 
dichtst bij de alledaagse praktijk van het integratieproces 
staat.

Beleid in het algemeen en integratiebeleid in het bijzonder 
kan alleen succesvol worden als het wordt ontwikkeld en 
uitgevoerd in nauwe samenspraak met betrokken doel-
groepen van dat beleid. 
Organisaties van etnische minderheden zijn volwaardige en 
onmisbare spelers op het maatschappelijk middenveld en 
hebben een bijzondere verantwoordelijkheid als het er om 
gaat hun achterban te activeren en de weg te wijzen naar 
volwaardige deelname aan alle maatschappelijke sectoren. 
Zij dienen op alle bestuurlijke niveaus door de overheid nauw 
betrokken te worden bij het integratiebeleid.

Speciale aandacht verdient hier de Wet Overleg 
Minderhedenbeleid (WOM), de wettelijke basis voor het 
Landelijk Overleg Minderheden (LOM) waarin kabinet en 
representatieve landelijke minderhedenorganisaties overleg 
voeren over beleidsvoornemens op het gebied van integratie 
en ontwikkelingen die de integratie raken.
De ratio achter deze wet, het politieke belang van een 
gestructureerd overleg met leden van etnische groepen in het 
licht van de dilemmá s van de multiculturele samenleving, 
staat anno 2010 nog recht overeind. Het Landelijk Overleg 
Minderheden (LOM) voorziet in de fundamentele behoefte 
van minderheidsgroepen om met het kabinet overleg te 
plegen over beleid en ontwikkelingen die van invloed zijn 
op hun positie in de Nederlandse samenleving. Het overleg 
versterkt ook de participatie van minderheidsgroepen die op 
verschillende niveaus nog immer onvoldoende zijn vertegen-
woordigd. Voor dit overleg is ook geen adequaat alternatief. 
Het LOM-overleg heeft in de afgelopen jaren in relatie 
tot al de vier functies van het overleg (antenne-, kwali-
teits-, draagvlak- en kanaliseringsfunctie) zijn vruchten 
afgeworpen. Bovendien hebben achtereenvolgende 
kabinetten steeds vaker een beroep gedaan op de 
LOM-samenwerkingsverbanden bij de implementatie en 
uitvoering van beleid, met name waar het gaat om het 
bespreekbaar maken van controversiële themá s onder hun 
achterbannen. 

Gelet op de onmisbare politieke functie van het 
LOM-overleg, de uitbreiding van de taken van de 
LOM-samenwerkingsverbanden en het toenemend 
beroep dat vanuit alle hoeken van de samenleving op 
hen wordt gedaan, bevelen wij aan de positie van de 
LOM-samenwerkingsverbanden te versterken.

Dit geldt mutatis mutandis ook voor de organisaties van 
etnische minderheden op lokaal, regionaal en provinciaal 
niveau. Versterking van hun positie op met name lokaal niveau 
is een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen slagen 
van beleid. Op lokaal niveau biedt de huidige Gemeentewet 
hiervoor al aangrijpingspunten. Wij pleiten er dan ook voor 
dat gemeenten op basis van artikel 150 van de Gemeentewet 
aangeven hoe organisaties, netwerken, sleutelfiguren en 
deskundigen uit de etnische minderheidsgroepen worden 
betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de 
lokale integratieagenda. Dit zou vanuit de Rijksoverheid aan 
gemeenten ook als voorwaarde moeten worden gesteld voor 
het verkrijgen van financiële steun vanuit het Rijk.

3. Onderwijs

Basisonderwijs

a)  Onderwijsachterstanden lopen langzaam terug, maar het 
basisonderwijs slaagt er onvoldoende in om taalachterstanden 
bij leerlingen terug te dringen. Om daarvoor een oplossing te 
vinden is inzet en betrokkenheid van ouders nodig. Er is een 
breed initiatief nodig om laagopgeleide ouders bewust te 
maken van de mogelijkheden die zij hebben om bij te dragen 
aan een succesvolle schoolloopbaan van hun kinderen. 

b)  Ouderbetrokkenheid biedt laagopgeleide ouders een scala 
van mogelijkheden om bij te dragen aan het schoolsucces van 
hun kinderen. Van voorlezen tot het meehelpen op school, 
het stimuleert kinderen en verbetert hun houding jegens het 
onderwijs. Het moet een vast onderdeel van het beleidsplan 
van kinderdagverblijven en basisscholen worden om ouders 
daarover vanaf de inschrijving van hun kinderen te informeren. 

c)  Meertaligheid van kinderen wordt door het onderwijs 
niet ontkend, maar aangegrepen om samen met ouders te 
werken aan een betere taalontwikkeling van jonge kinderen. 
Een realistische en positieve benadering van meertaligheid 
bevordert het leren van het Nederlands én biedt de mogelijk-
heid om het culturele kapitaal van een bevolkingsgroep die 
veel talen spreekt optimaal te benutten in internationale 
economie en politiek.

d)  Het bereik van vroeg- en voorschoolse educatie heeft 
zich snel ontwikkeld. Lang niet overal is de kwaliteit daarvan 
voldoende om daadwerkelijk effect te hebben op taal- en 
ontwikkelingsachterstanden van autochtone en allochtone 
peuters. Na de kwantitatieve slag wordt nu een kwalitatieve 
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slag gemaakt. Met name dient de kwaliteit van de docenten 
te worden gewaarborgd.

e)  Er komt een brede campagne om ouders uit etnische 
minderheden te stimuleren gebruik te maken van de 
VVE. Deze campagne wordt in samenwerking met de 
LOM-samenwerkingsverbanden ontwikkeld en uitgevoerd.

f)  Een zorgwekkend effect van de onderwijssegregatie 
is dat sommige scholen zoveel leerlingen met problemen 
krijgen, dat de kwaliteit van het onderwijs daalt. Er komt een 
speciaal investeringsprogramma om via de inzet van extra 
goed opgeleide en betaalde vakleerkrachten tegen te gaan 
dat onderwijssegregatie leidt tot vermindering van onderwijs-
kansen. 

g)  Klassen op zwak presterende scholen bestaan uit 
niet meer dan 18 leerlingen. Op deze scholen worden top 
class docenten aangesteld met een ruim hoger salaris dan 
gemiddeld.
Daarnaast worden ouderinitiatieven om onderwijssegregatie 
tegen te gaan met kracht ondersteund. 

h)  De Onderwijsinspectie wordt uitgerust om zwakke en 
zeer zwakke scholen vaker te onderwerpen aan een Periodiek 
Kwaliteitsonderzoek (PKO). Deze scholen dienen actief te 
worden ondersteund om de kwaliteit van hun onderwijs te 
verbeteren.

i) Ook komt er onafhankelijk toezicht op de ‘inlotingpro-
cedures’ van basisscholen in de grote steden, waarbij de 
aandacht met name uitgaat naar de effecten daarvan voor 
leerlingen uit de etnische minderheden.

Voortgezet onderwijs

a) Het beleid om voortijdig schoolverlaten terug te dringen 
wordt krachtig voortgezet. Het programma Aanval op de 
uitval heeft successen geboekt, maar leerlingen uit etnische 
minderheden hebben er pas de laatste jaren en in veel 
geringere mate van geprofiteerd. Voor een effectiever beleid 
is betere voorlichting nodig over opleidingsmogelijkheden 
en beroepskeuze, met aandacht voor zowel arbeidsmarkt-
perspectieven als de eigen interesses en talenten van leer-
lingen. Andere belangrijke maatregelen die versterkt worden 
uitgevoerd zijn de inzet van mentoren of coaches voor alle 
leerlingen die daaraan behoefte hebben, het toerusten van 
scholen om beter om te gaan met diversiteit, en een intensie-
vere aanpak van zorgleerlingen.

b)  De voornaamste winst op het gebied van schooluitval 
is op dit moment te behalen met een verbetering van het 

onderwijs op VMBO en MBO opleidingen1. Er komt zo snel 
mogelijk een einde aan onvoldoende lesuren, langdurige 
lesuitval, ophokuren, lessen waarin nauwelijks kennisover-
dracht plaatsvindt, onbevoegde leerkrachten, gebrek aan 
begeleiding, roosterchaos en ongeregelde stages. Er is sprake 
van een cumulatie van deze problemen op een aantal grote 
instellingen, die hoofdzakelijk worden bezocht door leer-
lingen uit etnische minderheden.

c)  Het ‘stapelen’ van onderwijs is voor leerlingen uit achter-
standsgroepen een belangrijk middel om hun capaciteiten 
tot hun recht te laten komen. Belemmeringen voor door-
stroom naar vervolgopleidingen worden weggenomen.

4. Werk en inkomen

a) Op de langere termijn stijgt de arbeidsparticipatie van 
immigranten onmiskenbaar, maar de behaalde winst wordt 
bij een economische teruggang telkens weer voor een groot 
deel te niet gedaan. In de eerste anderhalf jaar van de 
huidige economische crisis is de netto arbeidsparticipatie van 
niet-westerse allochtonen met ruim 4 procentpunten gedaald 
(tegen 1 procent onder autochtonen) en eind 2009 is het 
werkloosheidspercentage tot 12 procent opgelopen (autoch-
tonen 4,4 procent). Dit werkloosheidsverschil moet worden 
teruggedrongen. Het kabinet onderstreept het belang van 
participatie op de arbeidsmarkt door zich ten doel te stellen 
om de netto arbeidsparticipatie van niet-westerse alloch-
tonen jaarlijks met één procentpunt te laten stijgen. De 
aanbevelingen van de sociale partners in de SER-adviezen 
‘Niet de afkomst maar de toekomt’ (2007) en ‘Diversiteit in 
het personeelsbestand’ (2009) worden overgenomen. De 
overheid zal de uitvoering van die aanbevelingen stimuleren 
en faciliteren.

b) Het Actieplan Jeugdwerkloosheid wordt krachtig voort-
gezet, met inachtneming van de afspraak gemaakt tijdens 
de Integratieraad Jeugdwerkloosheid van 3 november 2009: 
jongeren uit etnische minderheidsgroepen kunnen minimaal 
evenredig profiteren van de genomen en te nemen maat-
regelen en het verschil tussen de werkloosheid van autoch-
tone en jongeren uit etnische minderheidsgroepen wordt 
verkleind. De meest recente CBS-cijfers laten echter zien dat 
dit werkloosheidsverschil toeneemt. Om voor de jongeren 
uit de etnische minderheidsgroepen dit tij te keren zet het 
kabinet in op beleidsintensivering op rijksniveau en op het 
niveau van de G30, onder meer met behulp van streefcijfers 
en monitoring alsmede versterking van diversiteits- en anti-
discriminatiebeleid.

1  ‘Scholen met risico’s hebben relatief veel allochtone leerlingen in hun 
leerlingbevolking en liggen vaak in de vier grote steden.’ Uit De staat van 
het onderwijs, Onderwijsinspectie, Den Haag 2008, 26
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c)  De regering maakt afspraken met bedrijven en sectoren 
waar weinig etnische minderheden werkzaam zijn en/of 
worden gekenmerkt door relatief veelvoorkomende discri-
minatie bij instroom, doorstroom en uitstroom2. Het gaat 
hierbij ook om de aanpak van ‘onverklaarbare’ belonings-
verschillen: werknemers uit etnische minderheidsgroepen 
hebben een lager loon bij hetzelfde functieniveau. Volgens 
de Arbeidsinspectie3 is er een onverklaard beloningsverschil 
van 4,9% (gecorrigeerd naar leeftijd, opleiding, ervaring).

d)  Het kabinet gaat over tot uitvoering van de 
maatregel van ex-staatssecretaris Rutte van SZW (Visie 
Arbeidsmarktbeleid 2004) om op bedrijfsniveau beter inzicht 
te krijgen in de in- en doorstroom van werknemers uit de 
etnische minderheidsgroepen.4 Deze maatregel biedt werk-
gevers een uitstekend instrument om onbenut arbeidspo-
tentieel uit de etnische minderheidsgroepen aan te boren. 
Er komt een premie voor bedrijven die concrete maatregelen 
nemen om een zo divers mogelijke samenstelling van het 
personeelsbestand te creëren (leeftijd, sekse, herkomst).

e)  Overheidsorganisaties – waaronder de adviescolleges 
van de ministeries – dienen vanwege hun voorbeeldfunctie 
voorop te gaan in het streven naar zoveel mogelijk diver-
siteit in het personeelsbestand. Overigens geldt dit ook 
voor de besturen van werkgevers- en werknemersorganisa-
ties. Zij hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor hun 
achterban.

f)  Effectief gebleken methoden om ondernemers uit 
etnische minderheden te ondersteunen, worden op grotere 
schaal ingezet. Kamers van Koophandel worden aange-
spoord om te waarborgen dat zij met hun ondersteu-
ningsaanbod ook deze groep ondernemers goed bereiken. 
Daarnaast verdient het Actieplan Nieuw Ondernemerschap: 
kansen benutten (2005) een extra impuls; daarbij worden 
ondernemers uit de etnische minderheidsgroepen geïnteres-
seerd gemaakt voor de overdracht van 130.000 bedrijven de 
komende 10 jaar. 

g)  Langdurige armoede en sociale uitsluiting in veel 
gezinnen, met name onder ouderen, is een belangrijke 
barricade voor deelname aan de Nederlandse samenleving. 
Een krachtig beleid voor armoedebestrijding is daarom ook 
van groot belang voor de integratie.5

2  Zie Liever Mark dan Mohammed, SCP 2009.

3  Zie: De arbeidsmarktpositie van werknemers in 2006. Een onderzoek 
naar de verschillen in beloning en mobiliteit tussen groepen werknemers, 
Arbeidsinspectie, november 2008, p.40

4  Reactie van toenmalig staatssecretaris Rutte op de Motie Weekers, TK 
2003-2004, 29 544, nr.1

5  In het Armoedebericht 2008 van SCP en CBS lezen we: ‘Van het 
half miljoen huishoudens met een hoofdkostwinner van niet-westerse 

h)  Het voornemen om in de Kinderbijslagwet het woon-
landbeginsel in te voeren, wordt ingetrokken. Het woonland-
beginsel is discriminerend en in strijd met internationale 
verdragen. 

i)  Het voornemen van het kabinet Balkenende IV om 
de Remigratiewet te heroverwegen wordt ingetrokken. De 
Remigratiewet is geen pensioenregeling, maar een voorzie-
ning voor mensen die geen aansluiting kunnen vinden bij de 
Nederlandse samenleving, hier niet kunnen aarden en niet 
over de middelen beschikken om remigratie zelf te verwezen-
lijken. 

5. Emancipatie 

Algemeen

a)  Nederland is een democratische rechtstaat waar indivi-
duele vrijheden en in het bijzonder het zelfbeschikkingsrecht 
via de Grondwet en diverse internationale mensenrechten-
verdragen worden gewaarborgd. Toch is niet ieder individu in 
staat om hiervan vrijuit gebruik te maken. Voor het kabinet 
staat voorop dat geen enkele vorm van ongelijkheid accep-
tabel is. 

b)  Onderwijs in de universele mensenrechten wordt 
ingevoerd als verplicht vak of educatie-onderdeel voor basis, 
voorgezet en hoger onderwijs.

c)  Emancipatie is een tweezijdig proces. Enerzijds een 
emancipatieproces van individuen waarin wordt gewerkt aan 
weerbaarheid en individuele mentaliteits- en gedragsveran-
dering. Anderzijds een emancipatieproces van de omgeving 
waarin wordt gewerkt aan collectieve mentaliteitsverande-
ring. Dit tweeledige emancipatieproces zien we bij vrouwen, 
homoseksuelen, maar is ook nodig voor een groep die over 
het algemeen niet meeloopt, namelijk mannen.

Vrouwenemancipatie

In een aantal opzichten verloopt de emancipatie van 
vrouwen uit minderheidsgroepen steeds beter. Zo presteert 
een deel van deze groep steeds beter in het onderwijs. Toch 
is er nog steeds sprake van een achterstandspositie, onder 
meer als het gaat om de participatie op de arbeidsmarkt en 
verschillen in beloning en loopbaankansen. Ook is er sprake 
van rolpatronen die een volwaardige deelname van vrouwen 
aan de samenleving kunnen belemmeren. 

herkomst had in 2006 ruim 28 procent een laag inkomen. Dit aandeel is 
bijna vier keer zo hoog als bij autochtone huishoudens. Binnen de niet-
westerse huishoudens liep het aandeel met een laag inkomen uiteen van 
22 procent (Suriname) tot 32 procent (Marokko)en 33 procent (overig 
niet-westers land).’
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Cultuurgerelateerde ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
is nog steeds een ernstig probleem in verschillende etnische 
gemeenschappen. Als gevolg hiervan zien we problemen 
ontstaan op het gebied van ondermeer veiligheid, inburge-
ring, arbeid- en onderwijsparticipatie. 
De hierboven benoemde vorm van ongelijkheid wordt meestal 
aangescherpt en overeind gehouden door zogenaamde 
‘groepsidentiteiten’ die zich baseren op dezelfde culturele 
conventies waarmee traditionele rolpatronen veilig worden 
gesteld. Dit verschijnsel is - ondanks veel vooruitgang - in veel 
etnische gemeenschappen nog ruimschoots aan de orde.
Een zo omvangrijk emancipatieproces heeft alleen kans 
van slagen wanneer dit van binnenuit wordt georganiseerd. 
Deze visie dient uitgangspunt te zijn van het landelijke of 
lokale emancipatiebeleid. Ook dient sprake te zijn van meer 
samenhang, integrale aanpak en resultaatsmeting van 
programmá s en projecten.

Vanuit de visie dat een emancipatieproces alleen van onderaf 
kan worden ingezet, zijn wij ervan overtuigd dat eigen orga-
nisaties van gemeenschappen deze veranderingsprocessen op 
gang moeten brengen. Daarom zet het nieuwe kabinet in op 
de volgende punten:

a)  Aannemen van emancipatie van vrouwen uit etnische 
minderheidsgroepen als beleidsprioriteit.

b)  Gericht investeren in economische zelfstandigheid van 
vrouwen uit etnische minderheidsgroepen

c)  Oprichten van vrouwenvakscholen en beroepsopleidingen 
voor laagopgeleide vrouwen.

d)  Waarborgen van de beschikbaarheid van voldoende 
kinderopvang van goede kwaliteit, waarbij de kosten geen 
barrière mogen vormen voor vrouwen met lage inkomens.

e)  Dagarrangementen voor schoolgaande kinderen met 
een gevarieerd aanbod van onderwijs, opvang, sport, spel en 
cultuur. 

f)  Versterken van de zelfstandige rechtspositie van vrouwen.

g)  Bestrijden gedwongen huwelijken, zowel maatschappelijk 
als juridisch.

h)  Bestrijding van diverse vormen van cultuur gerelateerd 
geweld tegen vrouwen, d.w.z. dat:
• het landelijk programma eergerelateerd geweld wordt 

voortgezet en uitgebreid tot alle gemeenten;
• de landelijk campagne tegen meisjesbesnijdenis wordt 

voortgezet ten behoeve van de zelfredzaamheid van 
potentiële slachtoffers;

• concrete maatregelen worden getroffen ter vergroting van 
de weerbaarheid van vrouwen, met speciale aandacht voor 
nieuwkomers, zoals maximaal een maand na aankomst 

in Nederland de inburgering koppelen aan werk- of 
opleidingtrajecten;

• op lokaal niveau integrale vangnetten worden opgezet 
ten behoeve van de veiligheid van potentiële slachtoffers;

• de deskundigheid bij politie en justitie over 
cultuurgerelateerd geweld wordt vergroot;

• hulpverleningsinstanties voor slachtoffers van 
eergerelateerd geweld, huiselijk geweld en genitale 
verminking breed bekend worden gemaakt onder de 
etnische minderheidsgroepen;

• wordt aangestuurd op erkenning van landelijke en 
lokale migranten- en vluchtelingenorganisaties als 
ketenpartners, ten behoeve van betere toeleiding 
van potentiële slachtoffers naar hulpinstellingen 
en politie en een adequate verdeling van taak- en 
verantwoordelijkheden.

Homo-emancipatie

Binnen veel etnische minderheidsgroepen is de mentaliteit 
over homoseksualiteit negatief. Er is ook sprake van diverse 
vormen van negatief gedrag tegen homoseksuelen, biseksu-
elen en transgenders. 
Vanuit de visie dat ook hier een tweeledig emancipatieproces 
bij etnische minderheden van onderop moet worden ingezet, 
zet het kabinet in op de volgende punten:

a)  Het verder uitbreiden en voortzetten van de huidige 
landelijke programma’s ter verandering van mentaliteit 
rondom homoseksualiteit.

b)  Het bevorderen en/of faciliteren van samenwerking 
tussen homobelangenorganisaties en vluchtelingen- en 
migrantenorganisaties.

c)  Het betrekken van vluchtelingen- en migrantenorganisa-
ties bij beleidsontwikkeling op lokaal en landelijk niveau.

d)  Het bevorderen van samenwerking tussen politie en 
justitie en zelforganisaties.

Mannenemancipatie

Binnen alle gemeenschappen is een duidelijke behoefte 
aan mannenemancipatie. Deze behoefte komt voorname-
lijk voort uit de veranderprocessen waarbij vooral vrouwen, 
jongeren en homoseksuelen betrokken zijn. Tot op heden zijn 
er nog onvoldoende programma’s ontwikkeld die specifiek op 
mannen zijn gericht.

Aangezien de behoefte aan mannen emancipatie uit diverse 
groepen voortkomt, zowel vrouwen, jongeren, homoseksuelen 
als ook uit mannen zelf en dit een nieuw, maar bij uitstek 
een proces van onderaf is, zal het kabinet een eerste proces 
vanuit de etnische minderheidsgroepen hieromtrent bevor-
deren dan wel faciliteren.
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6. Discriminatiebestrijding

a)  De overheid behandelt in gelijke situaties alle burgers 
gelijk. Gelijke behandeling door de overheid draagt er toe 
bij dat burgers elkaar onderling gelijkwaardig bejegenen 
en niet als ‘wij’ en ‘zij’ tegenover elkaar blijven staan. Als 
maatregelen mogelijk discriminerend zijn, moeten Tweede 
Kamerfracties een preadvies bij de Commissie Gelijke 
Behandeling kunnen inwinnen, dan wel prejudiciële vragen 
kunnen stellen bij het Europees Hof van Justitie.  

b)  De overheid neemt actief stelling tegen beknotting van 
de vrijheid van godsdienst.

c)  Minderheden worden aangesproken op hun verant-
woordelijkheid zich teweer te stellen tegen discriminatie 
van vrouwen, homoseksuelen, joden en andersdenkenden. 
Minderhedenorganisaties die deze vormen van discriminatie 
actief willen bestrijden en binnen hun achterbannen aan de 
orde willen stellen, worden actief ondersteund.

d)  Opsporing en vervolging van discriminatie verdienen 
meer aandacht. Het gaat daarbij niet alleen om discriminatie 
op basis van afkomst, kleur, nationaliteit of geloof maar ook 
om discriminatie op basis van geslacht en seksuele voorkeur.

e)  Er wordt sterker ingezet op preventief beleid in branches 
en sectoren waaruit stelselmatig signalen van discriminatie 
worden ontvangen. Met die sectoren worden convenanten 
gesloten over het uitbannen van discriminatie.

f)  Er komen maatregelen om te waarborgen dat bestuur, 
management en uitvoerende werknemers van - zowel 
publieke als private - organisaties op het gebied van arbeids-
bemiddeling op de hoogte zijn van de Algemene Wet Gelijke 
Behandeling (AWGB) en de anti-discriminatiebepalingen in 
de Arbo-wet en die in de praktijk naleven.

g)  Er komt een verbod op ‘ethnic profiling’ (het koppelen 
van etnische herkomst aan negatieve kenmerken en op basis 
daarvan repressieve maatregelen ontwikkelen) teneinde 
willekeur, misbruik en ongelijke behandeling langs etnische 
lijnen te voorkomen. ‘Etniciteitsrisico’s als meldingsgrond 
voor de Verwijsindex risico’s jeugd’ (het toegevoegde art. 2 j.l 
VIR) wordt geschrapt. 

7. Rechtspositie

a)  De eisen aan naturalisatie worden versoepeld. Door 
de verzwaring van de eisen voor naturalisatie is het 
Nederlanderschap voor veel mensen buiten bereik komen te 
liggen. Het betekent onder andere een belemmering voor 
politieke participatie omdat hierdoor een grote groep burgers 
in Nederland geen kiesrecht heeft. Versoepeling betekent 
onder andere een forse verlaging van de kosten voor naturali-

satie en het invoeren van een optierecht voor burgers die zich 
op vrijwillige basis verdienstelijk maken voor de Nederlandse 
samenleving. Ook blijft het conform de adviezen van de 
ACVZ en de WRR mogelijk de oorspronkelijke nationaliteit 
naast de Nederlandse te behouden. 

b)  In Nederland geboren kinderen van ouders met een 
permanente verblijfsvergunning krijgen bij hun geboorte de 
Nederlandse nationaliteit.

c)  De leges voor verblijfsvergunningen worden terugge-
bracht tot een niveau dat vergelijkbaar is met de kosten van 
een Nederlands paspoort.

d)  De Nederlandse staat respecteert het Europees en inter-
nationaal recht, in het bijzonder wanneer het gaat om de 
in internationale verdragen vastgelegde rechten van immi-
granten. Wet- en regelgeving die daarmee conflicteert wordt 
daarop aangepast.
(De Raad van Europa, de Mensenrechtenambassadeur van 
de Raad van Europa, het Kinderrechtencomité van de VN, de 
ECRI, de OSJI en Amnesty International hebben Nederland 
de afgelopen jaren meerdere malen gewezen op de strijdig-
heid van verschillend beleidsmaatregelen met vastgelegde 
mensenrechten.)

e)  De regelgeving ten aanzien van gezinsvorming en 
-hereniging dient in overeenstemming zijn met de randvoor-
waarden die mensenrechtenverdragen daaraan stellen.6 In 
het bijzonder dient wetgeving in overeenstemming te zijn 
met de Europese richtlijnen inzake de rechten van migranten 
en met het Associatieverdrag EEG - Turkije. 

f)  De overheid neemt maatregelen ter versterking van de 
zelfstandige rechtspositie van vrouwen uit etnische minder-
heden.

g) Identiteitscontroles in de publieke ruimte worden 
etnisch neutraal uitgevoerd; stigmatisering dient te worden 
voorkomen.
 
h) De overheid neemt maatregelen waardoor reguliere 
controles van Surinaamse Nederlanders  op Schiphol zó 
worden uitgevoerd dat het ongemak dat onschuldigen 
daarvan ondervinden, tot een minimum beperkt blijft.

i)  Het actief kiesrecht op landelijk niveau wordt openge-
steld voor wie vijf jaar rechtmatig in Nederland verblijft.

6  Zie ook uitspraak EHvJ C-578/08 over de inkomenseis van 120% 
minimumloon.
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8. Inburgering

a)  Inburgeringsplichtigen dienen zo snel mogelijk en 
maximaal binnen een maand na aankomst in Nederland te 
starten met een inburgeringscursus. 
b)  De komende periode ligt het accent op de verbetering 
van de kwaliteit van de inburgering. Cursussen moeten beter 
aansluiten op de capaciteiten en ambities van inburgeraars. 
Ook worden in een zo vroeg mogelijk stadium duale trajecten 
aangeboden. Daarbij wordt beter rekening gehouden met de 
combinatie van werk en de zorg voor kinderen.

c)  Werkgevers zijn medeverantwoordelijk voor inburgering 
en bieden hiervoor faciliteiten aan.

d)  De controle op de kwaliteit en resultaten van oplei-
dingen die inburgeringscursussen verzorgen wordt 
verscherpt.

e)  Voor veel ouderen blijken de inburgeringseisen te hoog. 
Daarom wordt vanaf 55 jaar de resultaatsverplichting van 
het inburgeringsexamen vervangen door een inspannings-
verplichting. 

f)  De verblijfsrechtelijke sanctie in de Wet Inburgering 
wordt afgeschaft. Die sanctie is niet alleen in strijd met het 
Europees recht maar ook contraproductief. Immigranten 
kunnen immers moeilijker werk vinden, een bedrijf beginnen 
of een huis kopen wanneer hen een permanente verblijfsver-
gunning wordt onthouden. Het onthouden van zelfstandig 
verblijfsrecht aan vrouwen maakt hen afhankelijk van hun 
echtgenoten. 

9. Wonen en wijken

a)  De wijkaanpak wordt voortgezet. Daarin zal de focus 
meer dan tot nu toe komen te liggen op het stimuleren van 
betrokkenheid en initiatieven van wijkbewoners. De leefbaar-
heid en sociale cohesie in wijken wordt bepaald door een 
complex van verschillende factoren die allemaal op elkaar 
ingrijpen. Sociale factoren zoals samenstelling van de wijk-
bevolking, economische status van de bewoners en de mate 
van participatie in de gemeenschap van een wijk spelen 
een belangrijke rol. Met name participatie van bewoners 
in de verbetering van hun eigen leefomgeving is hierin 
essentieel. Daarnaast is ook het fysieke domein bepalend 
voor de leefbaarheid. Gebouwen, infrastructuur en voorzie-
ningen bepalen mede de sfeer, aantrekkelijkheid, veiligheid 
en interactie tussen wijkbewoners. De wijkaanpak zet in op 
verbetering van leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie 
in zowel het sociale als fysieke domein. Betrokkenheid van 
wijk- en buurtbewoners bij de planvorming en -uitvoering van 
gemeenten en corporaties voor hun wijk en buurt is essen-
tieel voor draagvlak en blijvende resultaten. Revitalisering 
en renovatie van wijken gaat wijk- en buurtbewoners direct 

aan en biedt uitgelezen kansen voor versterking van partici-
patie en sociale binding tussen bewoners onderling en met 
overheid en instellingen. 

b)  Er komt een actief beleid om segregatie tegen te gaan. 
Achterstandswijken worden aantrekkelijk gemaakt voor 
mensen met hogere inkomens door investeringen in leefbaar-
heid en het wordt voor etnische minderheden gemakkelijker 
om te verhuizen naar ‘witte’ wijken met midden- en hoge 
inkomens.

c)  Er komt een segregatietoets om na te gaan of maat-
regelen op het terrein van de volkshuisvesting mogelijk de 
afstand tussen bevolkingsgroepen vergroten. 

d)  Het stimuleren van etnisch ondernemerschap alsmede 
programmá s ter bestrijding van overlast en criminaliteit 
en de specifieke aanpak van Antilliaanse en Marokkaans-
Nederlandse risicojongeren wordt zo veel mogelijk gecoördi-
neerd met en afgestemd op de wijkaanpak.

e)  De Lubbers-Metiary akkoorden voor de Molukse 
bevolking die ondermeer de wens om te blijven wonen in 
specifieke Molukse woonwijken bekrachtigen met specifieke 
regelgeving, worden gerespecteerd. 

10. Welzijn en zorg

Psychische en lichamelijke gezondheid is essentieel voor 
individuele ontwikkeling en (re-)integratie. Het thema 
gezondheid krijgt een meer prominente plaats in de lokale 
integratieagenda’s. 

Jongeren

a)  Bij de hervorming van de jeugdzorg dient veel aandacht 
uit te gaan naar het verbeteren van het vertrouwen van 
etnische minderheden in de jeugdzorg. Daarbij is betrokken-
heid bij en samenwerking met ouders essentieel voor succes. 
Dit geldt ook voor het beleidsprogramma Diversiteit in het 
jeugdbeleid.
Op dit moment hebben jongeren uit de etnische minder-
heden een tien maal zo grote kans om in aanraking te komen 
met onvrijwillige jeugdzorg. Daarom is de huiver onder 
etnische minderheden voor de jeugdzorg - die jongeren snel 
verwijst naar jeugdbescherming of plaatsing in JJI - begrij-
pelijk. Maar dat leidt ook tot interventies op een veel te laat 
moment. 

b)  Een ongezonde zwangerschap heeft negatieve gevolgen 
voor groei, ontwikkeling en gedrag in de toekomst. De 
voorlichting aan (aanstaande) ouders over het belang van 
prenatale zorg, een gezonde zwangerschap en gezonde 
voeding krijgt een nieuwe impuls. Scholen, verloskundigen-
praktijken, consultatiebureau’s en opvoedingsondersteuning 
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(Centra voor Jeugd en Gezin) krijgen daarin een actieve rol. 
Speciale aandacht gaat uit naar de voorlichting van ouders 
uit etnische minderheden.

c)  Het bevorderen van verantwoord seksueel gedrag door 
voorlichting wordt een van de kerndoelen in het onderwijs 
(BO/VO); een voorstel waar de Rutger Nissogroep (RNG) ook 
voor pleit. 

d)  Het Actieplan Meedoen allochtone jeugd door sport 
wordt gecontinueerd. 

Ouderen

a)  In 2015 zullen er ruim 260.000 ouderen uit etnische 
minderheden in Nederland wonen. Deze groep heeft relatief 
veel te maken met armoede, gezondheidsklachten en onge-
schikte woningen. De Rijksoverheid stimuleert de eigen 
verantwoordelijkheid van patiënten en zorgverleners om 
te zorgen voor een plezierige oude dag, maar neemt ook 

haar verantwoordelijkheid. Zo zal de overheid monitoren in 
hoeverre zorginstellingen in staat zijn om goede kwalitatieve 
zorg te verlenen aan al hun patiënten, inclusief (oudere) 
migranten. 

b)  Er komt meer ruimte voor voorzieningen die zijn toege-
sneden op de behoeften van ouderen, zoals wooncomplexen 
voor specifieke groepen ouderen.

c)  Bekeken zal worden of en in hoeverre het AOW-gat van 
de groep Surinaamse Nederlandse ouderen, die staatsrech-
terlijk nooit Surinamer zijn geweest maar vanwege de huidige 
regelgeving geen recht hebben op AOW over de periode 
1957 - 1975, juridisch kan worden gerepareerd.

d)  De overheid zal meer aandacht schenken aan de bestrij-
ding van eenzaamheid en isolement onder ouderen in het 
algemeen en ouderen uit etnische minderheden in het 
bijzonder.

BUAT, Platform voor Molukkers
Biltstraat 95 
3572 AL Utrecht 
T 030 - 236 7116 E info@buat.nl 
  I www.buat.nl

IOC, Inspraakorgaan Chinezen
Maliebaan 13 
3581 CB Utrecht 
T 030 - 223 2950 E info@ioc-ch.nl 
F 030 - 238 2166  I www.ioc-ch.nl

IOT, Inspraakorgaan Turken
Maliebaan 13  
3581 CB Utrecht  
T 030 - 234 3625  E info@iot.nl 
F 030 - 670 0517  I www.iot.nl

Lize, overlegpartner Rijksoverheid  
Zuideuropese gemeenschappen
Maliebaan 13 Postbus 14065 
3581 CB Utrecht  3508 SC Utrecht 
T 030 - 233 2100 E E info.lize@lize.nl 
F 030 - 232 2571  I www.lize.nl

OCaN, Overlegorgaan Caribische Nederlanders
Laan van Meerdervoort 145 A 
2517 AX Den Haag 
T 070 - 380 3301 E ocan.antillianen-arubanen@wxs.nl 
F 070 - 388 9976 I www.ocan.nl

SIO, Surinaams Inspraak Orgaan
Maliebaan 13 
3581 CB Utrecht 
T 030 - 231 6014  E info@sioweb.nl 
F 030 - 234 3836 I www.sioweb.nl

SMN, Samenwerkingsverband van  
Marokkaanse Nederlanders
Maliebaan 13 Postbus 14172 
3581 CB Utrecht 3508 SG Utrecht 
T 030 - 236 7327 E info@smnnet.nl 
F 030 - 236 9118 I www.smnnet.nl

VON, Vluchtelingen-Organisaties Nederland 
Sumatrakade 1003 - 1005 
1019 RD Amsterdam 
T 020 - 509 1370 E info@vluchtelingenorganisaties.nl 
  I www.vluchtelingenorganisaties.nl

Secretariaat: Maliebaan 13, 3581 CB Utrecht   T 030 - 230 4317


