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T VV C M I

Bestrijding van vooroordeel,
discriminatie en racisme

BESTRIJDING VAN VOOROORDEEL, DISCRIMINATIE EN RACISME

I

De Tijdelijke Wetenschappelijke Commissie Minderhedenbeleid (TWCM) IS ingesteld
door de minister van Binnenlandse Zaken. De commissie heeft de taak de minister
gevraagd en ongevraagd te adviseren over de gevolgen van nieuwe beleidsrelevante
wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen voor het
minderhedenbeleid op middellange termijn.
De commissie heeft de volgende samenstelling:
mw. drs N.J. Ginjaar-Maas, voorzitter
prof, dr R. Penninx, secretaris/lid
D. Corporaal
prof mr P.F. van der Heijden
mw. mr A.B. Leeser-Gassan
dr K. Sietaram
mw. M. Zengin
Het administratief secretariaat wordt gevoerd door drs R. Wolff van het Instituut voor
Migratie- en Etnische Studies (IMES) te Amsterdam.
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I Inleiding

De laatste jaren is er in Nederland sprake van een toenemende pohtisering van
de onderwerpen immigratie en immigranten. Deze pohtisering loopt grotendeels parallel aan de veranderingen in de politieke discussie over het minderhedenbeleid." Die discussie laat een opvallende verschuiving zien in het denken
over minderheden. Zij worden steeds meer gewezen op hun verantwoordelijkheden: minderheden hebben niet alleen rechten, maar ook phchten tegenover
de samenleving. De invoering van het inburgeringscontract is hiervan een treffend voorbeeld.
Discussies over immigratie- en integratiebeleid zijn in principe toe te juichen en vormen een noodzakelijk onderdeel van een democratische samenleving. Een consequent toelatingsbeleid voor nieuwkomers is op zijn beurt een
noodzakelijk onderdeel van het integratiebeleid. De toenemende pohtisering
kan echter ook tot onevenwichtige discussies leiden als minderheden onevenredig verantwoordehjk worden gehouden voor hun eigen problemen (bijvoorbeeld in het onderwijs en op de arbeidsmarkt), en zelfs voor problemen in de
samenleving als geheel. Overlast, criminaliteit en het risico van gettovorming
in enkele stadswijken worden regelmatig op ongenuanceerde wijze in verband
gebracht met de aanwezigheid van etnische minderheidsgroepen. Zulke associaties - niet zelden opgeroepen door politici en de media - beinvloeden de publieke opinie en vormen een voedingsbodem voor een negatieve beeldvorming
over en sociale uitsluiting van deze groepen. Verschijnselen als vooroordelen,
discriminatie en racisme zijn hiermee verbonden, niet alleen als oorzaken, maar
ook als gevolgen.
Discriminatie, vooroordelen en racisme zijn geen recente verschijnselen in de
Nederlandse samenleving. Zij zijn er altijd al geweest, zij het verschillend in
vorm en omvang. De bestrijding ervan is sinds enkele jaren op grotere schaal
ter hand genomen. In haar kaderadvies signaleert de TWCM dat op het terrein

I Zie: TWCM, Eenheui en vcnchcidenheid: op cock naar de balans. Beschouwingen over immigratie- en integratiebeleid. TWi:M-kaderiidvics ni". I, Amsterdam (Het Spinhuis) 1995.
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van bestrijding reeds veel in gang is gezet.' Daar waar het gaat om het wegnemen van formele discriminerende bepalingen in wet- en regelgeving is al
vrij veel ondernomen. Bij de uitvoering van het beleid ter bestrijding van
vooroordeel en discriminatie zijn maatregelen getroffen om klachtenprocedures te vergemakkelijken. Politic en officieren van justitie hebben instructies gekregen over het effectief omgaan met klachten over discriminatie. De
overheid subsidieert het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR), dat samenwerkt met een groot aantal (al dan niet gesubsidieerde) plaatselijke organisaties voor melding en bestrijding van racisme. Ook
instellingen als het Anti-Discriminatie-Overleg (ADO), het Anti-Racisme Informatie Centrum (ARic) en de Anne Frank Stichting krijgen financiele steun van
de overheid. Daarnaast wordt via de indirecte weg het een en ander gedaan:
met informatiecampagnes, trainingen voor overheidspersoneel en het subsidieren van particuliere instellingen wordt geprobeerd vooroordelen te bestrijden.
Deze initiatieven en maatregelen blijken echter geen voldoende voorwaarde
voor het uitbannen van vooroordelen, racisme en discriminatie. De commissie
constateert dat deze verschijnselen de laatste jaren juist duidelijker vorm hebben gekregen, openlijker plaatsvinden en groter van omvang zijn geworden. Er
komen uit de samenleving signalen die overtuigend laten zien dat vooroordeel,
racisme en discriminatie eerder toe- dan afnemen: het (politieke) klimaat jegens allochtonen is verhard; het aantal raadszetels voor extreem-rechtse partijen is toegenomen; de discriminatie op de arbeidsmarkt duurt voort; het aantal
racistische en extreem-rechtse gewelddaden neemt nog steeds toe; er vinden
extreem-rechtse demonstraties plaats en de voetbalwereld wordt (wederom)
opgeschrikt door oerwoudgeluiden op de tribune (zie bijlage i voor een onderbouwing van deze uitspraken).
Volgens de commissie kunnen de twee bovenstaande, schijnbaar tegengestelde
ontwikkelingen alleen dan verklaard worden als ze geinterpreteerd worden in
termen van de groeiende polarisatie binnen de Nederlandse samenleving als
geheel: tegenstellingen worden harder tegenover elkaar gesteld en individuen
worden eerder gedwongen positie te kiezen.
De constatering van deze geregistreerde polarisatie is van belang. Minstens
evenzo belangrijk is hoe groepen die als slachtoffer beschouwd kunnen worden
of zichzelf als (potentieel) slachtoffer zien daarop reageren. Uit het weinige beschikbare materiaal komt naar voren dat de meerderheid van de allochtone bevolking zich achtergesteld voelt op de arbeidsmarkt, soms het gevoel heeft
slechter behandeld te worden en niet welkom te zijn in Nederland vanwege de

2
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TWCM-kadoradvies nr. i, a.w., pp. 21-22, 60-61.
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buitenlandse afkomst, en zich (zeer) bedreigd voelt door de aanwezigheid van
extreem-rechtse politieke partijen.' Tot welke reacties deze gevoelens kunnen
leiden, is vooralsnog moeilijk in te schatten. Het is voorstelbaar dat zij negatief
uit kunnen pakken voor het integratieproces. Een verdere polarisatie kan dit integratieproces in de weg staan en zelfs leiden tot een escalatie.
De commissie acht het haar taak om een bijdrage te leveren aan het verminderen van polarisatie en daarmee het tot stand komen van een multiculturele
samenleving te bevorderen. Zij is van mening dat het bestrijden van vooroordelen, discriminatie en racisme een belangrijk instrument is om dit streven te
verwezenlijken. In het voorliggende advies worden hiertoe aanbevelingen geformuleerd voor een toekomstig anti-discriminatiebeleid.
De opbouw van het advies is als volgt. Hoofdstuk 2 is theoretisch van aard.
Hierin wordt een raamwerk gegeven dat inzicht verschaft in de verschillende
verschijningsvormen van vooroordelen, discriminatie en racisme. Hoofdstuk 3
heeft betrekking op de praktijk. In dit onderdeel wordt een overzicht gepresenteerd van bestaande Nederlandse initiatieven, maatregelen en activiteiten ter
bestrijding van vooroordeel, discriminatie en racisme, aangevuld met een kort
overzicht van soortgelijke activiteiten in omringende landen. Uitgaande van de
bevindingen uit beide hoofdstukken worden ten slotte in hoofdstuk 4 aanbevelingen geformuleerd voor de bestrijding van deze verschijnselen. In de bijlagen
wordt aan de hand van statistische gegevens ingegaan op vooroordelen, racisme en discriminatie in Nederland (bijlage i) en wordt een overzicht gegeven
van in Nederland opererende organisaties tegen racisme en discriminatie
(bijlage 2).

3

Zie: NCB/IKON, Allochtonen

over Nederland(crs).

Publikatierceks NCB, dccl 18. U t r e c h t

(NCB) 1995.
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2 Naar* een systematische benadering

'I

•

Stereotypen, vooroordelen, sociale uitsluiting, discriminatie en racisme zijn
verschijnselen waarvan velen vinden dat ze slecht en onaanvaardbaar zijn en te
alien tijde bestreden moeten worden. In de praktijk blijkt het evenwel erg moeilijk om deze bestrijding op een effectieve wijze ter hand te nemen, ondanks de
vele inspanningen. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat voorbij wordt gegaan
aan de vraag wat deze verschijnselen nu eigenlijk inhouden. Vaak wordt het een
in een adem genoemd met het ander: racisten discrimineren en wie discrimineert is een racist. Hiermee willen wij zeker niet ontkennen dat er een verband
is tussen vooroordelen, discriminatie en racisme, maar het is de vraag of dit verband er altijd is. Wanneer dit niet het geval is, zal dit ook consequenties hebben
voor de bestrijding: vooroordelen zuUen dan op een andere wijze bestreden
moeten worden dan racistische handelingen of (bepaalde vormen van) discriminatie.
Het in de praktijk bestrijden van vooroordelen, discriminatie en racisme kan
ook problemen ondervinden doordat niet voor iedereen duidelijk is wat de precieze bedoelingen van bepaalde inspanningen zijn. Wat waren bijvoorbeeld de
doelstelhngen van de campagne Allemaal anders, allemaal gelijk en zijn deze
doelstelhngen gehaald? Wie weet dat de campagne Medelanders, medewerkers
gericht was op werkgevers en op allochtonen met ten minste een Ibo-opleiding?
Zijn de effecten van dergelijke campagnes te meten - los nog van de vraag hoe
succesvol ze zijn? Anti-Discriminatie Bureaus houden zich niet alleen bezig
met het afhandelen van meldingen van discriminatie en racisme, maar ook met
zaken als voorlichting, public relations, beleidsbeinvloeding en het verzorgen
van trainingen en cursussen. Ook andere organisaties, groepen en individuen
laten regelmatig weten dat zij zich het uitbannen van iedere vorm van racisme
en discriminatie ten doel stellen. De indruk ontstaat dat discriminatie- en racismebestrijding tevens inhoudt dat alles tegelijkertijd moet worden aangepakt en
dat concrete activiteiten vaak sterk samenhangen met de agenda en waan van
de dag.
Gezien de complexiteit en hardnekkigheid van de te bestrijden verschijnselen
acht de commissie het zinvol allereerst systematisch aandacht te besteden aan
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de betekenis, werking en verschijningsvorm van vooroordelen, discriminatie en
racisme, en de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en voortbestaan ervan. Zo'n systematische benadering moet uiteindelijk leiden tot ideeen over en
aanbevelingen voor een effectief instrumentarium ter bestrijding.

2.1 Groepen, individuen en hun positie in de samenleving
Het uitgangspunt van onze benadering is dat individuen, groepen en hun organisaties een bepaalde positie verwerven in de samenleving." Individuen doen
dat op basis van eigen kenmerken (zoals talenten) en inspanningen, maar ook
op basis van mogelijkheden die de samenleving daarvoor biedt. Deze positieverwerving is niet uitsluitend een individueel proces. Individuen sluiten zich
aan bij groepen, of worden door anderen in groepen of categorieen ingedeeld.
In de positie van groepen of categorieen onderscheiden we twee aspecten: een
maatschappelijk en een etnisch-cultureel aspect.
Het eerste aspect heeft betrekking op de verdeling van schaarse goederen,
zoals werk, onderwijsmogelijkheden, gezondheidszorg en woningen. Voor wie
is er werk en hoe wordt het beloond? Wie krijgt er kwalitatief goed onderwijs?
Voor welke medische zorg komt men in aanmerking? Wie komen er te wonen
in de goede woningen? De toevoeging 'schaars' impliceert dat deze goederen
niet voor iedereen zonder meer toegankelijk zijn. De mogelijkheid om te beschikken over bepaalde goederen kan te maken hebben met het wel of niet hebben van specifieke individuele kwaliteiten (bijvoorbeeld talent en/of opleiding),
maar voor een deel (en soms geheel) ook met het wel of niet behoren tot een
bepaalde groep. Groepen kunnen terecht of onterecht bepaalde eigenschappen
toegedicht krijgen, of zichzelf op bepaalde eigenschappen gaan profileren.
Deze (toegedichte) groepseigenschappen kunnen vervolgens als selectiecriteria
gaan dienen om mensen wel of niet in aanmerking te laten komen voor bepaalde goederen. Te denken valt aan het verstrekken van uitkeringen aan werklozen
en scholingsprojecten voor ongeschoolden, maar ook aan de weigering van een
werkgever om allochtonen, vrouwen of homoseksuelen voor bepaalde functies
in dienst te nemen.
Het tweede aspect betreft de etnisch-culturele positie, hier gedefinieerd als
de mate waarin een groep zichzelf als een specifieke groep ziet of door anderen
zo wordt beschouwd. Dat 'specifieke' kan onder meer worden omschreven met
(sub)cultuur, normen- en waardensysteem en fysiek uiterlijke kenmerken.

I Bcdoeld wordt hier de westcrsc (individualistische) samenleving. Zie ook: Hofstedc, G.,
Allemaalandendenkenden. Amsterdam (Contact) 1995,

6
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Groepslidmaatschap is echter niet absoluut of uitsluitend. Zo kunnen individ u e n zich sporadisch verbonden voelen met een groep (zoals bij folkloristische
reiinie), terwijl anderen al hun primaire contacten (familie en vrienden) en secundaire contacten (school, werk, vrijetijdsbesteding, organisaties) binnen een
en dezelfde groep hebben. Ook behoren individuen altijd tot meerdere groepen. Daarbij kunnen zij (of hun omgeving) aan het lidmaatschap van de ene
groep een hogere prioriteit geven dan aan dat van andere.
D e etnisch-culturele positie is gebaseerd op etniciteit en daarmee samenhangende processen. Etniciteit kunnen we kortweg omschrijven als een gevoel
van eenheid en verbondenheid op grond van een gemeenschappelijke cultuur
of geschiedenis. Bij etnische processen kunnen we onderscheid maken tussen
het ontstaan (etnogenese), handhaven, versterken (etnisering) of het verzwakken van etnische grenzen tussen groepen. Groepssamenhang en het denken en
handelen in termen van groepen is dus van primair belang. Het veronderstelt
interactie en communicatie tussen (leden van) verschillende groepen. In dat
contact wil een groep zich onderscheiden van anderen of wordt door anderen
als een specifieke groep beschouwd. Daarbij worden (culturele) symbolen
en/of een gedeeld verleden en herkomst gehanteerd om de grenzen tussen de
groepen te markeren. Taal(gebruik) en religie kunnen bijvoorbeeld als grensmarkeerders een rol spelen. Bij etnische groepen worden die cultuurelementen, kenmerken en eigenschappen benadrukt waarvan men veronderstelt dat ze
hen onderscheiden van de rest van de samenleving.

2.2 Sociale categorisering: van onschuldige oordelen naar racisme
In groepsprocessen rond de etnisch-culturele positie worden twee soorten processen onderscheiden. Bij groepsvormmg gaat het om een intern proces dat bijdraagt tot de vorming en organisatie van een groep. In dit proces organiseren
individuen zich op basis van gemeenschappelijk geachte kenmerken. Bij sociale
categorisering gaat het om een proces waarin groepsvorming van buitenaf wordt
opgelegd. In dit geval worden individuen door anderen als groep beschouwd,
gecategoriseerd en bejegend op basis van gemeenschappelijk geachte kenmerken. Deze twee processen kunnen we analytisch scheiden, maar in de praktijk
beinvloeden ze elkaar.
D e etnisch-culturele positie van groepen wordt mede bepaald op basis van
opinies en houdingen waarin algemene (soms positieve, maar meestal negatieve) beelden, stereotypen en oordelen over die anderen weerspiegeld worden.
Groepen kunnen zich vervolgens ook op deze basis organiseren. Binnen deze
terminologie kunnen ook autochtone Nederlanders als etnische groep worden
beschouwd en gedefinieerd. Delen van de gezeten samenleving kunnen hun
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gezamenlijk Nederlander-zijn gaan benadrukken, hun grenzen markeren tegenover nieuwkomers en etnische minderheden en deze dus van h u n groep uitsluiten. De politieke leuze 'Eigen volk eerst' is daarvan een treffend voorbeeld.
Er zijn verschillen aan te geven in de mate waarin men een ander als anders
of een groep als een specifieke groep beschouwt. Allereerst kan m e n groepen en
hun individuele leden als anders zien en dit als een neutraal gegeven beschouwen, of hier in ieder geval geen of een onschuldig of voorbarig oordeel aan verbinden ('Ik ben christen, maar heb respect voor godsdienstige overtuigingen
van niet-christenen')" Over groepen (en impliciet over leden daarvan) spreekt
men dan vaak, zo niet altijd, in generalisaties. Voorbeelden hiervan zijn dat
'Nederlanders op de centen letten' of 'dat de Indische keuken zo lekker
smaakt'. Groepsbeelden zijn vaak gebaseerd op een vereenvoudigde weergave
van de werkehjkheid. Wanneer men enkele malen te maken heeft gehad met
een Turkse vrouw die een hoofddoek draagt, kan dit tot gevolg hebben dat men
denkt dat alle Turkse vrouwen dat doen. Maar het kan ook zijn dat men alle
vrouwen met een hoofddoek als Turks beschouwt of dat men Turkse vrouwen
zonder niet als Turks ziet. Bovendien kan men aan het dragen van een
hoofddoek algemene associaties verbinden over het (veronderstelde) gedrag of
de normen en waarden van de draagster. Bijvoorbeeld dat zij uit Turkije komt,
tot de eerste generatie behoort, geen Nederlands spreekt, fundamentalistisch
moslim is, zeer onderdanig aan haar man is of haar dochters thuis houdt.
Het verschijnsel waarbij opvattingen over en verwachtingen van een andere
groep een aanmerkelijk vereenvoudigd beeld geven van de werkehjkheid noemen wij stereotypering. Het denken in stereotypen hoeft niet bij voorbaat slecht
te zijn. In het algemeen is het vereenvoudigen van de werkehjkheid (en daarmee sociale categorisering) vaak noodzakelijk wil men die werkehjkheid voor
zichzelf hanteerbaar houden en daarin functioneren. Het is immers ondoenlijk,
zo niet onmogelijk, om alles van iedereen te weten. Niettemin heeft stereotypering in een aantal gevallen negatieve effecten.
Een belangrijk aspect van stereotypen is dus dat ze gebaseerd zijn op een tekort aan kennis. Dit impliceert dat negatieve stereotyperingen bestreden kunnen worden door informatieverstrekking. Hoewel noodzakelijk, lijkt informatieverstrekking niet in alle gevallen een voldoende voorwaarde voor bestrijding
van negatieve stereotypering. Mensen die nog nooit in contact zijn gekomen
met leden van die andere groep(en) waarop de stereotypen betrekking hebben,
baseren hun oordelen op inlonnatie uit de tweede hand. Die informatie kan

2 Dc term 'voorbarig ooidccl' is atkoiiistig van Kobben. Zie, onder meer: Kobben, A.J.P.,
'Oordeel en discriminatie', in: J. Spcriia Wciland en J.H.P. Paclinck (red.;, Etnische minderheden. Wctcnschap en heleuU pp. 53-66. Mcppel (Boom) 1985.
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afkomstig zijn van televisie, radio, de krant, gesprekken met famihe, vrienden
en bekenden, maar ook uit beeldvorming die soms door eeuwen heen is gevormd. In sommige projecten wordt getracht om via de media en voorlichting
(denk aan de tentoonstelling Wit over Zwan) mensen van negatieve stereotypering uit de tweede hand bewust te maken en deze tegen te gaan. Dit is echter
geen gemakkelijke opgave. Over het effect van zulke voorhchtingsactiviteiten is
uit onderzoek weinig bekend.
Dat bij negatieve stereotypering het ontbreken van kennis niet het enige
probleem is, bhjkt als we kijken naar mensen die in het dagelijks leven wel contacten hebben met leden van de andere groep. Menigeen blijkt behept met negatieve oordelen, zelfs als men positief spreekt over ervaringen met enkelen uit
die groep. Bijvoorbeeld: 'Marokkaanse jongeren zijn probleemjongeren en veroorzaken moeilijkheden met uitzondering van mijn Marokkaanse buurjongen
die altijd zo aardig en attent is'. De veronderstelde regel blijft overeind, ondanks of zelfs dankzij de ervaren uitzondering. Het feit dat individuele leden
van andere groepen veel moeten doen om een uitzondering op de regel te zijn,
geeft aan hoe hardnekkig (veronderstelde) regels en hoe selectief waarnemingen kunnen zijn. Dit kan er ook toe leiden dat mensen in contacten met anderen alleen oog hebben voor die zaken die zouden bewijzen dat die anderen vold o e n aan de stereotypering en niet openstaan voor een mogelijke weerlegging
van regels.
Naast voorbarige oordelen en stereotypen kunnen we oordelen onderscheid e n waarbij de ander per definitie of van nature als anders wordt beschouwd en
in het uiterste geval zelfs als inferieur. Enkele voorbeelden zijn: 'Moslims zijn
potentiele terroristen', 'Antilliaanse jongeren zijn crimineel', 'Asielzoekers kom e n naar Nederland om te profiteren van onze welvaart en belastingcenten',
'Duitsers zijn arrogant en gewelddadig', 'Nederlanders kennen geen respect
voor ouderen en voeden hun kinderen veel te vrij op'. Dergelijke uitspraken
vallen onder de noemer vooroordelen. Dit zijn negatieve waardeoordelen, die de
houding en verwachting jegens (leden van) de andere groep in sterke mate bepalen. Wanneer verschillende vooroordelen met elkaar verbonden worden tot
een stelsel van opvattingen en verwachtingen kan dit uitgroeien tot een ideologic. Wanneer dit gebeurt op basis van een 'ras'' of etnisch onderscheid is sprake
van racisme. Wij definieren racisme in navolging van de Adviescommissie Onderzoek Minderheden als volgt:

3
De term ras wordt tussen aanhalingstekens geplaatst omdat het bestaan van rassen binnen
dc menselijke soort wetcnschappelijk nimmer is bewczcn, maar sociaal gcconstrueerdc grootheden vormen (zie onder anderen: Miles, R., Racism. London (Routledge) 1989).
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'Het stelsel van opvattingen dat aantoonbaar op het idee van intrinsieke minder- of meerderwaardigheid van bepaalde etnische groepen gebaseerd is."*
De zinsnede 'een stelsel van opvattingen' betekent overigens niet dat een ieder
die een racistisch wereldbeeld heeft, bewust een dergelijk stelsel hanteert of dat
deze opvattingen consistent zijn.
De genoemde minder- en meerderwaardigheid blijkt in eerste instantie
uit de gedachte dat de ander van nature anders is en dat d a a r a a n verschillende rechten, plichten, kansen en dergelijke worden gekoppeld. H e t oude racistische idee van directe superioriteit is in het hedendaagse racisme veelal gewijzigd in het idee dat 'wij' en de anderen niet kunnen samenleven zonder
problemen en conflicten over 'ons' af te roepen. In de redenering van dit
'nieuw racisme'' geldt niet alleen 'Nederland voor de Nederlanders', maar ook
'Marokko voor de Marokkanen': daarom zouden Marokkanen niet in Nederland thuishoren.

2.3 Discriminatie: een begrip, een grote gemene (ver)deler
Eerder hebben we onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de
emisch-culturele positie. We hebben gezien dat de emisch-culturele positie de
uitkomst is van een proces van groepsvorming en sociale categorisering, waarin
zowel interne (groeps)krachten werken alsook externe beeldvorming en uitgeoefende druk. De maatschappelijke positie is in feite de uitkomst o p een ander
terrein, namelijk dat van de verdeling van schaarse maatschappelijke goederen.
Uit het perspectief van het individu zijn bij de verwerving van een maatschappelijke positie allerlei factoren van belang. Zo spelen opleiding, specifieke
kwaliteiten en talenten een rol bij het krijgen van een baan, inkomen, gezinsgrootte en werkplek bij het verkrijgen van een woning en speelt vooropleiding
een rol bij de toegang tot bepaald onderwijs. Het gaat hier steeds o m kenmerken die voor bepaalde situaties relevant en algemeen geaccepteerd zijn.
Het wordt echter een ander verhaal als bepaalde goederen voor bepaalde
groepen moeilijk of niet bereikbaar bhjken vanwege factoren die irrelevant zijn

4 Adviescommissie Onderzoek Minderheden, Discriminatie, vooroordeel en racisme in Nederland. Den Haag (Ministerie van Binnenlandse Zaken) 1984, p. 16.
5 Zie onder anderen: Barker, M., The new racism. Conservatives and the ideology of the tribe.
London Qunction Books) 1981.
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in het desbetreffende geval. lemand heeft bijvoorbeeld de beste kwaliteiten
voor een baan, maar wordt geweigerd omdat zij een vrouw is, een 'niet-Nederlands uiterlijk' heeft, moslim is of de Turkse nationaliteit bezit. In de laatste
drie gevallen hangt de afwijzing nauw samen met de etnisch-culturele positie,
terwijl deze kenmerken er niet toe doen voor de uitoefening van de baan. Als bij
het selecteren of het maken van onderscheid irrelevante factoren of kenmerken
in het geding zijn, spreken we van discriminatie. Discriminatie kan gedefinieerd
worden als:
'De achterstelling of uitsluiting van individuen of groepen op grond van kenmerken die in de context van de handeling niet relevant zijn.'*"
De context is dus van groot belang omdat die overwegend bepaalt welke criteria relevant dan wel irrelevant zijn. In deze definitie van discriminatie wordt er
impliciet van uitgegaan dat van tevoren vaststaat in welke gevallen welke gronden relevant zijn. Hierbij zijn gelijkheid en gelijke behandeling in gelijke gevallen norm. Vindt op andere gronden behandeling plaats, dan is sprake van discriminatie. Of een bepaald kenmerk relevant dan wel irrelevant is, is echter
vaak de (tijdgebonden) uitkomst van een voortdurend (historisch) proces en
geen natuurlijk gegeven. Zo was voor 1917 het Nederlands kiesrecht alleen
weggelegd voor mannen die een bepaalde som aan belastingen bijdroegen. Alleen zij hadden persoonlijke verantwoordelijkheid, zo was de heersende opinie,
en ook alleen zij konden daarom stemmen. Heden ten dage zou men deze
maatregel discriminerend vinden omdat men sekse en inkomen irrelevante criteria vindt voor het verlenen van kiesrecht.
Discriminatie is hier onlosmakelijk verbonden met de inhoudelijke betekenis
van gelijkheid en gelijke behandeling. Dit betekent dat ook discriminatie in feitelijke toepassing door de tijd kan veranderen. Met het toenemen van het belang van het principe van gelijkheid voor ieder individu, is ook de toepassing
van discriminatie onderhevig aan veranderingen (overigens met name in verruimende zin: er komen steeds meer categorieen bij op basis waarvan niet gediscrimineerd mag worden).
De uitkomst van discriminerende handelingen is steeds dezelfde, namelijk
dat bepaalde personen of groepen worden achtergesteld of uitgesloten. D e wijze waarop die discriminatie tot stand komt, blijkt evenwel veel variaties te kennen: er zijn meerdere soorten discriminatie te onderscheiden. Een eerste onderscheid is dat tussen bewusie en onbewuste discriminatie. Naast gevallen waarin
het gaat om een bewust nadelige behandeling van (groepen) mensen, kunnen

6

Adviescommissie Onderzoek Minderheden, a.w,, p. 16.
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handelingen discriminerend zijn zonder dat de 'dader' zich daarvan bewust is.
Een tweede onderscheid is dat tussen individuele en institutionele discriminatie.
Discriminatie kan het gevolg zijn van het gedrag van een (aanwijsbaar) individu
dat daarvoor ook de verantwoording draagt. Zij kan ook voorrvloeien uit regelgeving en institutionele procedures binnen organisaties of instituties. De daadwerkelijke uitvoerders van deze regels en procedures plegen dan weliswaar de
discriminerende handeling, maar dit is primair het gevolg van de besluitvorming binnen de organisatie of institutie. Een derde onderscheid is dat tussen
directe en indirecte discriminatie. In het eerste geval heeft de handeling of regel
direct tot gevolg dat ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt. In het
tweede geval kan een handeling of regel in eerste instantie gelijke behandeling
voorstaan, maar toch tot ongelijke behandeling leiden. Een voorbeeld van dit
laatste is de lang aangehouden regel dat kandidaten voor een functie bij de pohtie een bepaalde minimumlengte dienden te hebben. Deze regel gold voor alle
potentiele kandidaten en leek dus niet discriminatoir. Mensen uit bepaalde bevolkingsgroepen bleken echter door deze regel vrijwel nooit in aanmerking te
komen voor een baan binnen het politieapparaat.
De belangrijkste conclusie uit het voorgaande is dat discriminatie zich op
veel verschillende manieren kan manifesteren. Deze veelvormigheid impliceert
dat het verschijnsel niet op een enkele manier te bestrijden is, maar dat het om
een meervoudig probleem gaat dat meerdere oplossingen vereist. In een later
stadium zuUen we hierop terugkomen.
In theorie is vrij eenvoudig vast te stellen wat onder discriminatie verstaan kan
worden. In de praktijk is het aantonen van discriminatie in juridische procedures veelal complexer. De bewijslast is vaak moeilijk rond te krijgen. Voor de
slachtoffer-zijde geldt bovendien dat discriminatie niet altijd als zodanig hoeft
te worden ervaren. Zo hoeven Turkse woningzoekenden die door allerlei procedures en regels veel langer op een woning moeten wachten dan autochtonen
zich niet bewust te zijn van de langere wachttijd. Maar ook het omgekeerde
komt voor: een situatie of handeling wordt als discriminerend ervaren, maar de
ervaring kan het gevolg zijn van selectieve perceptie. Voor de dader-zijde geldt
dat, zoals gezegd, aan de handeling opzettelijke en bewuste discriminatie ten
grondslag kan liggen. Denk bijvoorbeeld aan de toegangbordjes in dansgelegenheden in de jaren vijftig, die vermeldden dat de toegang voor Italianen verboden was. Discriminatie hoeft echter niet altijd bewust of zo zichtbaar te zijn,
zoals het voorbeeld van de Turkse woningzoekenden laat zien.
In de hierboven omschreven (sociologische) definitie van discriminatie is
de uitkomst van een handeling van doorslaggevende betekenis. De motieven
die ten grondslag liggen aan deze handeling zijn in principe ondergeschikt. We
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komen hierop in een later stadium terug, maar merken hier reeds op dat dit een
van de grootste problemen vormt bij het juridisch aantonen van discriminatie.

2.4 Het verband tussen vooroordelen, racisme en discriminatie
Discriminerende handelingen hebben betrekking op en consequenties voor de
maatschappelijke positie. Houdingen staan in verband met de etnisch-culturele
positie, met name met het achterliggende sociale-categoriseringsproces. Houdingen zoals vooroordelen, racisme en stereotypen kunnen zich in allerlei handelingen uiten.
Deze begrippen kunnen zich op drie manieren tot elkaar verhouden. Ten
eerste kunnen zij in elkaars verlengde liggen en samengaan. Wanneer vooroordelen uitmonden in handelingen die nadelig zijn voor de maatschappelijke positie van (etnische) groepen en hun individuele leden, is sprake van een rechtstreeks verband. Hiervan zijn talrijke voorbeelden te geven: op basis van
irrelevante gronden, zoals achternaam of fysiek uiterlijk, wordt leden van groepen de toegang ontzegd tot bepaalde banen, horecagelegenheden, scholen en
woningen, of worden zij anders behandeld in winkels en bij sportwedstrijden.
Ook publieke organisaties zoals de politie of gemeentelijke instellingen kunnen
zich daaraan schuldig maken. Het gaat hierbij niet alleen om handelingen die
pogen de toegang tot bepaalde maatschappelijke posities te ontzeggen, maar tevens om handelingen die gericht zijn op het afnemen van reeds verworven
maatschappelijke posities (denk bijvoorbeeld aan pogingen om een collega weg
te pesten die tot een andere etnische bevolkingsgroep behoort).
Ten tweede kan sprake zijn van een negatieve houding zonder dat deze (direct) tot discriminerende of racistische handelingen leidt. Het wel of niet handelen en de eventuele wijze waarop men handelt, is afliankelijk van de context.
Een voorbeeld is de veranderde opstelling van autochtonen over de aanwezigheid van buitenlanders op Nederlandse arbeidsmarkt. Vooroordelen tegen
Turken leidden voor 1975, toen er behoefte was aan hun arbeid, minder snel tot
uitsluiting van de arbeidsmarkt dan later. Sentimenten tegen buitenlanders
zullen minder snel tot uiting komen in een openbaar debat, dan bijvoorbeeld
aan de 'blanke' borreltafel, om nog een voorbeeld te noemen. De mogelijkheden tot discriminerend handelen hangen ook nauw samen met de machtspositie van zowel degene die discrimineert als degene die gediscrimineerd wordt.
Een personeelsfunctionaris met een grote invloed in de sollicitatieprocedure
heeft andere mogelijkheden om bepaalde groepen mensen buiten het bedrijf te
houden dan bijvoorbeeld medewerkers op de werkvloer.
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Ten derde kunnen handelingen discriminerend (uit)werken zonder dat
hieraan een negatieve houding ten grondslag ligt. Een voorbeeld hiervan zijn
psychologische tests die worden afgenomen in allerlei solhcitatieprocedures.
Deze tests bleken vaak dusdanig cultured bepaald dat leden van etnische minderheidsgroepen systematisch lager scoorden dan autochtonen." W e kunnen
hier weliswaar spreken van discriminatie, maar deze is met gebaseerd op een
vooropgezet plan met een racistische basis als wel op een onvoldoende ontwikkeld meetinstrument.

2.5 Racistisch geweld
Vanwege de vaak desastreuze gevolgen besteden wij hier wat uitgebreider aandacht aan het directe verband tussen vooroordelen, racisme en discriminatie in
zijn meest extreme vorm, namelijk dat van racistisch geweld. Hiervan kunnen individuele personen het slachtoffer zijn, maar ook zaken (bijvoorbeeld gebouwen) die een andere groep vertegenwoordigen of symboliseren. In wezen vormt
de geweldshandeling een uiting van het idee dat die andere groep (gesymboliseerd door individu of zaak) uitgesloten zou moeten worden van de desbetreffende plek, straat, wijk en stad of zelfs het gehele land. Dit geweld bestrijkt het
complete spectrum van verbaal geweld tot zwaar fysiek geweld."
De discussie over racistische incidenten beperkt zich weliswaar vaak tot de
vraag of er al dan niet sprake is van racistisch geweld, met het oog op de vereiste
bestrijding is het echter van belang ook hier onderscheid te maken tussen verschillende vormen van geweld. Op basis van de indeling van Levin en McDevitt
kunnen we spreken van racistisch geweld (a) met een missie; (b) als reactie; en (c)
voor de kick.''

7 Abell, J.P., Belemmeringen voor minderheden bij toetreding tot de arbeidsmarkt. Een inventariserend onderzoek. TWCM-voorstudie nr. 2. Den Haag (nop) 1993.
8 Zie voor een onderscheid: Witte, R., Overheidsreacties op racistisch geweld. Ervaringen en
aanbevelingen. Paper gepresenteerd bij dc Voorjaarsconferentie van de Vlaams/Nederlandse
Vereniging van Politieke Psychologic, 3 mei 1996, Leuven (publicatie verwacht in 1996);
Witte, R. The nature en causes of racist and xenophobic violence in Europe. Paper gepresenteerd bii
de Raad van Europa-meeting 'Practical Measures for Tackling Racist and Xenophobic
Violence', Straatsburg, 12 oktobcr 1994 (te publiceren in 1996 door de Raad van Europa);
Buijs, F. en J. van Donselaar, m.m.v Ron Roetman, Extreem-rechts. Aanhang, geweld en onderzoek. L.eiden (Rijksuniversiteit Leiden, 1 iswo) 1994.
9 Levin, J. en T. McDevitt, Hate crimes. The rising tide of bigotry and bloodshed. New York
(Plenum Press) 1993.
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In het eerste geval gaat het om daders die vanuit een veronderstelde missie
opereren ('houdt Holland blank', bijvoorbeeld). In het tweede geval beschouwen de daders hun geweld als reactie op een (veronderstelde) gebeurtenis.
Hierbij gaat het vaak om de komst van anderen in de straat, wijk, werkplaats,
school, en dergelijke. Bij geweld voor de kick gaat het vaak om het choqueren
van de publieke of politieke opinie ofom in de krant te komen, maar ook om bij
de eigen (sub)groep in een goed blaadje te komen of te blijven.
Daarnaast kunnen we onderscheid maken naar de organisatiegraad, met als
uitersten de volledig voorbereide terroristische actie en de min of meer spontane, onvoorbereide actie. Het maakt in de reactie en bestrijding nogal wat uit
of men te maken heeft met een terroristische aanslag van een racistische groep
met een geproclameerde missie of met onvoorbereid geweld door twee jongens
'in een dronken bui' uit de buurt.
De precieze omvang van racistisch geweld in Nederland is niet bekend. Het
ontbreken van een goed functionerend registratiesysteem is hiervoor een van de
belangrijkste oorzaken. Dat het racistisch geweld is toegenomen, lijkt echter een
gerechtvaardigde constatering. Volgens (voorzichtige) schattingen is het jaarlijkse aantal gewelddadige voorvallen met een racistische achtergrond in de jaren 1992 tot en met 1994 verviervoudigd, tot een aantal van boven de duizend.'°
Naast deze toename van racistisch geweld is de politieke invloed van extreem-rechtse groeperingen de afgelopen twintig jaar toegenomen. Dat geldt in
de eerste plaats voor de directe, electorale invloed. Extreem-rechtse groeperingen hebben steeds meer kiezers getrokken. Vooral in het verkiezingsjaar 1994
werden resultaten geboekt die zonder precedent waren: er kwamen honderd
zetels bij, waarmee het totaal op 121 kwam." Daarnaast is er een indirecte invloed. Veel meer kiezers dan voorheen vinden de minderhedenkwestie een
van de belangrijkste problemen die er zijn. Jarenlang was dit het domein, zo
niet monopolie van extreem-rechtse groeperingen. Recent hebben ook andere
politieke partijen zich op dit terrein begeven, zeker in de ogen van het electoraat. Dit betekent dat het onderscheid tussen extreem-rechts en de gevestigde politick is vervaagd. Een derde vorm van invloed van extreem-rechts zijn
de schadelijke effecten ervan voor interetnische verhoudingen. Extreemrechts wordt als bedreigend ervaren, in het bijzonder door veel leden van etnische minderheidsgroeperingen. Hierbij gaat het niet alleen om de electorale

10 Donselaar, T- van, De staat paraat? De hesirijding van extreem-rechts in West-Europa. Amsterdam (Babylon-De Geus) 1995, p. 59.
11 Zie voor een uitvoerig overzicht: Donselaar, J. van, De staat paraat?, a.w., p. 45 e.v.
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verschijningsvorm, maar ook om extreem-rechtse demonstraties en in het bijzonder om extreem-rechtse betrokkenheid bij gewelddaden.
Deze ontwikkelingen, samen met een toename van racistisch geweld, laten de
slachtoffers en hun omgeving niet ongemoeid. Systematisch onderzoek hierover
is echter nauwelijks voorhanden. De praktijk leert evenwel dat deze gevolgen
van groot belang zijn. Van Donselaar gaat hier in een TWCM-voorstudie dieper
op in.'" Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laat de auteur zien dat racistische gewelddaden niet alleen gevolgen hebben voor direct betrokken
slachtoffers, maar ook een verdere uitstraling kunnen hebben naar groepen als
geheel. Voor dit laatste geval reserveert de auteur het begrip 'angst voor racistisch geweld': als een groepslid mishandeld wordt uit racistische motieven, zal
dit angst binnen de gemeenschap veroorzaken. De term 'angst' is hier ruimer
gedefinieerd dan de dagelijkse betekenis van het woord. Het staat niet alleen
voor gevoelens van angst, maar ook voor ongerustheid of bezorgdheid en voor
emoties als woede en frustratie.
Allochtonen kunnen zowel individueel als coUectief op verschillende manieren reageren wanneer zij direct slachtoffer zijn van of angst hebben voor racistisch geweld. De reacties die Van Donselaar noemt, zijn onder te verdelen in
verschillende categorieen. Reacties kunnen van buitenaf neutraal lijken. Voorbeelden hiervan zijn het ignoreren of negeren van voorvallen, waarbij slachtoffers
het gebeurde ontkennen of bagatelliseren. De buitenwereld kan hierdoor het
idee krijgen dat het voorval het slachtoffer niet of nauwelijks heeft beinvloed,
terwijl dit in werkehjkheid wel degelijk het geval kan zijn. Slachtoffers kunnen
het ook als tactiek toepassen om daders niet het genoegen te geven van de gevolgen van hun daden. Een tweede groep reacties is onder te brengen onder de
noemer vermijdingsgedrag. Voorbeelden hiervan zijn het terugtrekken in de eigen groep of het ontvluchten van de situatie. Dit laatste kan letterlijk worden opgevat, bijvoorbeeld door te verhuizen van de plek des onheils, maar ook door te
vluchten in drank, drugs of in een eigen, denkbeeldige wereld. De derde categorie reacties zijn meer actiegericht. Een voorbeeld is het treffen van allerlei
voorzorgsmaatregelen. Te denken valt aan het extra-slot-op-deur of bewapeninguit-voorzorg. De actiegenchtheid komt ook naar voren in verschillende vormen
van contestatie, zoals (vormen van) zelfverdediging, verzet, protest of zelfs het
inzetten van de aanval.
De angst voor racistisch geweld wordt beinvloed door verschillende factoren
zoals het type misdrijf, persoonskenmerken van het (potentiele) slachtoffer en

12 Donselaar, J. van, Reacties op racistisch geweld. Het perspectief van allochtonen. TWCM-voorstudie nr. 6, Amsterdam (Het Spinhuis) 1996.
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algemene gevoelens van onzekerheid. Op basis van ervaringen in landen als
Duitsland en vooral Engeland lijkt de beschermingsperceptie een zeer belangrijke
rol te spelen in het ontstaan en de omvang van de angst voor racistisch geweld.
Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre men zich beschermd weet tegen racistische gewelddaden. De rol van de overheid is in dit geval cruciaal. Wanneer de
overheid in de ogen van (potentiele) slachtoffers niet slagvaardig genoeg reageert op racistische voorvallen, of wanneer zij zelf verdacht wordt van racisme,
dan verliest men het vertrouwen in haar. Dit kan er onder meer toe leiden dat
men het recht in eigen hand neemt.
.1-

•

2.6 Drie niveaus van analyse
In het voorgaande hebben we laten zien dat vooroordelen, racisme en discriminatie in verschillende vormen voorkomen en niet bij voorbaat (op eenduidige
wijze) met elkaar in verband staan. Dat impliceert dat de bestrijding ervan ook
verschillende manieren van aanpak vereisen. Om meer inzicht in de problematiek te krijgen, gaan we uit van drie analyseniveaus waarop deze verschijnselen
kunnen voorkomen en moeten worden bestreden. We onderscheiden het institutionele niveau, het niveau van organisaties en het individuele niveau.
Een institutie is een geijkt en gestructureerd gemeenschappelijk handelen in
een sociaal-cultureel verband. Voorbeelden zijn het onderwijs, de arbeidsmarkt
en de gezondheidszorg. Er zijn wetten, geschreven en ongeschreven regels en
afspraken die het handelen van instituties en de individuen daarbinnen vorm
geven. Een benadering op dit hoge abstractieniveau is noodzakelijk, omdat de
regulering binnen deze instituties de (tijdelijke) uitkomst is van historische ontwikkelingen, waarin recent gevormde groepen niet vertegenwoordigd waren.
Voor deze nieuwe groepen blijkt dit vaak nadelige gevolgen te hebben. Leden
van etnische minderheden kunnen bijvoorbeeld worden uitgesloten door weten regelgeving die een onderscheid maakt op grond van nationaliteit en land
van herkomst. Deze institutionele uitsluiting hoeft zich niet te beperken tot
wet- en regelgeving, maar kan ook tot uiting komen in institutionele praktijken
van werving en selectie.
Het niveau van organisaties is weliswaar concreter dan dat van instituties,
maar we dienen ons te realiseren dat organisaties binnen een bepaalde institutionele context opereren, als het ware als uitvoerders. De school om de hoek is
een organisatie binnen de institutie onderwijs, het bedrijf in de wijk binnen de
institutie arbeidsmarkt of bedrijfsleven. Hoewel opererend in een institutioneel
kader (wetten, regels, taken, budgetten), hebben organisaties enig mandaat om
eigen (on)geschreven regels op te stellen dan wel te hanteren. Deze regels kunnen leiden tot discriminatiore handelingen binnen de organisatie. Te denken
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valt aan het niet toelaten van homoseksuelen tot het lerarenkorps van een
school, maar ook aan bedrijven die etnische minderheden structureel buiten de
poort houden.
Op het niveau van individuen nemen we mensen, hun opinies, houdingen
en concrete gedragingen als uitgangspunt. Deze individuele houdingen en
gedragingen worden mede bepaald door de groepen, organisatie(s) en institutie(s) waarbinnen individuen opereren. Individuen geven daaraan echter ook
hun eigen interpretatie, die ertoe kan bijdragen of er zelfs de oorzaak van zijn
dat anderen gediscrimineerd worden. Dit kan op straat of in de kroeg gebeuren, maar ook in het functioneren binnen een organisatie.
In de praktijk kunnen de drie niveaus elkaar beinvloeden: activiteiten en
handelingen op het ene niveau kunnen hun uitwerking hebben op (een van) de
andere niveaus. Een nadere beschouwing over de wisselwerking tussen de drie
analyseniveaus zou hier te ver voeren. Waar het ons om gaat, is te laten zien dat
vooroordelen, discriminatie en racisme zowel binnen instituties en organisaties
als bij individuele personen kunnen voorkomen. Hierdoor vereist de bestrijding
van vooroordeel, discriminatie en racisme op elk niveau een eigen aanpak.

2.7 Ten slotte

In besprekingen over discriminatie is de aandacht overwegend gericht op de
discriminatie van (etnische) minderheden door de meerderheid. Het zou verkeerd zijn hieruit af te leiden dat er binnen, tussen en door minderheden niet
gediscrimineerd wordt. Ook die discriminatoire houdingen en handelingen
vallen onder het hierna te lormuleren beleid ter bestrijding van vooroordeel en
discriminatie. Het valt echter niet te ontkennen dat ze als gevolg van (het ontbreken van) de machtspositie van minderheden in Nederland minder sterke
maatschappelijke gevolgen hebben.
Tot slot wijzen we erop dat termen als 'wij' en 'zij' of'meerderheid' en 'minderheid' geconstrueerde grootheden zijn. Deze constructies worden gemaakt
op basis van enkele kenmerken, bijvoorbeeld cultuur, nationaliteit, herkomst,
religie en etniciteit. In werkehjkheid zijn dit geen monolithische eenheden.''
Individuen binnen de meerderheid of minderheden maken vaak ook deel uit
van andere groepen (gebaseerd op andere kenmerken, zoals sekse, seksualiteit,
leeftijd, inkomen, religie) die niet per definitie 66k tot de meerderheid of een
minderheid behoren.

13 Zie Anderson, B., Imaginedcommumtics. London (Verso) 1983.
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3 Bestrijding van vooroordeel, discriminatie en
racisme in de praktijk
•

'

'

"

•

•

•

•

•

" '

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van in Nederland voorkomende maatregelen en activiteiten ter bestrijding van vooroordelen,
discriminatie en racisme. In het tweede deel geven we een beknopte inventarisatie van dergelijke activiteiten in het buitenland.

3.1 De bestrijding in Nederland
H e t hierna te p r e s e n t e r e n overzicht is g e b a s e e r d o p h e t g e m a a k t e o n d e r s c h e i d
tussen h o u d i n g e n en g e d r a g i n g e n en d e invloed van de c o n t e x t d a a r o p . Eerst
b e h a n d e l e n we m a a t r e g e l e n ter v o o r k o m i n g en bestrijding van negatieve h o u d i n g e n die d i s c r i m i n a t o i r h a n d e l e n tot gevolg k u n n e n h e b b e n ; deze zijn veelal
preventief van aard. Vervolgens beschrijven we preventieve m a a t r e g e l e n en initiatieven die vooral gericht zijn op de c o n t e x t w a a r i n discriminatoir h a n d e l e n
zich kan v o o r d o e n . T e n d e r d e geven w e een overzicht van m a a t r e g e l e n ter b e strijding van d i s c r i m i n a t o i r e h a n d e l i n g e n en u i t i n g e n ; deze zijn repressief van
aard.
D e z e i n d e l i n g is niet s l u i t e n d . Z o k u n n e n repressieve m a a t r e g e l e n en activiteiten e v e n e e n s een belangrijke preventieve u i t w e r k i n g h e b b e n . D e dreiging die
bijvoorbeeld uitgaat van allerlei strafmaatregelen kan voorkomen dat i e m a n d zijn
of h a a r racistische ideeen o m z e t in racistische of d i s c r i m i n e r e n d e h a n d e l i n g e n .
B i n n e n d e drie h o o f d o n d e r d e l e n w o r d e n activiteiten en m a a t r e g e l e n w a a r
mogelijk g e o r d e n d naar de o n d e r s c h e i d e n analyseniveaus: n a a r institutie, de
organisaties d a a r b i n n e n en eventueel n a a r specifieke m a a t r e g e l e n gericht o p m dividuen b i n n e n die organisaties. In dit h o o f d s t u k beschrijven we alleen activiteiten en m a a t r e g e l e n . Informatie over u i t v o e r d e r s is o p g e n o m e n in bijlage 2.
PREVENTIEVE MAATREGELEN EN ACTIVITEITEN GERICHT OP HOUDINGEN
H e t anti-discriminatiewerk in N e d e r l a n d is in belangrijke m a t e toegespitst o p
b e w u s t w o r d i n g en het v e r a n d e r e n van houdingen en ideeen. D e a c h t e r l i g g e n d e
g e d a c h t e hierbij is d a t een m e e r d e r h e i d b i n n e n d e N e d e r l a n d s e s a m e n l e v i n g
discriminatie en racisme in p r i n c i p e afwijst. Impliciet w o r d t d a a r m e e v e r o n d e r -
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steld dat veel gevallen van discriminatie zich onbewust en ongewild voordoen.
Discriminerende handelingen en uitingen zouden gebaseerd zijn op een gebrek
aan kennis over bepaalde groepen en een gebrek aan inzicht in de gevolgen van
het eigen handelen en de eigen houding. Met maatregelen en activiteiten wordt
dan geprobeerd meer en adequate informatie te geven en mensen bewust(er) te
maken van hun houdingen en ideeen en deze zo te beinvloeden dat discriminatie
en racistische uitingen worden onderkend en tegengegaan. De intentie hiervan
is niet om verstokte racisten op andere gedachten te brengen, maar om diegenen die ongewild of ondoordacht uiting geven aan vooroordelen te informeren
en bewust te maken. Daarmee zou het afreageren van frustratie, angst en onzekerheid op zondebokken voorkomen kunnen worden. Deze maatregelen en activiteiten zijn onder te verdelen in drie algemene categorieen: voorlichting,
campagnes en scholing/training.
Met voorlichting wordt hier iedere activiteit bedoeld waarbij mensen gevraagd
of ongevraagd informatie wordt gegeven over de multiculturele samenleving en
(bestrijding van) vooroordelen, discriminatie en racisme. Alle organisaties, zowel landelijke als lokale, hanteren deze vorm van preventief anti-discriminatiewerk. De meeste ontwikkelen ook informatiemateriaal op hun specifieke aandachtsterreinen.
Bij campagnes gaat het om publiciteits- en voorlichtingsacties. Deze acties
zijn veelal kortstondig en gericht op een brede doelgroep, zoals jongeren, de
sportwereld of de gehele Nederlandse bevolking. In het algemeen zijn bewustwording en het bevorderen dan wel in stand houden van de noodzakehjke tolerantie binnen de multiculturele samenleving de belangrijkste doelstelhngen.
Campagnes worden vaak gestart naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis,
zoals een verkiezingswinst van extreem-rechts of een racistisch geweldsincident.
Soms hebben campagnes het karakter van een eenmalige actie, maar ze kunnen
ook structureler vorm (en inhoud) krijgen.
Campagnes worden gekenmerkt door een actieve, publiciteitsgerichte benadering en veelal pakkende slogans. Posters, folders, video- en muziekclips vormen een centraal onderdeel. Initiatiefnemers zijn veelal non-gouvernementele
organisaties, of speciaal daartoe in het leven geroepen organisaties of samenwerkingsverbanden. Financiele ondersteuning komt meestal van landelijke
en/of lokale overheden. Dergelijke campagnes vinden zowel op lokaal als op nationaal niveau plaats, en in enkele gevallen ook op internationaal niveau. Een
voorbeeld van het laatste zijn de Europese campagnes Allemaal anders, allemaal
gelijk.
E e n d e r d e , m e e r s t r u c t u r e l e en d o e l g r o e p g e r i c h t e v o r m van voorzorg betreft
scholingen en trainingen. D e z e activiteiten zijn b e d o e l d o m kennis over en inzicht in discriminatie en racisme te vergroten. Hierbij kan een o n d e r s c h e i d
w o r d e n g e m a a k t tussen activiteiten die als apart pakket w o r d e n a a n g e b o d e n
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aan deelnemers van speciaal daartoe opgezette scholings- of trainingsprogramm a ' s , en activiteiten die als onderdeel zijn opgenomen in bestaande opleidingen of scholingen.
Specifieke scholingsprogramma's kunnen een dagdeel tot een langduriger
activiteit omvatten. Pakketten van anti-discriminatieschohng zijn vooral bedoeld voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren in een buurthuis, mensen in
de gevangenis, leden van een vereniging en gemeenteraadsleden. Ook intermediaire ftinctionarissen, zoals buurthuis- en/of jongerenwerkers, wijkagenten,
docenten, personeelsfunctionarissen en bestuursleden, vormen zulke specifieke doelgroepen. Scholing is dan, behalve op bewustwording van de deelnemers, gericht op het aanleren van vaardigheden om de groepen waarmee men
werkt beter te kunnen benaderen.
Preventieve activiteiten als onderdeel in bestaande opleidingen treffen we
aan binnen specifieke instituties en/of organisaties. Zo kennen opleidingen
voor het welzijnswerk, het onderwijs, de politie en de media vaste programmaonderdelen waarin men zich orienteert op de multiculturele samenleving en op
het bestaan van de fenomenen discriminatie en racisme.
Een probleem bij de tot nu toe genoemde activiteiten is de meting van het
effect ervan: in hoeverre veranderen houdingen van mensen door genoemde
voorlichting, campagnes en scholingen? Momenteel staat effectmeting en -rapportage binnen het anti-discriminatiewerk nog in de kinderschoenen.
PREVENTIEVE MAATREGELEN EN ACTIVITEITEN GERICHT OP DE CONTEXT
D e voorgaande activiteiten zijn primair gericht op individuen. Maar individuen
handelen altijd in een concrete maatschappelijke context. Die contexten lopen
sterk uiteen: in sommige blijken specifieke vormen van discriminatie vaker en
eerder voor te komen dan in andere.
- -rs^^
Contextuele maatregelen en activiteiten vinden we op het niveau van instituties en organisaties. Het hoofdbestanddeel van deze maatregelen bestaat uit
het ontwikkelen en invoeren van zogenoemde gedragscodes (soms ook wel antidiscriminatiecodes genoemd). Deze codes geven aanbevelingen of richtlijnen
om binnen de institutie en betrokken organisaties discriminatie te voorkomen
en te bestrijden." Zo verschaft de Anti-discriminatiecode Sportsector aan 'sportorganisaties, sportkader, sporters en toeschouwers een richtlijn en toetssteen
voor het dagelijkse handelen'. Een code kan uit verschillende onderdelen bestaan: het functioneren binnen de institutie, de externe presentatie, het wervings-,

I
In het volgende onderdeel over repressief anti-discriminatiewerk komen we uitgebreider
terug op de klachtcnproccdures en -behandeling, welke ook vaak in deze codes zijn geformuleerd.
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selectie- en toelatingsbeleid en institutie-specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld
zaalverhuur bij de horeca, wijze van verslaglegging bij de media, afvaardiging en
vertegenwoordiging binnen de sport).
Het instellen van een gedragscode is vaak het gevolg van gebeurtenissen die
publieke aandacht hebben gekregen. Zo zijn er binnen de sportwereld ontwikkehngen in gang gezet naar aanleiding van geruchtmakende discriminerende
en racistische uitingen op en langs sportvelden, en is binnen de horecasector
een gedragscode tot stand gekomen na een aantal klachten over discriminatie
(onder andere toegangweigering tot discotheken) binnen de sector. Het initiatief kan zowel van buitenaf worden genomen (het LBR heeft hierin bijvoorbeeld
vaak voorbereidend werk gedaan), als van binnenuit. Het uiteindelijke resultaat komt meestal tot stand in een samenwerking tussen medewerkers van organisaties en externe deskundigen van anti-racismeorganisaties.
Het formuleren van anti-discriminatiecodes is niet de enige maatregel op dit
terrein. Een andere belangrijke activiteit is het opsporen van geschreven en ongeschreven regels die discriminatie in de hand kunnen werken. H e t traceren
van institutionele en organisationele (onbewuste) discriminatie en omstandigheden die mensen in staat stellen dan wel bijna dwingen tot discriminerend
handelen, vormen dan het hoofddoek Ook deze activiteiten kunnen zowel intern als extern worden geinitieerd en uitgevoerd.
Voorgaande preventieve activiteiten spelen zich af binnen concrete instituties en organisaties. Daarnaast zijn er contexten die niet binnen omlijnde verantwoordelijkheden van sectoren of instanties vallen. Het betreft hier vooral
gedrag en handelingen in openbare ruimten en gelegenheden. Preventieve
maatregelen kunnen specifiek op een dergelijke context van toepassing zijn.
Maatregelen op dit terrein omvatten vooraf besproken en vastgelegde plannen
voor het aanpakken van discriminerende handelingen of uitingen. Bij dergelijke
afspraken zijn vaak meerdere organisaties en instellingen betrokken. De uiteindelijke reactie is meestal repressief (reagerend op een handeling), maar het
voortijds opstellen van een plan van aanpak kan worden omschreven als een
preventieve activiteit. In sommige gevallen, zoals bij gerichte buurtopbouw, is
sprake van concrete activiteiten gericht op het voorkomen van discriminerende
handelingen.
Preventieve maatregelen gericht op minder gestructureerde contexten als
openbare ruimten en gelegenheden zijn evenwel nog geen vast onderdeel van
beleid. Dit bhjkt uit het ad hoc-karakter van reacties op discriminerende en racistische uitingen en handelingen. Bij extreme en gewelddadige vormen van
discriminatie en racisme kan dit zeer nadelige gevolgen hebben: als het discriminerende en racistische aspect wordt veronachtzaamd of zelfs gebagatelliseerd, voelen slachtoffers dat men hen in de kou laat staan. Wanneer dit vaker
voorkomt, kan het vertrouwen in de overheid in het algemeen en in orde- en
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rechtshandhaving in het bijzonder sterk verminderen. Het gebrek aan stevige
reacties kan (potentiele) daders motiveren tot herhaling.
In dit verband is de huidige discussie rond extreem-rechtse demonstraties
en manifestaties exemplarisch. Deze wordt op twee manieren gevoerd. In het
ene geval staat het thema 'openbare orde' centraal. Daarbij worden verschillende argumenten gehanteerd om extreem-rechtse demonstraties te verbieden.
Het ene argument pleit ervoor oin het begrip openbare orde zodanig op te rekken, dat extreem-rechtse of racistische uitingen onder verstoring van de openbare orde vallen. Een tweede argument stelt (in navolging van de Duitse situatie, zie buitenlands overzicht) dat extreem-rechtse demonstraties verboden
kunnen worden, omdat in eerdere soortgelijke situaties strafbare feiten (zoals
discriminerende en racistische uitspraken, slogans en leuzen) zijn gepleegd. In
dit laatste geval gaat de discussie over de principiele afweging tussen twee
grondrechten, namelijk het recht op vrije memngsuiting en het recht om van
discriminatie en racisme gevrijwaard te blijven.
Deze discussies zijn zeker (nog) niet volledig gevoerd. Het lijkt erop dat tot
nu toe te weinig aandacht is besteed aan het feit dat demonstraties van extreemrechtse, racistische organisaties een grote nadelige invloed op de samenleving
hebben, omdat zij bijdragen aan toenemende onveihgheidgevoelens en aan verslechtering van de cohesie binnen de samenleving. Maatregelen op dit terrein
zouden zeker een preventieve werking kunnen hebben.
REPRESSIEVE MAATREGELEN EN ACTIVITEITEN

Op 7 maart 1966 namen de Verenigde Naties het Internationale Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie aan, hetgeen door
een groot aantal landen (meteen of later) werd ondertekend. Dit verdrag heeft
in vele landen geleid tot (aanpassing van) nationale wetgeving. In Nederland
vonden sommigen weliswaar dat dit verdrag hier te lande eigenlijk niet nodig
was omdat het wel mee zou vallen met discriminatie, maar ook hier zijn antidiscriminatiemaatregelen getroffen en wetsbepalingen opgesteld.
In de huidige wetgeving is de anti-discriminatienorm direct in het eerste artikel van de Nederlandse Grondwet verankerd:
'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'
De prominente plaats van dit artikel geeft aan dat het gelijkheidsbeginsel als
een groot goed wordt beschouwd en dat discriminatie op grond van irrelevante
kenmerken uit den boze is. Dit beginsel is in concrete wet- en regelgeving nader
uitgewerkt. Het Wetboek van Strafrecht kent een aantal bepalingen dat discriminatie in het algemeen verbiedt, alsmede het aanzetten tot haat, discriminatie
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of geweld, het verspreiden van discriminerende en/of racistische uitlatingen,
het deelnemen aan en ondersteunen van racistische organisaties en discriminatie bij de uitoefening van arbeid. Op basis van discriminatie als onrechtmatige
daad kunnen ook via het burgerlijke recht juridische stappen worden ondernomen. Deze wetgeving betreft de gehele Nederlandse samenleving in al haar
geledingen en sectoren.
Daarnaast is een aantal wetten opgesteld dat betrekking heeft op specifieke
instituties. De Algemene Wet Gelijke Behandehng bijvoorbeeld, is met name
gericht op het verbod van discriminatie bij arbeid, in het vrije beroep, de volkshuisvesting, de gezondheidszorg, het onderwijs, welzijn en cultuur. De eerder
genoemde gedrags- of anti-discriminatiecodes binnen instituties en organisaties omvatten veelal ook een vorm van regelgeving, die discriminatie verbiedt
en procedures aangeeft voor het melden en afhandelen van klachten en voor
sanctionering.
De juridische handhaving van de strafrechtehjke bepalingen ligt bij politie
en justitie. In September 1993 heeft het ministerie van Justitie een richtlijn discriminatiezaken doen uitgaan, waarin onder andere nadere aanbevelingen worden gedaan voor de uitvoering. Gewezen wordt op het belang van afstemming
van strafrechtelijk en gemeentelijk beleid binnen het driehoeksoverleg van politie, justitie en overheid. Ook het belang van het instellen van gespecialiseerde
officieren van justitie of contactambtenaren belast met deze coordinatietaak
wordt benadrukt, zowel voor afstemming tussen politie, justitie en bestuur, alsook ter bevordering van het contact met Anti-Discriminatie Bureaus en Meldpunten (ADB'S). De richtlijn discriminatiezaken stelt dat van alle aangiften en
klachten proces-verbaal moet worden opgemaakt, dat zo spoedig mogelijk naar
het Openbaar Ministerie dient te worden gezonden. Vervolging, aldus de richtUjn, dient regel te zijn. De eventuele discriminatoire achtergrond bij delicten
moet worden meegewogen en als strafverzwarende omstandigheid in de eis
worden betrokken.
Naast deze politie- en justitiele werkzaamheden zijn er nog andere activiteiten op dit terrein. In Nederland is in de afgelopen vijftien jaar een uitgebreid
netwerk ontstaan van lokale en regionale organisaties (de genoemde ADB'S), die
zich met name bezighouden met de behandeling van klachten inzake discriminatie. Deze organisaties zijn veelal uit het particuliere initiatief ontstaan of uit
een samenwerking tussen particulier initiatief en de lokale overheid. Naast het
juridisch aanspannen en begeleiden van klachten bestaat een groot gedeelte
van de activiteiten van deze ADB'S uit niet-juridische werkzaamheden, zoals het
optreden als intermediair tussen gediscrimineerde en degene die discriminerend gehandeld heeft of zou hebben, het voeren van bemiddelende gesprekken
en correspondentie, het begeleiden van slachtoffers en het eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening. Ook richten zij zich op (meer)

24

TWCM-advies 2

structurele vormen van discriminatie, bijvoorbeeld voortvloeiend uit geconstateerde overeenkomsten tussen individuele klachtenmeldingen. De werkzaamheden van deze bureaus omvatten vele terreinen, zoals de arbeidsmarkt, huisvesting, overheid, recreatie en horeca, gezondheidszorg, middenstand, politie,
media en onderwijs, maar ook extreem-rechts en zaken als bekladdingen.^
Ook binnen instituties en organisaties zijn op diverse maatschappelijke terreinen klachteninstanties in het leven geroepen, zoals klachten- en geschillencommissies, ombudsinstanties en vertrouwenspersonen. Sommige daarvan
zijn gebaseerd op wetgeving, zoals de Commissie Gelijke Behandeling en de
Nationale Ombudsman, die als belangrijk verschil met justitiele afhandeling
hebben dat in het laatste geval de uitspraak of het vonnis van een rechter bindend is. Een klachteninstantie daarentegen spreekt geen vonnis uit, maar komt
tot een advies of een oordeel. Met zo'n oordeel of advies kan men eventueel
dan nog een juridische procedure starten. Binnen gedragscodes zijn soms ook
klachtenprocedures geformuleerd, in andere gevallen zijn aparte klachtenregelingen in het leven geroepen (als onderdeel van het personeelsreglement bijvoorbeeld).
Op nationaal niveau is in 1985 het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) in het leven geroepen, dat zich met name richt op de
juridische bestrijding van discriminatie en racisme. Het LBR stelt zich ten doel
slachtoffers van discriminatie indirect hulp te bieden door informatie te verschaffen en door te verwijzen, deskundigheid van de (rechts)hulpverlening te
vergroten, lokale groepen te ondersteunen en ervaringen te bundelen, onderzoek te doen naar structurele vormen van discriminatie en voorlichting te geven. Er bestaat een nauwe samenwerking tussen het LBR en de lokale en regionale ADB'S.

3.2 Internationale ervaringen
In het begin van de jaren negentig nam de aandacht voor discriminatie en racisme sterk toe. De toename van het aantal racistische incidenten en de verontrustende groei van de aanhang van extreem-rechtse en racistische politieke partijen zijn daar mede debet aan. Deze ontwikkeling doet zich niet alleen voor
binnen nationale grenzen, maar wordt beinvloed door gebeurtenissen en ontwikkelingen in omringende landen. Men denke aan de Nederlandse reacties op

2 Overigens bestaan er tussen dc Ann's aanzienlijke verschillen in personele bczetting, en
derhalvc in mogelijkheden voor actie.
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racistisch geweld in Duitsland en op de verkiezingswinst van extreem-rechts in
Frankrijk en Oostenrijk.
Het Internationale karakter van deze ontwikkelingen blijkt ook uit de initiatieven en maatregelen op internationaal maatschappelijk en politick niveau. Zo
riep de Noorse premier Brundtland op tot een Europees anti-discriminatiebeleid (februari 1993), vond een cvsE-seminar over Tolerantie in Warschau
plaats (november 1993) en installeerde de Europese Raad te Corfu (mei 1994),
op initiatief van de Franse president Mitterrand en de Duitse bondskanselier
Kohl, de Europese Adviescommissie tegen Racisme en Xenofobie (CommissieKahn). Overigens zijn dergelijke initiatieven niet uitsluitend van recente datum.
De Internationale Conventie ter Bestrijding van Alle Vormen van Rassendiscriminatie bijvoorbeeld, kwam in 1965 tot stand in de Verenigde Naties, in een
periode waarin met name antisemitische uitingen en gewelddaden in diverse
landen tot schrikreacties leidden.
De internationalisering is niet beperkt tot het politieke toneel. Ook de kennisuitwisseling tussen non-gouvernementele anti-racismeorganisaties neemt toe,
alsmede de Internationale wetenschappelijke en populaire literatuur over specifieke onderwerpen inzake discriminatie en (politick) racisme.
Internationale kennisuitwisseling en samenwerking biedt de mogelijkheid
om inzicht te verwerven in aspecten waarvoor nationaal nog geen of weinig
aandacht bestaat. Ook kunnen zij ongekende mogelijke ontwikkelingen en
nieuwe ideeen over alternatieven ter bestrijding van deze fenomenen aan het
licht brengen. Daarom besteedt de commissie in dit advies ook aandacht aan
activiteiten en maatregelen in andere landen.
In dit onderdeel geven we daar geen gedetailleerde opsomming van. We bespreken eerst een aantal algemene karakteristieken. Vervolgens gaan we in op
concrete activiteiten en maatregelen, die (in aangepaste vorm) alternatieven
kunnen vormen voor Nederland. De meer algemene karakteristieken die hier
in vergelijkend perspectief worden besproken, betreffen:
- preventieve versus repressieve maatregelen en activiteiten;
- gouvernementele versus non-gouvernementele instanties en organisaties;
- structurele versus incidentele initiatieven;
- d e s k u n d i g h e i d en kennisvergaring.
Bij de c o n c r e t e m a a t r e g e l e n b e s t e d e n we vooral a a n d a c h t aan de z o g e n o e m d e
wu/n'-a^enty-benadering. In d e vergelijking w o r d e n verschillen s o m s n a d r u k k e Ujker belicht d a n o v e r e e n k o m s t e n tussen l a n d e n .
PREVENTIEVE VERSUS REPRESSIEVE MAATREGELEN EN ACTIVITEITEN
Alle ons o m r i n g e n d e l a n d e n (met u i t z o n d e r i n g van l e r l a n d ) h e b b e n h e t Internationale V e r d r a g inzake de U i t b a n n i n g van alle v o r m e n van Rassendiscriminatie
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(Verenigde Naties, 1966) op enig moment geratificeerd. In bijna alle landen
leidde dit tot de invoering of wijziging van bestaande anti-discriminatiewetgeving. In de meeste landen ligt het primaat van de bestrijding van vooroordelen,
discriminatie en racisme op het ontwikkelen en gebruik van repressieve maatregelen.
Bij een globale vergelijking vallen enkele zaken op.' De besluitvorming en
invoering van anti-discriminatiewetgeving is in de eerste plaats een taak en verantwoordelijkheid van de landelijke wetgevende macht. Vaak bestaat de wetgeving uit bepalingen die voor de samenleving als geheel gelden. De Verenigde
Staten en Canada bhjken echter een relatief uitgebreid pakket aan anti-discriminatiewetten te hebben, dat is gericht op specifieke instituties. Deze institutionele wetgeving is niet beperkt tot het openbare leven en de arbeidsmarkt,
maar strekt zich uit tot instituties zoals het bankwezen, het onderwijs en de
huisvesting.
Opvallend is ook dat in een aantal landen het revisionisme, met name de
ontkenning van de Holocaust, als misdrijf in het strafrecht is opgenomen (in
Frankrijk en Duitsland; in Belgie in voorbereiding).'' In andere landen (waaronder Nederland) bestaan hierover geen speciale wetsbepalingen. Een ander
aspect betreft de gevolgen van veroordeling op grond van de anti-discriminatiewetgeving. In Frankrijk en Duitsland zijn (verschillende) mogelijkheden om
mensen (tijdelijk) uit bepaalde publieke functies te ontzetten na veroordeling. Frankrijk kent sinds 1990 ook de mogelijkheid tot ontzetting uit het passieve kiesrecht als bijkomende straf bij een veroordeling vanwege racisme.
Daarnaast hebben beide overheden instrumenten om rechtstreeks actie te ondernemen tegen de verspreiding van materiele uitingen van racisme (bijvoorbeeld publicaties) zonder tussenkomst van een rechter. Duitsland heeft een
scala aan mogelijkheden om georganiseerd racisme aan te pakken, zoals het
verbieden van verenigingen en het beperken van manifestaties. Dit laatste kan
gebeuren op grond van de verwachting dat er bepaalde misdrijven zullen worden gepleegd."
In de meeste landen zien we dat het primaat van de behandeling van
klachten over discriminatie centraal ligt, namelijk bij de rechterlijke macht.

3 Voor een meer algemene vergelijking van de bestaande anti-discriminatiewetgeving tussen de verschillende landen verwijzen we naar enkele recente overzichten (zie: New Community 20 (3) 1994, Special issue on 'Comparative approaches to anti-discrimination law'; Donselaar, J. van, Dc staat paraat?, a.w.).
4

Donselaar, T- van, Dc siaatparaat?, a.Vi., p. 267.

5

Zie: Donselaar,). van, Dc staat paraat?, a.w., hoofdstuk 7.
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Ook op dit punt vallen de Verenigde Staten en Canada op door hun netwerk
van institutioneel georganiseerde tribunalen en instanties, die de behandeling
van discriminatie binnen de desbetreffende institutie ter hand nemen. In GrootBrittannie kunnen klachten op de arbeidsmarkt eveneens aan speciale (industriele) tribunalen worden voorgelegd.
In meerdere landen zijn instellingen in het leven geroepen die zijn toegerust
met middel en om mensen te ondersteunen bij het indienen en behandelen van
discriminatieklachten. Het gaat hier om semi-overheidsinstanties of instellingen die structureel gefinancierd worden door landelijke overheden. In GrootBrittannie kunnen mensen hiervoor terecht bij de Commission for Racial
Equality (CRE), welke speciaal hiertoe door de Race Relations Act van 1976 in
het leven is geroepen. De CRE heeft als taak de gelijkheid van kansen te bevorderen. Zij heeft mogelijkheden om onderzoek in te stellen en uit te voeren en
om actie te ondernemen. De CRE rapporteert periodiek aan het ministerie van
Binnenlandse Zaken over voorgestelde wijzigingen in de wetgeving en andere
aanverwante ontwikkelingen. Zij financiert (mede) en ondersteunt zo'n negentig lokale Racial Equality Councils, die ook op individueel niveau ondersteuning bieden - hoewel dit in de praktijk niet hun hoofdtaak is. Deze lokale raden
houden zich meer bezig met activiteiten ter bevordering van de lokale multiculturele samenleving, met wijkgericht welzijns- en jongerenwerk en voorlichting.
Ze hebben vaak een specifieke rol in wijkgerichte bestrijding en voorkoming
van lokale spanningen en racistische incidenten. In Canada zijn federale en
provinciale mensenrechtencommissies opgezet om indieners van klachten te
ondersteunen, en de Verenigde Staten kennen diverse speciale (afdelingen van)
non-gouvernementele organisaties die mensen ondersteunen.
Met name Groot-Brittannie en Canada kennen dus netwerken van instellingen, veelal gefinancierd door de lokale en nationale overheden, die individuen
ondersteunen bij de behandeling van hun klachten. In andere landen is de ondersteuning bij discriminatieklachten veel minder geprofessionaliseerd en geinstitutionaliseerd. In landen als Frankrijk en Duitsland zijn individuele indieners
veelal op zichzelf aangewezen; soms ondersteunen minderhedeorganisaties of
andere particuliere groepen hen. Hierbij dient echter wel te worden opgemerkt,
dat in Belgie en Frankrijk sommige anti-racismeorganisaties in strafrechtsgeschillen als partij kunnen optreden. Hierdoor berust het initiatief om procedures te starten in mindere mate bij de overheid."
Frankrijk kent de Commission Nationale Consultative des Droits de I'Homme (CNCDH), een organisatie bestaande uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en overheden. Sinds 1989 rapporteert zij jaarlijks (op 21
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maart, de Internationale Dag tegen Racisme) onder meer over de omvang van
racistisch geweld en andere racistische wetsovertredingen, het vervolgingsbeleid en beleidsvoornemens inzake discriminatiebestrijding van de verschillende ministeries.
.
rBij de bestrijding van discriminatie ligt zoals gezegd in de meeste Europese landen de nadruk op repressieve maatregelen en activiteiten. Op het gebied van
preventieve maatregelen worden veel minder activiteiten waargenomen. Veelal
beperkt dit zich tot spontane acties naar aanleiding van specifieke incidenten en
worden zij gekenmerkt door kortstondigheid. Toch lijkt er in de laatste jaren
een verschuiving plaats te vinden. Zo is het aantal structurele preventieve maatregelen en activiteiten in Groot-Brittannie in de afgelopen tien jaar sterk toegenomen, met name binnen het justitiele en politiele apparaat. Opvallend hierin
is dat scholing en training zich niet beperkt tot de politie-opleiding, maar zich
ook uitstrekt tot bijvoorbeeld de rechterlijke macht. Ook het Belgische Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racisme-bestrijding (de opvolger van
het Koninklijke Commissariaat voor het Migrantenbeleid onder leiding van
Paula d'Hondt) vervult daarin in toenemende mate een spilfunctie. Toch moet
geconcludeerd worden dat in de meeste landen nog immer repressief antidiscriminatiebeleid sterk overheerst.
Door dit primaat krijgt directe, bewuste discriminatie (onder meer in de
vorm van politiek georganiseerd racisme) de meeste aandacht. Dit kan deels
verklaard worden door de eis van juridische bewijslast in strafrechtehjke procedures. Andere vormen van discriminatie en racisme, zoals onderscheiden in
hoofdstuk 2, krijgen daardoor veel minder aandacht. Maatregelen en activiteiten tegen deze vormen zullen veeleer van preventieve aard moeten zijn.
GOUVERNEMENTELE VERSUS NON-GOUVERNEMENTELE INSTANTIES EN ORGANISATIES
E e n o p v a l l e n d e u i t k o m s t van de vergelijking betreft de v e r h o u d i n g t u s s e n g o u -

vernementele en non-gouvernementele instanties en organisaties. In Nederland is sprake van een bereidheid tot uitwisseling en samenwerking, zowel op
landelijk als lokaal niveau. Die samenwerking, zoals uitgewerkt tussen lokale
Anti-Discriminatie Bureaus en de politie in een aantal gemeenten in Nederland,
is ondenkbaar in omringende landen. Daar lijkt eerder sprake van een relatief
grote polarisatie, die ook door beide type instellingen in stand wordt gehouden.
Zo worden anti-racismeorganisaties uit Nederland met enige regelmaat uitgenodigd of geraadpleegd door nationale of lokale overheden uit buurlanden, terwijl soortgelijke organisaties in het eigen land niet benaderd of toegelaten worden. Wel zijn in die landen anti-racismeorganisaties soms sterk gelieerd aan een
van de sterk gepolariseerde politieke velden of partijen. Contacten tussen deze
organisaties en de overheid zijn er dan alleen wanneer de desbetreffende partij
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direct onderdeel van die overheid uitmaakt. Buiten dit werkveld is men verre
van on speaking terms met de overheid.
In Duitsland valt ook op dat sommige organisaties ver van de dagelijkse
praktijk afstaan: hun activiteiten bestaan vooral uit theoretische uitweidingen
over onderwerpen als discriminatie en racisme. Strijd tussen stromingen, zoals
binnen de Griinen tussen zogenoemde Fundis en Realos, is daarvan veelal het
gevolg. Deze neiging naar theoretische discussies en standpunten bevordert
noch concrete activiteiten, noch de relatie tot de overheden.
Uiteraard kennen andere landen ook anti-racismeorganisaties waarmee
overheden (nauw) samenwerken. In de meeste situaties gaat het hierbij echter
om organisaties die aan de overheid zijn gelieerd. Vaak is daarbij een kloof
waarneembaar tussen overheden en daaraan gelieerde organisaties en het particuliere initiatief Een van de nadelen van deze polarisatie is dat men vaak
vooral druk is elkaar te bestrijden in plaats van vooroordelen, discriminatie en
racisme. Een ander nadeel wordt duidelijk in acute situaties: het gebrek aan
wederzijds vertrouwen maakt gezamenlijk optreden naar aanleiding van een incident of gebeunenis onmogelijk.
Dit pimt van vergelijking levert weliswaar geen nieuwe alternatieven voor Nederland op, maar het vraagt wel een nadrukkelijke waardering van de eigen situatie
en de in te zetten mogelijkheden bij het anti-discriminatiewerk. Deze specifiek
Nederlandse situatie lijkt het mogelijk te maken dat in Nederland meer werk
wordt gemaakt van preventieve maatregelen en activiteiten gericht op houdingen en vooroordelen dan in het buitenland, waar het accent veeleer hgt op het
repressieve beleid.
. •
STRUCTURELE VERSUS INCIDENTELE INITIATIEVEN

In de vergeleken landen lijkt de scheidslijn tussen structurele en incidentele initiatieven ter bestrijding van vooroordelen, discriminatie en racisme deels overeen te komen met de eerder geconstateerde scheidslijn tussen gouvernementele
en non-gouvernementele instanties en organisaties. Middellange-termijnbeleid
en structurele voorzieningen en maatregelen worden - voor zover voorhanden - door overheden genomen en onder hun auspicien uitgevoerd, eventueel
via semi-overheidsinstanties. Korte-termijnactiviteiten, vaak in reactie op bepaalde gebeurtenissen, worden uitgevoerd door het particuliere initiatief
In Duitsland is een dergelijk onderscheid duidelijk aanwezig, mede omdat
overheden aan particuliere organisaties geen structurele subsidies voor anti-racismeactiviteiten verstrekken. Ook in die gevallen waarin wel sprake is van een
redelijk contact tussen lokale overheid en particulier initiatief, blijkt structurele
ondersteuning onmogelijk.
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In Frankrijk kwamen in de jaren tachtig nieuwe anti-racismeorganisaties op,
die vooral bestonden uit jongeren die zelf deel uitmaakten van minderheidsgroepen. In eerste instantie konden deze organisaties op enige steun rekenen
van de centrale overheid en het presidentiele echtpaar Mitterrand. In de loop
der jaren zorgde een al te grote politieke verbondenheid echter ook voor grote
problemen en werd het steeds moeilijker om de eigen onafhankelijkheid te bewaren. Veel afdelingen van deze nieuwe organisaties trokken zich, ook om inhoudelijke redenen, terug op het concrete, lokale werk, waarmee de kloof tussen overheid en organisaties sterk toenam.
Hierboven is reeds melding gemaakt van het netwerk van lokale Racial
Equality Councils in Groot-Brittannie, die structureel subsidie ontvangen van
de CRE en vaak ook van lokale overheden. Deze situatie levert voor Engeland
een gemengd beeld op. Naast de raden zijn er particuliere anti-racismeorganisaties, die niet alleen een financieel veel moeilijker maar ook een wispelturiger
bestaan hebben, omdat ze veelal opereren naar aanleiding van specifieke incidenten.
Daar waar sprake is van een kloof tussen overheden en non-gouvernementele organisaties en waar de laatste structurele financiering ontberen, beperken
veel organisaties zich - al dan niet gedwongen - tot korte, incidentele activiteiten, zoals het organiseren van demonstraties, bijeenkomsten en soortgelijke actiegerichte vormen. Structurele maatregelen en activiteiten in het buitenland
worden dan beschouwd als taak van de overheid. Wanneer organisaties wel
structureel opereren, zijn ze meer gericht op het bevorderen van vreedzaam samenleven en het functioneren van de multiculturele samenleving, dan specifiek
ook op bestrijding van discriminatie en racisme. De overheden beperken zich
veelal tot repressieve maatregelen en activiteiten en zien hierin ook een specifieke overheidstaak, waarin particuliere initiatieven geen rol (mogen) spelen.
DESKUNDIGHEID EN KENNISVERGARING

Opvallend is dat in Groot-Brittannie en zeker recent ook in Duitsland in de wetenschap relatief veel aandacht wordt besteed aan discriminatie en racisme. In
de overige Europese landen (waaronder Nederland) is dit veel minder het geval. De aandacht binnen de Britse wetenschap is vooral gericht op de slachtoffers van discriminatie en racisme, terwijl men zich in Duitsland bijna volledig
richt op de daders. Dit wordt het meest duidelijk in studies en rapporten over
racistisch geweld. In beide landen vormen enquetes en onderzoeken op de desbetreffende terreinen een regelmatig terugkerend fenomeen, waardoor ook
trendstudies mogelijk zijn en worden uitgevoerd.
Mede als gevolg van de wetenschappelijke aandacht is er ook veel onderzoek
gedaan naar en gerapporteerd over mogelijke manieren om specifieke zaken aan
te pakken en de uitvoering van beleidsmaatregelen. Ook kennen beide landen
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grote hoeveelheden semi-wetenschappelijke en populaire hteratuur over (aspecten van) van racisme en discriminatie. Zowel in Duitsland als in GrootBrittannie is een van de concrete activiteiten van diverse anti-racismeorganisaties het verzamelen, samenstellen en publiceren van rapporten en bundels over
specifieke onderwerpen. Met name in het Britse geval krijgt dit ook in toenemende mate een pendant in trainingen en cursussen.
In Frankrijk, maar ook in andere Europese landen, is deze deskundigheidsbevordering relatief veel minder omvangrijk en in sommige gevallen bijna geheel
niet voorhanden. Wanneer we ervan uitgaan dat kennis een eerste vereiste is
om maatschappelijke problemen effectief aan te kunnen pakken, staat de bestrijding van discriminatie en racisme in veel Europese landen nog in de kinderschoenen. Op het gebied van internationaal vergelijkend onderzoek is er, ondanks enige toename in recente jaren, eveneens veel zinvol werk te doen.
De aanwezige deskundigheid weerspiegelt ook het inzicht in de huidige
stand van zaken van discriminatie(klachten), politiek racisme en racistisch geweld. In Groot-Brittannie en Duitsland is men ver gevorderd in het registreren
van racistische incidenten, terwijl in andere Europese landen van een systematische registratie meestal nog geen sprake is. Enige aanzetten daartoe zijn in recente jaren wel gedaan, maar hebben nog weinig opgeleverd, met name als het
gaat over regelmatige rapportage. Het genoemde CNCDH in Frankrijk rapporteert jaarlijks cijfers, maar deze zijn uiterst summier. Bovendien bestaat grote
twijfel over de representativiteit ervan voor de feitelijke situatie aldaar.
ENKELE PRAKTISCHE VOORBEELDEN

In Groot-Brittannie heeft men de zogenoemde mM/tz-a^ewo^benadering ontwikkeld ter bestrijding van discriminatie en racisme op buurt- en wijkniveau.
Een eerste aanleiding voor de ontwikkeling ervan vormde de in het begin van
de jaren tachtig toenemende omvang van racistisch geweld binnen de Britse
samenleving.
In die benadering staat het opzetten van een informatie- en samenwerkingsnetwerk centraal. Daarin participeren lokale instanties en organisaties zoals de
politie, woningbouwverenigingen, scholen, buurtverenigingen en minderheidsen gezondheidszorgorganisaties. Binnen dit netwerk worden afspraken gemaakt
over hoe te handelen in voorkomende gevallen van discriminatie en racisme, en
worden deelnemende instellingen geinformeerd over ontwikkelingen en gebeurtenissen die daarvoor van belang kunnen zijn. Ook worden reacties op en acties
voor bestrijding van discriminatie en racisme op elkaar afgestemd, met inachtneming van ieders eigen verantwoordelijkheid in deze. Gezamenlijk optreden
wordt vooraf besproken en achteraf geevalueerd, waarna afspraken voor de toekomst zo nodig worden bijgesteld.
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Die afspraken moeten zeer concreet te zijn. Zo geven woningbouwverenigingen aan hoe zij zullen handelen bij gebleken discriminatoir of racistisch gedrag van een van de huurders (bijvoorbeeld wanneer iemands huurcontract
wordt opgezegd vanwege gedrag), treedt de politie adequaat op bij meldingen
van discriminatie en richten zelforganisaties hun activiteiten in op basis van samenwerking en overleg in plaats van polarisatie en vijandigheid. Een van de
doelen, naast effectieve bestrijding van discriminatie en racisme, is meer duidelijkheid te verkrijgen in elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden en effectief
handelen mogelijk te maken.
Hoewel het hier een op papier ontwikkelde methode van aanpak betreft en
ideaal en werkehjkheid nog geenszins synoniem zijn (met name de polarisatie
en zelfs vijandigheid tussen specifieke Britse organisaties leveren nogal wat problemen op bij de uitvoering), biedt deze benadering voor de Nederlandse situatie een bruikbaar alternatief. Zeker wanneer de in dit opzicht relatief positieve
verhoudingen in Nederland in ogenschouw worden genomen. In de gemeente
Rotterdam is momenteel in projectvorm een eerste experiment (gesubsidieerd
door de Europese Unie) in ontwikkeling, dat meer inzicht kan verschaffen in de
bruikbaarheid van deze benadering.
Een reeks van racistische incidenten en een confrontatie tussen een extreemrechtse racistische organisatie en antiracisten in 1992 in Brumenddal hebben in
Noorwegen geleid tot een massaal initiatief tegen discriminatie en racisme. Een
van de uitkomsten van deze tegenreactie vormt het Lokale Actieplan tegen Racisme en Etnische Discriminatie, dat mede wordt ondersteund door het Noorse ministerie voor Lokale Aangelegenheden. In dit actieplan wordt aandacht gevraagd voor het verbeteren van de steun aan slachtoffers van geweld. Daarnaast
worden voorstellen gedaan voor een strengere aanpak van daders, alsmede voor
bewustzijnsbevordering, coordinatie van dataverzameling en registratie en de
ontwikkeling van methoden om institutionele discriminatie te meten en te bestrijden.
Het Brumunddal-actieplan heeft drie doelstelhngen: (a) het initieren van
concrete lokale maatregelen, (b) accumulatie van kennis over sociale processen
die leiden tot racisme en discriminatie, en (c) een systematische evaluatie. Het
actieplan behelst vele aandachtsgebieden: lokale en nationale anti-discriminatiewetgeving; actieve mobihsatie van lokale vrijwilligersorganisaties; betere samenwerking tussen departementale en lokale overheden; arbeidstraining en actief
sociaal werk voor de jeugd en andere jeugdactiviteiten; het opzetten van informatienetwerken en cursussen voor lokale journalisten. Daarnaast zijn twee onderzoeken gestart; een naar lokale mobihsatie in acute situaties, het tweede
naar de lokale jeugd. In dit laatste onderzoek is een van de aandachtspunten
gericht op verrechtsing en radicalisering van specifieke groepen jongeren. Doel
van dit onderzoek is om tot aanbevelingen te komen over het tegengaan van
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radicalisering en reeds geradicaliseerde jongeren terug op het juiste pad te
brengen.
De Noorse nationale overheid heeft ook een onderwijsprogramma ontwikkeld,
getiteld Norway as a multi-cultural society. Dit programma is gericht op onderwijsinstellingen voor politie, journalisten, onderwijzers, gezondheidszorg en welzijnswerk. Transculturele communicatie, discriminatie en racisme, Internationale
migratie en het Noorse migratiebeleid vormen hierbinnen aandachtspunten.
Het Noorse actieplan en de inmiddels daarmee opgedane ervaringen bieden
een goed voorbeeld van concrete, lokale aanpak. Een groot voordeel is dat men
van te voren een plan opzet en concreet invulling geeft, zodat men in voorkomende gevallen niet meer verrast wordt door de waan van de dag en paniek.
Ook kunnen vooraf doelen, middelen en werkwijzen op elkaar en op eventueel
effect worden afgestemd. De verantwoordelijkheden en handelwijzen zijn dan
duidelijk omschreven.
In de inventarisatie van maatregelen en activiteiten in Nederland is aandacht
besteed aan het ontwikkelen en invoeren van gedragscodes. In een aantal landen
zijn deze codes inmiddels ook in ontwikkeling. In Groot-Brittannie is met
name de Commission for Racial Equality (CRE) actief in het doorlichten van
regelgeving en het opzetten van gedragscodes om discriminatie tegen te gaan.
Daarvoor zijn niet alleen vele modellen ontwikkeld (bijvoorbeeld op het gebied
van huisvesting, onderwijs en het bedrijfsleven), maar vinden de invoering van
dergelijke codes en wijzigingen in regelgeving ook daadwerkelijk plaats. Racial
Equality Councils of Community Relations Councils zijn hierbij op lokaal niveau actief
Ook Canada kent een heel pakket aan gedragscodes. Die worden aldaar met
name per institutie ontwikkeld en ingevoerd. Veelal hebben de diverse instituties ook hun eigen procedures en instanties voor het behandelen van klachten
over discriminatie. De discriminatiebestrijding richt zich hierbij niet alleen op
directe, individuele discriminatie, maar men heeft meer en meer oog voor vormen van discriminatie van institutionele, systematische aard. De ontwikkeling
en invoering van gedragscodes wordt tevens voorzien van een concreet plan van
aanpak, zodat onder meer duidelijk is hoe dergelijke codes gebruikt kunnen
worden, wie welke verantwoordelijkheden heeft en welke procedures gevolgd
kunnen worden.
Ook in Nederland zijn gedragscodes bekend en in enige instituties en organisaties zelfs ingevoerd.' Dat neemt niet weg dat de ervaring in Groot-Brittannie

7 Het Leids Instituut voor Sociaal Wetcnschappelijk Onderzoek (l iswo) van de Rijksuniversiteit Leiden inventariscert thans gedragscodes in Nederland.
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en Canada veel te bieden heeft. Een van de lessen is bijvoorbeeld dat men niet
kan volstaan met het omschrijven van codes, maar dat dit gepaard dient te gaan
met een concreet plan van aanpak en duidelijke instructies. Daarnaast leert die
ervaring dat ernaar gestreefd moet worden de ontwikkeling en invoering van
gedragscodes zo veel mogelijk in lijn per institutie te regelen. Hierdoor kunnen
per werkveld specifieke omstandigheden en kenmerken in de codes worden
verdisconteerd.
CONCLUSIES

'

D e Internationale vergelijking levert voor N e d e r l a n d enkele positieve c o n c l u sies o p . H e t betreft hier vooral de a a n d a c h t v o o r preventieve m a a t r e g e l e n en
activiteiten t e r bestrijding v a n v o o r o o r d e l e n , d i s c r i m i n a t i e en r a c i s m e in d e zin
van b e w u s t z i j n s b e v o r d e r i n g en a a n d a c h t voor b e e l d v o r m i n g . D e a n d e r e k a n t
van d e m e d a i l l e hjkt te w o r d e n g e v o r m d d o o r e e n n o g zeer gebrekkige i n v o e ring, uitvoering en b a n t e r i n g v a n repressieve m a a t r e g e l e n en activiteiten, o n d a n k s e e n o p zich g o e d e wettelijke basis hiervoor.
E e n a n d e r e positieve u i t k o m s t is de vrij uitzonderlijke plaats en rol v a n h e t
particuliere initiatief en d e relaties tussen d e z e n o n - g o u v e r n e m e n t e l e o r g a n i s a ties en d e verschillende o v e r h e d e n . D i t w o r d t in N e d e r l a n d nogal eens als g e geven b e s c h o u w d , m a a r verdient meer w a a r d e r i n g ; d e v e r h o u d i n g e n d i e n e n
d o o r b e i d e zijden goed o n d e r h o u d e n en v e r d e r u i t g e b o u w d te w o r d e n .
D e vergelijking biedt o o k een aantal suggesties v o o r alternatieven v o o r e n
aanvuUingen o p h e t anti-discriminatiewerk b i n n e n N e d e r l a n d . Hierbij valt te
d e n k e n a a n d e praktische v o o r b e e l d e n van s y s t e m a t i s c h e , lokale a a n p a k , m a a r
o o k aan h e t opstellen v a n p l a n n e n van a a n p a k als alternatief v o o r o n g e c o o r d i n e e r d e a d h o c - r e a c t i e s , h e t belang v a n systematisch werk b i n n e n instituties
o p basis v a n g e d r a g s c o d e s e n een in hjn u i t g e v o e r d e a a n p a k v a n v o o r o o r d e l e n ,
discriminatie e n racisme.
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4 Conclusies, uitgangspunten en aanbevelingen
voor toekomstig beleid

In het tweede hoofdstuk is een overzicht gegeven van factoren die een rol spelen bij het ontstaan en voortbestaan van vooroordelen, discriminatie en racisme. Bovendien is ingegaan op de uitingsvormen van en het verband tussen deze
verschijnselen. In het derde hoofdstuk is een overzicht gepresenteerd van reeds
bestaande initiatieven, maatregelen en activiteiten ter bestrijding van vooroordelen, discriminatie en racisme in Nederland. Tevens is een kort overzicht toegevoegd van anti-discriminatiemaatregelen en -activiteiten die in het buitenland
zijn ontplooid. Dit laatste kan het inzicht in mogelijke alternatieven voor Nederland vergroten.
In dit laatste hoofdstuk worden aanbevelingen geformuleerd om verder richting en vorm te geven aan een toekomstig anti-discriminatiebeleid in Nederland. We hanteren daarvoor de volgende werkwijze. Allereerst brengen we de
belangrijkste bevindingen uit het tot nu toe gepresenteerde materiaal bijeen in
enkele algemene conclusies. Daarna formuleren we een aantal algemene uitgangspunten voor beleid ter voorkoming en bestrijding van vooroordeel, discriminatie en racisme. Conform de algemene opdracht van de commissie, ligt daarbij
het accent op beleid voor de middellange termijn. Vervolgens destilleren we uit
het voorafgaande een aantal thema's dat naar het oordeel van de commissie uitwerking verdient om de bestrijding van vooroordelen, discriminatie en racisme
van een nieuwe impuls te voorzien en verder te verstevigen. Per thema worden
ten slotte enige concrete aanbevelingen geformuleerd voor toekomstig beleid.

4.1 Conclusies
Een eerste conclusie is dat er rond de onderwerpen migratie en migranten sprake is van een groeiende polarisatie in de samenleving als geheel. Wanneer een dergelijke polarisatie zich in de nabije toekomst doorzet, zal dat consequenties hebben voor het soort instrumenten dat in beleid moet worden ingezet. Daar waar tot
nu toe veel initiatieven zijn gericht op algemene beinvloeding van een breed publiek of op afhandeling van individuele klachten, kunnen bij een toenemende
polarisatie andere instrumenten gewenst zijn.
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Een aspect hiervan wil de commissie op deze plek nader belichten, namelijk
de kwestie van (de toename van) racistisch geweld. Of voorvallen racistisch
zijn, is in de praktijk moeihjk vast te stellen omdat ze uit verschillende perspectieven bezien en beoordeeld kunnen worden. Een schijnbaar eenvoudig te benoemen voorval als een op een woning gekalkt hakenkruis' bijvoorbeeld, kan
door (relatieve) buitenstaanders beschouwd worden als een bekladding gepleegd
door een stel sensatiebeluste kwajongens. De bewoner kan hetzelfde voorval
echter opvatten als een regelrechte bedreiging gepleegd door een stel racisten,
al dan niet verbonden aan een (pohtiek) georganiseerde racistische groepering.
Wie bepaalt in dit geval hoe het voorval benoemd, en dus geinterpreteerd
wordt: het slachtoffer, de politie of anderen? En welke gevolgen heeft dit voor
de actie die erop volgt? In de beoordeling van het voorval spelen ook andere
elementen een rol: staat de bekladding op zich of maakt zij onderdeel uit van
een grotere reeks?; wie is het slachtoffer: een autochtoon persoon die bekend
staat als antifacist, een Turk of Marokkaan of een burgemeester die zich heeft
ingespannen voor de komst van een moskee of asielzoekerscentrum? Gaat het
hier nog om een betrekkelijk licht vergrijp, de complexiteit en impact nemen
vele malen toe als het gaat om zwaardere zaken als brandstichting of voorvallen
waarbij fysiek geweld niet geschuwd wordt.
Het is dus geen eenvoudige zaak om vast te stellen of voorvallen een racistische achtergrond hebben. Dit neemt niet weg dat reacties op dergelijke voorvallen vaak gebaseerd zijn op percepties van het gebeurde, zonder dat deze
overeen hoeven te komen met de 'werkelijke' toedracht. De ervaring leert dat
als het idee eenmaal heeft postgevat dat een gewelddaad een racistische achtergrond heeft, er op basis van deze veronderstelhng gereageerd wordt, onafhankelijk van de (juridische) vaststelling van de toedracht indien de dader(s) ook
daadwerkelijk is/zijn opgepakt.
De commissie meent dat aan de percepties van en de reacties op racistisch
geweld - met name uit de hoek van de etnische minderheidsgroepen - meer
aandacht moet worden geschonken. Er is hier te weinig over bekend. Wel weten we uit de praktijk dat er meerdere reacties mogelijk zijn. Als naar aanleiding
van racistische incidenten nieuwe coalities ontstaan tussen verschillende bevolkingsgroepen of tussen etnische groepen en algemene, intermediaire (ordehandhavende) instanties, kunnen deze reacties positief uitpakken voor het integratieproces. De meeste reacties lijken echter een negatieve uitwerking te
hebben op dit proces. Ten gevolge van racistisch geweld, maar ook ten gevolge
van een algemenere verharding in de samenleving, is het voorstelbaar dat men
zich in toenemende mate gaat isoleren van, of zelfs gaat afzetten tegen leden

I
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van andere etnische groepen of de samenleving als geheel. Deze ontwikkelingen zullen een verslechtering betekenen van de interetnische relaties. In het
ergste geval kan dit de cohesie in de samenleving ernstig verstoren. Men denke
aan de (al dan niet uitgelokte) confrontaties tussen extreem-rechtse groepen en
tegenstanders ervan, maar ook aan mogelijke georganiseerde tegenactie van gediscrimineerde groepen die zich in onvoldoende mate beschermd voelen.
De complexiteit van de materie, de grote betrokkenheid van de verschillende partijen en reacties die een escalerend effect kunnen hebben, maken duidelijk dat het terrein van racistisch geweld uiterst gevoelig is. Met name het ordehandhavend apparaat en de rechterlijke macht bevinden zich hierbij in een zeer
moeilijke positie. Zij moeten immers met inachtneming van allerlei juridische
spelregels (bijvoorbeeld de bewijslast) scheidsrechter spelen in dergelijke kwesties. Een 'verkeerde' beslissing, in de ogen van welke partij dan ook, kan tot heftige reacties leiden. Met als mogelijk gevolg een verlies aan vertrouwen in degenen die juist geacht worden bescherming te bieden.
De ervaring in het buitenland leert dat processen van sterke polarisatie
vroegtijdig gesignaleerd en met inzicht en overleg bestreden moeten worden.
Met name voor de nationale en lokale overheden en voor het ordehandhavend
apparaat is het dan ook van belang anticiperend en evenwichtig op te treden.
Een tweede conclusie is dat vooroordelen, discriminatie en racisme geen eenduidige en enkelvoudige betekenis, werking, uitingsvorm en samenhang hebben. O m standigheden en contexten blijken vaak van groot belang. De conclusie dringt
zich dan ook op dat vooroordelen, discriminatie en racisme niet op een wtjze
aangepakt en bestreden kunnen worden. Aanpak en bestrijding moeten gericht
zijn op specifieke uitingsvormen, contexten en processen. In de praktijk krijgen
al deze aspecten echter niet in dezelfde mate aandacht.
Ten derde concludeert de commissie dat er reeds vele initiatieven en activiteiten
ter bestrijding van vooroordelen, discriminatie en racisme worden ondernomen. Zij plaatst hierbij evenwel enige kanttekeningen.
In preventieve maatregelen als het organiseren van (voorlichtings)campagnes, projecten en manifestaties wordt veel energie gestoken. De commissie
juicht deze activiteiten toe. Zij vraagt zich echter af of de hoeveelheid en inhoud
van die activiteiten niet de gevaren van wildgroei en verzadiging in zich dragen.
Zo kunnen scholen overvoerd worden met min of meer vergelijkbare, maar
steeds kortstondige projecten tegen racisme. Evenzo is het voorstelbaar dat
mensen die voor de zoveelste maal geconfronteerd worden met een algemene
media-campagne tegen racisme en/of discriminatie daar niet meer op aangesproken willen worden en de boodschap langs zich heen laten glijden.
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Daarnaast is de effectiviteit van vele activiteiten discutabel - als er al naar
effecten gekeken wordt. Veel initiatieven tegen racisme en discriminatie zijn
symbolisch van aard en hebben vooral een expressieve waarde. Vaak zijn activiteiten reacties op racistische incidenten of voorvallen en getuigen zij van de
gedachte en overtuiging dat er lets gedaan moet worden. Er is echter nog weinig aandacht voor de vraag of deze activiteiten er toe doen: toetsing van het
effect van allerlei (school)projecten, vaak kostbare voorlichtingscampagnes,
maar ook van gedragscodes blijft achterwege. Mede door het reactieve ad hockarakter van vele activiteiten is onvoldoende doordacht wie welk onderdeel van
de bestrijding voor zijn of haar rekening neemt. Een dergelijk gebrek aan voorbereiding en coordinatie kan een contra-productieve werking hebben, met
name voor (potentiele) slachtoffers. Om dergelijke negatieve ontwikkelingen te
voorkomen, acht de commissie een structurele benadering noodzakehjk door
een betere coordinatie en evaluatie van deze initiatieven.
Een laatste kanttekening betreft de repressieve maatregelen.^ Deze zijn voornamelijk gericht op bewuste en directe vormen van discriminatie. Het repressieve instrumentarium (wet- en regelgeving, richtlijnen van politie en justitie,
afhandeling van individuele klachten) dat hiertegen wordt ingezet, heeft in
hoofdzaak een juridisch karakter en is in principe voldoende uitgewerkt. Door
het juridische primaat bij repressieve maatregelen, wordt er tot nu toe echter
veel minder ondernomen tegen de meer indirecte en onbewuste vormen van discriminatie. Deze vormen zijn immers lastig aan de oppervlakte te krijgen en moeihjk juridisch aantoonbaar.' Niettemin is de commissie van mening dat de bestrijding ervan van groot belang is, niet in de laatste plaats omdat zij een
voorbode kunnen zijn van meer manifeste discriminatievormen.
Een vierde conclusie hangt met deze laatste kanttekening samen. De commissie beschouwt de preventieve maatregelen van organisaties en instellingen om de
interne regelgeving discnminatievnj te maken en gedragscodes te ontwikkelen, als
een positieve ontwikkeling die navolging en uitwerking verdient. Deze codes zijn
een belangrijk middel om binnen instituties, instellingen en organisaties een
context te creeren, waarin het maken van racistische opmerkingen of het plegen
van discriminerende handelingen voorkomen wordt of waarin direct op deze

2 Repressieve maatregelen en activiteiten dragen overigens ook een preventief clement in
zich. De dreiging die uitgaat van strafmaatregelen kan immers voorkomen dat potentiele daders hun daden ook werkelijk verrichten.
3
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verschijnselen wordt gereageerd. Op het terrein van gedragscodes zijn echter
nog verdere inspanningen nodig. We komen hier later op terug.
De commissie concludeert ten vijfde dat op een aantal terreinen tot nu toe weinig
of geen initiatieven zijn genomen. Op het gebied van scholing en training worden
weliswaar enige (beroeps)opleidingen en cursussen voor bepaalde (beroeps)groepen aangeboden met het doel discriminatie en racisme te herkennen en
hier vervolgens op te reageren, maar deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen en vindt onvoldoende gestructureerd en systematisch plaats. Een
gebrek aan financiele middelen en inzet kunnen als voornaamste oorzaken
worden genoemd.
Een ander terrein waaraan onvoldoende aandacht wordt besteed, is dat van
het voorkomen en bestrijden van racisme en discriminatie in ongestructureerde,
publieke contexten. In dergelijke situaties ontberen lokale overheden, als eerste
verantwoordelijk, vaak een van te voren bedacht plan van aanpak en zijn de
gedane inspanningen te typeren als ad hoc-reacties, waarmee men achter de
feiten aan blijft lopen. Onvoldoende voorbereid zijn kan er ook toe leiden dat
(racistische) voorvallen als incident worden afgedaan of gebagatelliseerd.

4.2 Uitgangspunten

'

. • ••

Een beleid ter bestrijding van vooroordelen, discriminatie en racisme dient volgens de commissie te stoelen op een aantal goed doordachte uitgangspunten.
Zij zoekt deze uitgangspunten in aansluiting op haar eerder uitgebrachte kaderadvies Eenheid en verscheidenheid. Hierin formuleerde de commissie twee basisprincipes voor een omvattend integratiebeleid voor immigranten en samenleving:
a Gelijke behandeling van immigranten en autochtonen in gelijke gevallen en
gelijke kansen voor beiden. Dit principe heeft betrekking op de verdeling
van (schaarse) maatschappelijke goederen als arbeid, huisvesting en onderwijs, maar ook op andere zaken zoals het verlenen van diensten (in de gezondheidszorg, welzijnssector, commerciele dienstverlening en dergelijke).
b Gelijkwaardigheid van culturen en religies met inachtneming van nietonderhandelbare waarden als de democratische rechtsorde, de vrijheid van
meningsuiting, het zelfbeschikkingsrecht van het individu, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, en de scheiding van kerk en staat.
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E e n e v e n w i c h t i g e t o e p a s s i n g van deze twee p r i n c i p e s tegelijkertijd is in een
m u l t i c u l t u r e l e s a m e n l e v i n g niet e e n v o u d i g . H e t m a k e n van o n d e r s c h e i d is
bij h e t eerste p r i n c i p e i m m e r s niet t o e g e s t a a n , m a a r wordt bij h e t t w e e d e juist
o n d e r s c h r e v e n . H e t p r i n c i p e van gelijkwaardigheid vraagt dat b i n n e n de gesteld e regels m e n s e n zich in etnisch, cultureel en r e l i g i e u s opzicht o p t i m a a l k u n n e n o n t p l o o i e n . H i e r d o o r wordt het o o k mogelijk o m binnen e e n s a m e n l e v i n g
v e r s c h i l l e n d e g r o e p e n n a a s t (en met) elkaar te l a t e n leven en is h e t m a k e n van
o n d e r s c h e i d o p b o v e n g e n o e m d e k e n m e r k e n g e o o r l o o f d . O n d e r s c h e i d in een
m u l t i c u l t u r e l e s a m e n l e v i n g heeft e c h t e r een geheel a n d e r e u i t w e r k i n g w a n n e e r
h e t gaat o m h e t eerste p r i n c i p e , dat van gelijkheid bij de verdeling van m a a t schappelijke g o e d e r e n . H i e r is het u i t g a n g s p u n t e e n gelijke b e h a n d e l i n g in g e hjke gevallen. D i t b e t e k e n t dat het m a k e n van o n d e r s c h e i d op g r o n d e n die bij
gelijkwaardigheid wel g e l d e n , bij gelijkheid juist irrelevant en n i e t toegestaan
zijn. O n d e r s c h e i d w o r d t d a n 'vals spel' ofwel d i s c r i m i n a t i e . T u s s e n het wel
m o g e n m a k e n van o n d e r s c h e i d op h e t religieuze, c u l t u r e l e en e t n i s c h e terrein
en h e t niet m o g e n m a k e n van o n d e r s c h e i d o p b e p a a l d e gronden bij de verdeh n g van m a a t s c h a p p e l i j k e goederen is d u s een s p a n n i n g aanwezig, d i e een van
d e u i t d a g i n g e n v o r m t w a a r een m u l t i c u l t u r e l e s a m e n l e v i n g (in w o r d i n g ) voor
staat.
D e z e s p a n n i n g verschaft actoren allerlei m o g e l i j k h e d e n om hier b e w u s t misb r u i k van te m a k e n . W a n n e e r sprake is van n e g a t i e v e stereotypen e n vooroord e l e n over b e p a a l d e g r o e p e n ( i m m i g r a n t e n ) , k u n n e n d e dragers v a n die vooro o r d e l e n t r a c h t e n d e l e d e n van deze g r o e p e n uit te s l u i t e n van de v e r d e l i n g van
(schaarse) g o e d e r e n . D e g r o n d w a a r o p zij u i t s l u i t e n is het b e h o r e n tot of het
b e s c h o u w d w o r d e n als lid van een e t n i s c h - c u l t u r e l e groep: een k e n m e r k dat
v o o r d e v e r d e l i n g n i e t relevant is. D i t o n d e r s c h e i d w o r d t in een dergelijke sim a t i e d i s c r i m i n a t i e . W a n n e e r een m i n of m e e r s y s t e m a t i s c h e t o e p a s s i n g van
e t n i s c h - c u l t u r e l e selectiecriteria als u i t s l u i t i n g s g r o n d mogelijk o f gedoogd
w o r d t , zal d a t van d o o r s l a g g e v e n d b e l a n g zijn voor d e wijze waarop d e schaarse
m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n uiteindelijk (ongelijk) w o r d e n v e r d e e l d . D i t kan
o n b e w u s t en z o n d e r opzet gebeuren. D e s p a n n i n g d i e aanwezig is tussen de
v e r s c h i l l e n d e t e r r e i n e n w a a r o p m e n o n d e r s c h e i d k a n m a k e n , k a n e c h t e r ook
m i s b r u i k t w o r d e n w a n n e e r m e n g r o e p e n uitsluit m e t e e n bewust b e r o e p op oneigenlijke ( i n d i r e c t e ) criteria (bijvoorbeeld het eisen v a n een perfecte beheersing van de N e d e r l a n d s e taal w a n n e e r d a t niet n o d i g is voor het u i t v o e r e n van
d e functie). In b e i d e gevallen is er evenwel sprake v a n discriminatie d i e lastig is
a a n te t o n e n . B o v e n d i e n vergt de bestrijding ervan a n d e r e i n s t r u m e n t e n .
E e n a n d e r e , o m g e k e e r d e vorm van m i s b r u i k is d i e waarin z o g e n a a m d e
slachtoffers n a a r h e t b e s t a a n van discriminatie en r a c i s m e verwijzen, terwijl dit
in h e t geheel m e t h e t geval is. Hierbij w o r d e n deze f e n o m e n e n m i s b r u i k t als
o n g e g r o n d e x c u u s e n w o r d t bijgevolg h u n betekenis u i t g e h o l d .

42

TWCM-advies 2

Het maken van onderscheid in een multiculturele samenleving is dus een
zaak die zorgvuldige toepassing behoeft, maar die tegelijkertijd ook misbruikt
kan worden. Personen en groepen kunnen vooroordelen en ongeoorloofd
onderscheid juist proberen aan te wakkeren, bijvoorbeeld door stemming te
maken tegen of angst te zaaien voor bepaalde groepen. Ook kunnen personen
en groepen zichzelf juist in een slachtofferrol manoeuvreren. Dergelijke vormen van misbruik zijn vaak erg moeilijk met directe middelen te bestrijden. De
commissie is daarom van mening dat de beste garantie voor een gezonde samenleving een weerbare samenleving is; een multiculturele samenleving, ontwikkeld op basis van gemeenschappehjkheid, die zowel in de nabije toekomst als op
langere termijn bestand is tegen vooroordeel, discriminatie en racisme.

4.3 Aanbevelingen: drie strategische l<euzes
De commissie wil bij haar aanbevelingen voorkomen dat zij reeds bestaande
initiatieven in de wielen rijdt of aanbevelingen doet die meer van hetzelfde betekenen. Zij wil benadrukken dat de meeste van de bestaande inspanningen,
initiatieven en activiteiten ten voile ondersteund dienen te worden en dat een
continuering ervan van groot belang is. Hier wil de commissie vooral aandacht
besteden aan die terreinen, die volgens haar nog helemaal niet of te weinig in
de belangstelling staan. Hier ziet zij mogelijkheden om het bestrijden van vooroordelen, discriminatie en racisme van een nieuwe invalshoek te voorzien en
verder te versterken.
De commissie concentreert zich op drie thema's: het bevorderen van de
maatschappelijke weerbaarheid, het bestrijden van racistische mobihsatie en
geweld, en het coordineren van activiteiten en accumuleren van kennis. Alvorens deze drie thema's verder te bespreken en aanbevelingen te formuleren,
wenst de commissie echter enige aanbevelingen van algemener aard te doen.
Algemene

aanbevelingen

1

Discriminatie en racisme kennen uiteenlopende vormen met specifiek eigen kenmerken en uitingen, die elk om een verschillende aanpak vragen.
Een gevarieerde en doelgerichte aanpak, die aansluit bij deze bijzondere
vormen, is wenselijk.
2 Een effectieve aanpak van vooroordelen, discriminatie en racisme is geen
aparte, korte-termijnactiviteit. De bestrijding van deze fenomenen dient
onderdeel uit te maken van algemeen en geintegreerd beleid en geen
(apart) onderdeel van categoriaal beleid te zijn. Het gaat uiteindelijk om
het functioneren en de cohesie van de gehele samenleving.
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3

De bestrijding van vooroordelen, discriminatie en racisme dient zo veel
mogelijk in lijn gestalte te krijgen: ontwikkeling, implementatie en uitvoering binnen een institutie, de betrokken organisaties en individuele personen. Hierin hgt een verantwoordelijkheid voor een ieder. De institutionele
velden van openbaar bestuur, de politiek, de media en het onderwijs dienen een sleutelfunctie te vervullen in de realisering hiervan. De nationale
en lokale overheden hebben hierin een centrale, sturende en voorwaardenscheppende rol.

BEVORDERING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE WEERBAARHEID

De commissie beschouwt het binnen alle geledingen van de samenleving op
langere termijn vergroten van de weerbaarheid tegen discriminatie en racisme
de beste garantie voor het voorkomen en bestrijden van deze fenomenen. Met
'weerbaarheid' doelt de commissie hier op het vermogen van instituties, organisaties en individuen om vooroordelen, discriminatie en racisme (in hun verschillende vormen) te onderkennen, daartegen positie in te nemen, ze in voorkomende gevallen effectief te bestrijden en ermee te kunnen omgaan, met alleen als (potentieel) slachtoffer maar ook als toehoorder of toeschouwer.
De commissie constateert dat in Nederland al enige arbeid op dit punt is
verricht, maar zij meent dat er nog veel werk zal moeten worden verzet om die
weerbaarheid structureel binnen de samenleving te verankeren. De commissie
acht juist nu de tijd rijp om de krachten binnen de samenleving te bundelen en
te kanaliseren, omdat signalen erop wijzen dat zaken rond migratie, migranten
en de multiculturele samenleving in toenemende mate gepolariseerd raken.
Om een omslag in deze situatie teweeg te brengen, is het naar de mening van
de commissie noodzakelijk aandacht te besteden aan de volgende twee punten.
Ten eerste dienen inspanningen ter vergroting van de weerbaarheid plaats te
vinden binnen zogenoemde sleutelinstituties. Dit zijn instituties die een belangrijke rol spelen in de beeldvorming en categorisering van etnische groepen en
in de vorming van de multiculturele samenleving (zoals de media, de politiek,
het onderwijs en de overheid). Deze sleutelinstituties doen hun invloed niet alleen gelden in andere instituties (bijvoorbeeld de arbeidsmarkt), maar ook in de
publieke sfeer (zoals op straat, in winkels, trams, stadions en het uitgaansleven). Activiteiten binnen deze sleutelinstituties die zijn gericht op het vergroten
van de weerbaarheid tegen vooroordelen, discriminatie en racisme, werken volgens de commissie door binnen de gehele samenleving.
De commissie realiseert zich tegelijkertijd dat elke institutie haar specifieke
werking heeft en dat de ontwikkeling, inpassing en uitvoering van deze activiteiten voor elke institutie verschillend is. De commissie acht het niet mogelijk,
en ook niet haar taak, om voor al deze instituties aanbevelingen te formuleren.
Wel vindt zij het een specifieke taak van de overheid om voor weerbaarheids-
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bevordering in instituties voorwaarden te scheppen, initiatieven te ondersteunen en hier nadrukkelijk op ieders verantwoordelijkheid te wijzen.
De commissie richt haar aandacht hier voornamehjk op het onderwijs. Ze
is van mening dat deze institutie, in de ruimste zin van het woord, van doorslaggevend belang is om een draagvlak van weerbaarheid voor de langere termijn te creeren en in stand te houden. Ze richt zich in haar aanbevelingen met
alleen op het reguliere onderwijs, maar ook op scholing en training binnen bepaalde beroepsopleidingen en -groepen.
T e n tweede dienen weerbaarheidsvergrotende activiteiten binnen instituties
zo veel mogelijk in lijn plaats te vinden, zoals in bovenstaande algemene aanbevelingen reeds is geformuleerd. Hiermee wordt bedoeld dat er binnen instituties een dusdanige structuur aanwezig moet zijn, dat inspanningen op het ene
niveau door kunnen werken naar het andere niveau. Dit niet alleen top-down,
via instituties naar organisaties en uiteindelijk naar het individuele niveau,
maar zeker ook bottom-up, dus via individueel initiatief naar institutionele
maatregelen en activiteiten. Overigens komt in de huidige situatie voornamehjk
deze laatste variant voor: initiatieven zijn vaak afkomstig van individuen die een
bredere aanhang (proberen te) verwerven binnen hun organisatie of institutie.
De maatschappelijke weerbaarheid tegen vooroordelen, discriminatie en racisme dient dus op alle terreinen en binnen alle instituties van de samenleving
bevorderd en uitgebreid te worden met inachtneming van de specifieke kenmerken van de desbetreffende instituties en organisaties. De commissie onderstreept hierbij het onlosmakelijke verband tussen de bewustwording over het
eigen functioneren binnen de multiculturele samenleving en het voorkomen en
bestrijden van vooroordelen, discriminatie en racisme. Juist door deze twee in
combinatie te beschouwen, wordt ook duidelijk dat strategieen die positieve
voorbeelden laten zien een belangrijk pedagogisch principe vormen.
Aanbevelingen voor onderwijs
4

Scholing en training in de kennis over (de verschillende vormen van) vooroordelen, discriminatie en racisme als bedreigingen voor de cohesie van de
samenleving, het ontwikkelen van een (actieve) weerbaarheid tegenover uitingen ervan, alsmede de bewustwording over de samenleving als 'eenheid
in diversiteit' dient bevorderd te worden. Niet alleen als onderdeel van het
aangeboden lespakket binnen onderwijsinstellingen, maar ook als integraal
onderdeel van het functioneren, de cultuur en het beleid binnen deze instellingen. Het gaat hierbij om het aanleren en verbeteren van sociale kennis en vaardigheden, zowel binnen meerderheden als binnen minderheden,
waarbij het onderwijzend personeel een zeer belangrijke rol speelt.

5

Er dient een 'interculturele didactiek' ontwikkeld te worden die recht doet
aan de etnisch-culturele verscheidenheid binnen de onderwijsinstellingen
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en die het inzicht in en de gevoeligheid voor communicatieprocessen en de
beeldvorming over eigen en andere culturen vergroot. Scholing en training
hierin dient integraal onderdeel te zijn van alle pedagogische opleidingen.
6 De scholing in sociale kennis en vaardigheden dient een structureel onderdeel uit te maken van het reguliere onderwijs, met name (maar niet exclusief) binnen de onderdelen die de levensbeschouwelijke en algemene vorming betreffen. Het verdient aanbeveling 'de multiculturele samenleving'
jaarlijks terug te laten keren als eindexamen-onderwerp.
7 Specifieke scholing en training dient gericht te zijn op zogenoemde intermediaire ftinctionarissen (sleutelfiguren), die vervolgens hun kennis en ervaring
kunnen doorgeven aan de groepen waarin zij functioneren. D e commissie
denkt hierbij aan (lokale en nationale) politici en journalisten, wijkagenten,
personeelswerkers, onderwijzend personeel, buurt- en jongerenwerkers en
baliemedewerkers, maar ook aan het leidinggevend kader binnen het bedrijfsleven. Mogelijkheden hiervoor liggen niet alleen binnen het voorbereidend beroepsonderwijs waar deze intermediairs worden opgeleid, maar
zeker ook in bijscholingscursussen en bijvoorbeeld 'opfris'-trainingen. Te
denken valt aan de verplichting voor ftinctionarissen om - enige tijd nadat
de vereiste opleiding is afgerond - een periodiek terugkerend nascholingstraject te volgen.
Aanbevelingen

voor andere instituties

8

De invoering van gedragscodes binnen alle instituties en organisaties daarbinnen moet worden nagestreefd en gestimuleerd. Ontwikkeling, implementatie en uitvoering dient in lijn plaats te vinden en actief onder de aandacht te worden gebracht van betrokken organisaties en individuen. Naar
Canadees voorbeeld kunnen per institutie (en per organisatie) klachtencommissies in het leven worden geroepen of vertrouwenspersonen aangesteld. Benadrukt moet worden dat discriminatie niet bestreden is met invoering van gedragscodes, maar dat daarmee praktisch opgetreden kan
worden. Uirvoeringsmogelijkheden en praktijk zijn hierbij belangrijk.
9 Werkgroepen die zich met name richten op het binnen instituties voorkomen en bestrijden van vooroordelen, discriminatie en racisme dienen te
worden opgezet en gestimuleerd en een structureel karakter te krijgen
(men denke aan de werkgroep Migranten en Media van de Nederlandse
Vereniging voor Journalisten (NVj) over beeldvorming in de journalistiek).
BESTRIJDING RACISTISCHE MOBILISATIE EN GEWELD

De commissie constateerde in Nederland een toenemende polarisatie rond zaken die de (de totstandkoming van) de multiculturele samenleving betreffen.
Deze polarisatie wordt niet in de laatste plaats gevoed door felle tegenstanders
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van een dergelijke samenleving, die (onder meer) terug te vinden zijn in extreemrechtse groeperingen. De commissie ziet deze groeperingen, die vaak gebruik
maken van middelen die balanceren op de rand van legaliteit en illegaliteit, als
een potentiele bedreiging voor de cohesie binnen de samenleving. Zij vindt dat
onoorbare praktijken van deze groepen en hun aanhangers te alien tijde bestreden dienen te worden. De commissie realiseert zich tegelijkertijd dat preventieve maatregelen in zulke gevallen niet veel zullen uithalen: pogingen om leiders
en kernleden van deze groepen 'te bekeren' zullen weinig effect hebben. Bij de
bestrijding van politiek georganiseerd racisme zal de nadruk daarom moeten hggen op repressieve maatregelen. Preventief kunnen echter wel maatregelen en
activiteiten worden opgezet en uitgebreid ter voorkoming en bestrijding van de
aantrekkingskracht van deze groeperingen, met name onder jongeren.
Er gaat altijd dreiging uit van politiek georganiseerd racisme. De intensiteit
van de inspanningen om hier lets tegen te doen is sterk afhankelijk van de omvang van het fenomeen, afgemeten aan de mate waarin het gedachtengoed voet
aan de grond krijgt binnen een samenleving. Wanneer aanhangers van politiek
georganiseerd racisme in staat zijn een grote achterban te mobiliseren en hierdoor zelfs terecht weten te komen in vertegenwoordigende lichamen, zal dit
een grote bedreiging zijn voor de samenleving: groepen zullen zich meer en
meer gaan isoleren en geisoleerd voelen, en principes als gelijk(waardig)heid en
rechtvaardigheid zullen in toenemende mate onder druk komen te staan. Deze
negatieve gevolgen zijn nog sterker bij de aanwezigheid en uitbreiding van racistisch geweld binnen de samenleving. De balans tussen eenheid en diversiteit in
de samenleving zal in dit geval ernstig in gevaar komen. Om deze reden acht de
commissie het van groot belang dat bij de bestrijding van racisme en discriminatie een centrale plaats wordt ingeruimd voor de aanpak van deze racistische
mobihsatie en racistisch geweld.
Bij de bestrijding hiervan dient in ieder voorkomend geval nauwkeurig te
worden nagegaan wat de mogelijke middelen en effecten kunnen zijn. Ook
dient de mogelijke uitwerking van reactie(wijze) en bestrijding in ogenschouw
te worden genomen. Over-exposure dient vermeden te worden, zonder daarmee
de ernst en nadelige gevolgen te negeren of te bagatelhseren. Met name publieke functionarissen, politici en media hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid, vooral jegens de (vaak) allochtone slachtoffers van politiek georganiseerd racisme en racistisch geweld. De reacties uit de allochtone groepen op
politiek georganiseerd racisme en racistisch geweld zullen voor een deel bepaald
worden door de inschatting die men maakt aan welke kant de overheid, politiek
en de media staan. Met andere woorden, de mate waarin men zich beschermd
weet, zal van invloed zijn op de wijze waarop gereageerd wordt. Hier moet uiterst zorgvuldig mee worden omgegaan. In ieder geval dient voorkomen te worden dat het vertrouwen in de overheid (met name de politie) als ordehandhaver
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van de samenleving verloren gaat. De beste aanpak en bestrijding in voorkomende gevallen is slechts mogelijk door een afgewogen voorbereiding en overweging van gewenst handelen.
Aanbevelingen
10 Het huidige pakket van straf- en civielrechtelijke maatregelen en middelen
ter bestrijding van discriminatie, racisme, racistisch geweld en extreemrechtse en racistische mobihsatie is in principe geschikt om deze daadkrachtig in te zetten. De concrete interpretatie van de uitvoering en het gebruik van deze straf- en civielrechtelijke middelen dient echter actiever ter
hand te worden genomen.
11 De bestrijding van discriminatie en racisme met behulp van niet-strafrechtelijke methoden en middelen verdient meer aandacht en ondersteuning.
Te denken valt hierbij aan een versterking van de uitvoering van de Algemene Wet Gelijke Behandeling - onder andere door een meer actieve rol
van de Commissie Gelijke Behandeling - , alsmede het gebruik van nietjuridische methoden en middelen, zoals ondersteuning en begeleiding van
klachtindieners, intermediaire gespreksvoering en bemiddeling en formalisering van afgesproken handelwijzen. Deze alternatieven voor strafrechtehjke bestrijding dienen te worden uitgebreid en verbeterd, onder andere
door bevordering van kennis, vaardigheden en ervaring - bijvoorbeeld opgebouwd bij Anti Discriminatie Bureaus en Euro's voor Slachtofferhulp.
12 Richtlijnen en plannen van aanpak voor het behandelen van discriminatiezaken en met name van racistische gewelddaden dienen te worden ontwikkeld en ingevoerd. De behandeling van zaken van seksueel geweld en van
vermissing kunnen hierbij als voorbeeld dienen en een nuttige bijdrage leveren. In de concrete uitwerking dient rekening te worden gehouden met
de onderscheiden vormen en uitingswijzen van discriminatie, racisme en
racistisch geweld. Richtlijnen en plannen van aanpak dienen geformuleerd
te worden voor alle velden die hulp kunnen of dienen te verschaffen in geval van discriminatie of racistisch geweld. Hierbij valt, naast lokale overheden, de politie en het Openbaar Ministerie, te denken aan woningbouwverenigingen, het welzijns-, buurt- en maatschappelijk werk en medisch
personeel.
13 L o k a l e en wijkgerichte s a m e n w e r k i n g e n a f s t e m m i n g van v e r a n t w o o r d e lijkheden, t a k e n e n mogelijkheden bij het bestrijden van discriminatie en
r a c i s m e d i e n e n te w o r d e n gestimuleerd. T e d e n k e n valt a a n e e n a a n g e p a s t e
v o r m v a n d e g e n o e m d e w;(/n'-a^eHcv-benadering. E e n plan van a a n p a k van
racistisch geweld d i e n t hiervan o n d e r d e e l u i t te m a k e n (zie o o k vorige a a n beveling en bijvoorbeeld h e t N o o r s e A c t i e p l a n ) . D e overheid heeft hierin
een c o o r d i n e r e n d e , v o o r w a a r d e n s c h e p p e n d e en initierende taak.
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14 Aanpassingen van wet- en regelgeving betreffende extreem-rechtse en racistische mobihsatie zijn op punten te overwegen. De praktijk van uitvoering kan daartoe aanleiding geven. Zo is de ontbinding van rechtspersonen
(waaronder politieke partijen) weliswaar juridisch mogelijk, maar in de
praktijk blijkt dit uitermate ingewikkeld. De commissie beveelt daarom aan
te onderzoeken op welke manier dit eenvoudiger kan. Indien organisaties
of panijen vanwege veroordelingen inzake discriminatie en racisme zijn aan
te merken als criminele organisaties, dient in elk geval actief (en relatief
snel) de mogelijkheid van een verbod te worden onderzocht en, afhankelijk
van de uitkomst, uitgevoerd. Ook elders gepraktiseerde maatregelen kunnen worden overwogen om de wet- en regelgeving aan te passen. Men denke aan de in Frankrijk bestaande mogelijkheden om individuen (tijdelijk)
specifieke rechten (zoals het passieve kiesrecht) te ontnemen na veroordeling wegens discriminatoir handelen. Naast maatregelen die tot verbod of
ontbinding van partijen en ontzetting uit het kiesrecht kunnen leiden, kunnen maatregelen overwogen worden die een barriere opwerpen voor racistische mobihsatie. De commissie schaart zich dan ook achter de plannen
van de minister van Binnenlandse Zaken om subsidie en zendtijd te korten
van politieke partijen die door de rechter veroordeeld zijn wegens discriminatie of het aanzetten tot rassenhaat. Een andere barriere waaraan gedacht
kan worden, is een verzwaring van de handtekeningeneis voor politieke
partijen om deel te mogen nemen aan verkiezingen.
15 De grondrechten van vrije meningsuiting, vereniging en demonstratie zijn
een groot goed in onze samenleving, maar evenzo het recht om van discriminatie gevrijwaard te blijven. De afweging van deze grondrechten zal in
ieder specifiek geval moeten plaatsvinden, maar de effecten van discriminatoire en racistische uitingen, publicaties en handelingen van personen, groeperingen en organisaties dienen daarbij sterk meegewogen te
worden.
COORDINATIE EN KENNISACCUMULATIE

Racisme en discriminatie zijn onderwerpen waar velen van vinden dat er lets
tegen gedaan moet worden. Initiatieven en activiteiten die in dit kader worden
georganiseerd, zijn reeds de revue gepasseerd. Opvallend hierbij is dat het
vaak gaat om inspanningen van expressieve aard met vooral een symbohsche
waarde. De feitelijke effecten van dergelijke inspanningen hebben tot op heden
weinig aandacht gehad. Gevaar hierbij is dat na een x-aantal acties het gevoel
kan ontstaan dat 'we er al zo veel tegen hebben gedaan, maar dat het allemaal
nog steeds niets heeft uitgehaald'. Hierdoor kan het (noodzakehjke) draagvlak
voor activiteiten tegen racisme en discriminatie gaan verwateren en de noodzakehjke weerbaarheid afnemen. Ook bij andere activiteiten en maatregelen,
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bijvoorbeeld op het terrein van gedragscodes, is een dergelijk gebrek aan reflectie te constateren.
De commissie vindt dat zulke acties en activiteiten binnen een breder kader
moeten worden gestroomlijnd: de actie op zich is van belang, maar net zo belangrijk is de vraag of het lets heeft uitgehaald. Een consequente toepassing van
deze vraag zal uiteindelijk leiden tot concretere doelstelhngen en een cumulatie
van kennis, die op hun beurt bijdragen tot meer effect van toekomstige inspanningen. In dit kader is het tevens van belang om voorafgaand aan de uitvoering
van activiteiten goed te bedenken hoe en met welk doel welke middelen dienen
te worden ingezet.
Scenario's vooraf waarbij rekening wordt gehouden met opgedane ervaringen, alsmede een vorm van evaluatie (bijvoorbeeld door effectmeting) zouden
naar de mening van de commissie standaard moeten zijn. Dit geldt niet alleen
voor het particuliere initiatief, maar ook voor initiatieven die worden geinitieerd, georganiseerd of ondersteund door de overheid. De recente bijeenkomst
van burgemeesters over het al dan niet toelaten van extreem-rechtse demonstraties is een goed voorbeeld hiervan. Dergelijke initiatieven verdienen navolging: tussen en binnen gemeenten, tussen verschillende overheden, maar zeker
ook tussen non-gouvernementele organisaties en overheden. O p dit laatste
punt neemt Nederland internationaal gezien een bijzondere positie in, die verdere ondersteuning en uitbreiding verdient.
Aanbevelingen
i6 Over onderlinge afstemming van activiteiten dient niet alleen intern en tussen particuliere initiatieven duidelijkheid te bestaan, maar ook tegenover
'derden'. Uitbreiding en frequente publicatie van de Anti Racisme Gids
dient hierbij als middel gestandaardiseerd te worden en structurele ondersteuning te krijgen.
17 Activiteiten dienen meer afgestemd te worden op haalbare doelen en meetbare effecten. Dit moet een integraal onderdeel vormen van de activiteit en
kan worden opgenomen in subsidierings-grondslagen. De ontwikkeling
van methoden en toepassing van effectmeting dienen te worden gestimuleerd.
18 Wetcnschappelijk onderzoek naar de vele aspecten van vooroordelen, discriminatie en racisme dient een impuls te krijgen. Hierbij gaat het niet alleen om de verschijnselen zelf, maar ook om de (directe en indirecte) gevolgen hiervan en de reacties daarop uit allochtone groepen. Doel is zowel
een toename van de deskundigheid over deze onderwerpen, als een verbetering van de bestrijding ervan.
19 Gegevens over discriminatie, politiek georganiseerd racisme en racistisch geweld dienen geregistreerd te worden en frequent te worden gerapporteerd.
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Onderzoek naar trends en ontwikkelingen in deze dient een structureel
karakter te krijgen. Dit zal bijdragen aan het inzicht in de algemene gevolgen van deze verschijnselen voor zowel de interetnische relaties binnen de
samenleving als voor die samenleving als geheel.
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Bijlage I

V o o r o o r d e e l , racisme en discriminatie: statistische gegevens
MINDERHEDEN IN DE PUBLIEKE OPINIE

Tabel i laat zien dat algemene opvattingen over minderheden in de publieke opinie weinig veranderd zijn in de afgelopen vijf jaar. Als er al sprake is van een
verandering is dit in de richting van een toenemende acceptatie van minderheden. Sinds 1994 is ook op het meer specifieke terrein van arbeid de houding
jegens minderheden wat positiever geworden, terwijl deze in de periode daarvoor een neergaande lijn vertoonde. Ook de acceptatie van het positieve-actiebeleid van de overheid (percentage '(zeer) mee eens' -I- 'noch mee eens/mee
oneens') is weer terug op het oude niveau nadat de steun voor dit beleid aanvankehjk steeds minder werd. Overigens is nog altijd een meerderheid van de
bevolking tegenstander van het positieve-actiebeleid.

Tabel I

Opvattingen over minderheden, bevolking van 18 jaar en ouder
(in procenten)

I980(aj

1985(a)

1989 1991 1992

1993 1994

1995

vindt over het algemeen dat
er te veel mensen van een
andere nationaliteit in ons
land wonen

46

49

50

51

45

vindt persoonlijk in het
dagelijks leven de aanwezigheid van mensen van een
andere nationaliteit hinderlijk

14

15

13

13

12

vindt persoonlijk in het
dagelijks leven de aanwezigheid van mensen van een
ander ras hinderlijk

10

II

9

7
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Vervolg tabel I
1980(a)

1985(a)

1989 1991 1992 1993 1994 1995

50

53

54

54

49

so

54

56

jj

20

26

29

36

36

36

38

27

24

22

27

16
57

18
58

16
62

17
56

16

zou de komst van mensen
van een ander ras als naaste
buurgeen enkel bezwaar

vinden
geeft bij woningsrhaarste de
voorkeur om een
vrijkomende woning aan een
Nederlands gezin toe te
wijzen i.p.v. aan een gezin van
eengastarbeider
de overheid zou soms aan
buitenlanders voorrang
moeten geven bij het in dienst
nemen van personeel omdat
zij vaker werkloos zijn dan
Nederlanders
- (zeer) mee eens
- noch mee eens, noch mee
oneens
- (zeer) mee oneens
- zou bij ontslag van een van
twee verder gelijke werknemers een buitenlander
ontslaan in plaats van een
Nederlander (b)
- zou bij ontslag van een van
twee verder gelijke werknemers iemand met een
andere huidskleur ontslaan
in plaats van een blanke (bj
- zou bij promotie van een van
twee verder gelijke werknemers een Nederlander
kiezen in plaats van een
buitenlander (b)

33

30

22

18

19

23

25

25

2!

II

13

13

14

II

17

20

22

22

19

15

Bron: SCP, CV89-CV9S
(a): T o t en met 1985 is de maximale leeftijd 74 jaar:
(b): Hetantwoord 'mag geen verschil maken' is niet als aparte mogelijkheid aangeboden,
maar werd wel door een overgrote meerderheid gegeven. Voorbeelden: 'bij ontslag geen
verschil tussen buitenlander en Nederlander' meer dan 70%; 'bij ontslaggeen verschil tussen
blanke en andere huidskleur' meer dan 80%.
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Op het terrein van huisvesting zijn de meningen minder eenduidig: al vanaf
1980 heeft een meerderheid van de bevolking geen bezwaar tegen iemand van
een ander ras als naaste buur. Deze meerderheid leek in het begin van de jaren
negentig om te slaan in een minderheid, maar de laatste jaren is deze neergaande trend weer omgebogen. Tegenover deze positieve ontwikkeling is de afwijzing van een voorkeursbehandehng voor minderheden op de woningmarkt
sinds 1985 toegenomen en blijvend hoog gebleven. Opvallend is dat de publieke opinie milder is wanneer raskenmerken in het geding zijn. De aanwezigheid
van mensen van een ander ras wordt als minder hinderlijk ervaren dan die van
mensen van een andere nationaliteit, en mensen met een andere huidskleur
verdienen het minder snel ontslagen te worden dan een buitenlander.
Algemeen kan op basis van bovenstaande gegevens worden gezegd dat een
verharding van het (opinie)klimaat ten opzichte van minderheden, onder meer
tot uiting komend in een grote groei van de extreem-rechtse politieke vertegenwoordiging in de gemeenteraden (zie tabel 4), niet veroorzaakt lijkt te worden
door een (nega:ieve) verandering in opvattingen. Anders ligt dat wanneer Nederlanders naar hun opinie over migranten en minderheden als maatschappelijk
probleem wordt gevraagd. Uit het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) van het
Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) komt naar voren dat in 1989 nog geen
7 procent van de kiezers 'minderheden' als een van de belangrijkste problemen
in Nederland heeft ervaren. In 1994 was dit percentage inmiddels spectaculair
toegenomen tot meer dan 51.' Deze ontwikkeling hoeft nog niet te betekenen
dat kiezers per definitie negatief tegenover minderhedenkwesties staan. Om
meer inzicht te krijgen heeft het CBS de kiezers vijf stelhngen voorgehouden.
Over drie hiervan was een grote meerderheid van de kiezers (60 procent of
meer) het met elkaar eens: het aantal asielzoekers in Nederland is veel te groot,
een verblijfsvergunning voor buitenlanders moet geen vanzelfsprekendheid zijn
en er is geen bereidheid tot het brengen van financiele offers voor het bekostigen van de stroom asielzoekers. Deze uitkomsten zijn enigszins in tegenspraak
met de verdeeldheid over de stelling dat men in Nederland buitenlanders hartelijk welkom moet heten: 22 procent was het hiermee eens, tegen 40 procent
oneens. De grootste verdeeldheid bestond over de stelling dat de uitbreiding
met andere culturen een verrijking is voor de Nederlandse samenleving: 37 procent was het hier (helemaal) mee eens, 40 procent (helemaal) mee oneens."

1 Centraal Bureau voor dc Statistiek, Nationaal Kiezersonderzoek 1994, Voorburg (CHS) 1994,
p. 39. De meting van 1994 vond plaats rondom dc verkiezingen van 3 mei 1994. In het Nationaal Kiezersonderzoek wordt 'minderheden' als een paraplubegrip gebruikt waaronder ook
termen vallen als 'asielzoekers', 'vluchtelingcn' en 'buitenlanders'.
2 ciis 1994, a.w., p. 50.
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Op basis van deze vijf stellingen is de algemene houding jegens minderheden
vastgesteld. Daarnaast is het CBS dieper ingegaan op specifiekere opvattingen.
Enkele van deze zijn weergegeven in tabel 2.
Tabel 2

Houding van de Nederlandse kiezer jegens minderheden, 1994 (in procenten)

algemene houding jegens
minderheden

toelaten van politieke
vluchtelingen

positieve discriminatie
overheid

aanpassen van de
minderheden

Oosififf

niet positieflnegatief

negatief

8,2

50,9

40,8

makkelijker

moeilijker

27 A

72,9

eens

niet eenstoneens

oneens

19,6

22,0

58.4

behoud eigen cultuur

neutraal

aanpassen

19,1

19.2

61,7

Bron: CBS, Nationaal Kiezersonderzoek. 1994

Tabel 2 laat de opvattingen zien van de Nederlandse kiezers ten tijde van de
verkiezingen van 1994. Minderhedenkwesties stonden toen hoog op de politieke agenda van de kiezers. Het gaat hier dus om meningen van kiezers op een
bepaald moment, zodat helaas geen uitspraken kunnen worden gedaan over een
langere periode. Ondanks deze tekortkoming laat tabel 2 weinig aan duidelijkheid over. Slechts 8 procent van de Nederlandse kiezers staat positief tegenover
minderheden, ruim 40 procent negatief. Bijna drie kwart van de kiezers wil de
toelatingseisen voor politieke vluchtelingen bemoeilijken. Het argument dat de
weerstand tegen asielzoekers en vluchtelingen vooral gericht is tegen mensen
die om economische redenen naar Nederland komen, wordt door deze cijfers
ferm weersproken. Een ruime meerderheid van de kiezers is het oneens met het
positieve-actiebeleid van de overheid, een kleine 20 procent staat wel achter dit
beleid. Ten slotte vindt ruim drie vijfde van de kiezers dat leden van etnische
minderheidsgroepen zich moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur, terwijl minder dan een vijfde vindt dat zij hun eigen cultuur mogen behouden.
Op basis van bovenstaande survey-onderzoeken kan worden geconcludeerd
dat de houding van de Nederlandse bevolking ten opzichte van migrantengroepen - zoals gemeten in algemene-attitudevragen - de laatste jaren weliswaar
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vrij stabiel is gebleven, tegelijkerdjd is sprake van een toenemende pohtisering
van migratie- en migrantenkwesdes. Dit komt tot uiting in een zeer spectaculaire groei van het aantal kiezers dat 'minderheden' als een van de belangrijkste
problemen in Nederland ziet. Van deze problemen werd 'minderheden' zelfs
het meest genoemd. In hoeverre dit veroorzaakt is door de waan van de dag is
moeihjk vast te stellen. Het milieu stond in 1989 nog bovenaan op de politieke
agenda van de kiezers, maar was vijf jaar later weer enkele plaatsen gedaald.'
Hetzelfde kan gebeuren met minderhedenkwesties, maar zekerheid hierover
kan slechts worden verkregen na een volgend survey bij een volgende verkiezingsronde. Wat 1994 wel heeft laten zien, is dat er op enkele minderhedenkwesties verdeeldheid bestaat en dat kiezers in het algemeen veel meer negatief
dan positief staan tegenover minderheden. Een (grote) meerderheid is voor het
voeren van een restrictiever immigratiebeleid, is tegen een positieve-actiebeleid
van de overheid en is van mening dat minderheidsgroepen zich moeten aanpassen aan de Nederlandse normen, waarden en gewoonten. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat een verharding van het (politieke) klimaat jegens minderheden niet zozeer veroorzaakt is door een verandering in houding, maar veeleer door a) het (in het openbaar) kenbaar maken van deze houding en b) het
zich positioneren op thema's als 'migratie' en 'minderheden' die men - mogelijk ten gevolge van een discussie die in het openbaar wordt gevoerd - in de
loop van de tijd als belangrijk is gaan beschouwen. Het is voorstelbaar dat in dit
laatste geval het proces van meningsvorming wordt beinvloed door de wijze
waarop in de openbaarheid wordt omgesprongen met deze thema's. Te denken
valt dan aan de ruime media-aandacht en de 'hardere' politieke discussie.''

3

Centraal Bureau voor de Statistiek, Allochtonen in Nederland 7995. Voorburg/Heerlcn (CBS)

1995. P-494 Sociaal en Cultured Planbureau (scP), Sociale en Culturele Verkenningen 199s. Den Haag
(VUGA Uitgeverij) 1996, p. 30.
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De politieke vertegenwoordiging van extreem-rechts
Tabel 3

Aantal extreem-rechtse zetels bij landelijke verkiezingen, 1982-1994

1982
1984
1986
1989
1989
1994
1994

Tweede Kamer
Europees Parlement
Tweede Kamer
Europees Parlement
Tweede Kamer
Tweede Kamer
Europees Parlement

I (Centrumpartij)

I (Centrumdemocraten)
3 (Centrumdemocraten)

Bron: Donselaar, J. van. De staat paraat?, a.w., p. 49

Tabel 4

Aantal extreem-rechtse zetels in gemeenteraden, 1983-1995

1983

1986

1990

1994

2

5

15

87

1983
1986
1990
1994

Centrumpardj: 2 (tussentijdseverkiezinggemeenteraad Almere)
Centrumpardj: 5
Centrumdemocraten: I I, Centrumpartij'86: 4
Centrumdemocraten: 77, Centrumpartij '86: 9, Nederlands Blok: I

Bron: Donselaar, J. van, De staat paraat .^a.w., p. 5 I

De toename van extreem-rechts en racistisch geweld'
Tabel 5
1980
1981
1982
1983
1984

Aantal racistische en extreem-rechtse gewelddadige voorvallen, 1980-1994
22
13
23
57
62

1985
1986
1987
1988
1989

37
43
13
5
30

1990
1991
1992
1993
1994

37
40
270
352
1000 a 1200(a)

Bron: Donselaar, J. van, De staat paraat?. a.w.. p. 59
(aj: De cijfers van 1994 berusten op een schatting op basis van gegevens van de Centrale
Recherche Inlichtingendienst, een politieregio, het Fascisme Onderzoek Kollektief, Kafka,
berichtgeving in de media en het arcliief van Van Donselaar.

5

Vormen van cxtrcem-rcchls en racistisch geweld zijn onder meer bekladdingen, bedrei-

gingen, bommeldingcn, confrontaties (spontaan of georganiseerd straatgeweld), verniclingen,
brandstichtingcn, boinaanslagcn en niishandelingcn (Buijs en Van Donselaar, a.w., p. 66-69).

58

TWCM-advies 2

Discriminatie op de arbeidsmarkt
In opdracht van de International Labour Organisation (iLo) hebben Bovenkerk et al. in 1994 een onderzoek verricht naar de mate van discriminatie op de
Nederlandse arbeidsmarkt.'' Voor dit onderzoek hebben honderden malen telkens autochtone Nederlanders en allochtonen gesolliciteerd op dezelfde personeelsadvertenties. De paren solhcitanten verschilden alleen qua emische afkomst
van elkaar, voor alle andere kenmerken (zoals opleidingsniveau, taalbeheersing,
persoonskenmerken als openheid, enthousiasme en communicatieve vaardigheden) waren zij volkomen inwisselbaar.
Tabel 6 laat zien hoeveel minder kans een allochtoon in vergelijking met een
autochtone Nederlander bleek te hebben om uiteindelijk te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.' Deze is het laagst voor lagere en middelbare
functies. Allochtonen hebben voor deze functies tussen de 32% en 40% minder
kans om het in de sollicitatieprocedure te schoppen tot een gesprek. De onderzoekers zien dit als een teken van 'een brede en ongedifferentieerde ontoegankelijkheid tot de arbeidsmarkt voor etnische minderheden, of zij nu vrouw of
man zijn, of afkomstig zijn uit de voormalige kolonien of Marokko'. Voor de
hogere functies liggen de percentages tot de helft lager. Opleiding lijkt hiermee
een positieve invloed te hebben op de kansen op een baan. Nadere gegevens
laten zien dat de toegankelijkheid hoger is voor banen in de publieke sector (zoals de overheid) in vergelijking met de particuliere sector. De onderzoekers
hebben ook gekeken of een positieve-actiebeleid aan allochtonen daadwerkelijk
een grotere kans geeft op een baan dan aan autochtonen. Dit is gedaan door
een vergelijking te maken tussen organisaties die wel een dergelijk beleid hanteren en organisaties die dat niet doen. Positieve actie bleek op dit punt niet aan
de doelstelhngen te voldoen. Het zorgde er echter wel voor dat allochtonen en
autochtonen een even grote kans kregen om te worden uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek. Hiermee kan het effect van positieve actie worden getypeerd
als discriminatie-reducerend.

6 Zie: Bovenkerk, F., M.T.I. Gras en D. Ramsocdh, m.v.v. M. Dankoor en A. Havelaar, Discrimination against migrant workers and ethnic minorities in access to employment in the Netherlands.
Geneva (International Labour Office) 1995.
7 Alleen voor Marokkaanse mannen m de lagere en middelbare functies is de sollicitatieprocedure geheel afgerond, dai wil zeggcn: naast dc acceptatie van de sollicitatie en het eventueel
worden uitgenodigd voor een gesprek (ink dc beslissing wie de baan krijgt aangeboden. Wordt
deze laatste fasc meegerekcnd in de gehele sollicitatieprocedure, dan hebben Marokkaanse
mannen 40'% minder kans op een baan dan hun autochtone equivalent.
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Tabel 6

D e toegankelijkheid voor allochtonen op de arbeidsmarkt, 1994

groep

funrtieniveau

so/lic/tot/emethode

mate van
discriminatie

Marokkaanse mannen
Surinaamse mannen
Surinaamse mannen
Marokkaanse vrouwen
Surinaamse vrouwen
Surinaamse vrouwen

lager/middelbaar(a)
hoger
lager/middelbaar
lager/middelbaar
lager/middelbaar
hoger

persoonlijk(b)
per brief
persoonlijk
persoonlijk
persoonlijk
per brief

32%
18%
40%
35%
36%
13%

Bron: Bovenkerk et al., a.w., p. 54
(a): Voor het lagere en middelbare functieniveau is ten hoogste een mavo- of Ibo-diploma
vereist. In enkele gevallen is bovendien een of twee jaar 'leerlingwezen' vereist;
(b): 'Persoonlijk' betekent dat de sollicitantgeen sollicitatiebrief heeft geschreven. De
sollicitatie heeft dus op een andere manier plaatsgevonden, bijvoorbeeld telefonisch.

Ondanks deze nuances luidt de eindconclusie van het onderzoek dat de slechte
arbeidsmarktpositie van etnische minderheden in Nederland niet alleen wordt
veroorzaakt door een laag opleidingsniveau en taalproblemen, maar voor een
substantieel deel ook door discriminatoir gedrag van werkgevers tijdens de solhcitatieprocedures.

60

TWCM-advies 2

Bijlage 2

in Nederland opererende organisaties tegen racisme en
discriminatie
Nederland kent een veelvoud aan organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van vooroordeel, racisme en discriminatie.' Dit is op zich een positief
gegeven, omdat hiermee een basis is gelegd om deze verschijnselen op een
meer structurele wijze tegen te gaan. Risico is wel dat organisaties in elkaars
vaarwater zitten, activiteiten overlappen en er zelfs concurrentie ontstaat, hetgeen op dit terrein slechts contraproductief werkt. In de loop der jaren is er echter een afstemming en samenwerking tot stand gekomen tussen de verschillende organisaties, mede door een actieve ondersteuning van de overheid. Er is
dus een soort taakverdeling gegroeid.
Het behandelen van klachten behoort tot het takenpakket van de AntiDiscriminatie Bureaus (ADB'S). In Nederland zijn rond de veertig van deze bureaus te vinden. Ondanks dit aantal kent Nederland nog 'ADB-blinde vlekken'.
Bovendien verschillen de ADB'S onderling sterk. Sommige hebben enkele fulltime medewerkers in dienst waarmee zij op professionele basis kunnen opereren. Andere functioneren op basis van vrijwilligheid. Het spreekt voor zich dat
meer (personele en financiele) armslag van invloed is op de kwaliteit en de omvang van de werkzaamheden. Zo hebben de beter uitgeruste bureaus meer mogelijkheden om zelf onderzoek te doen en kunnen zij met verkregen informatie
op lokaal niveau structurele beleidswijzigingen bewerkstelligen. In deze onevenwichtige situatie probeert men echter verandering te brengen. Momenteel
wordt gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van regionaal opererende
ADB'S die alle dienen te voldoen aan een bepaalde mate van kwaliteit. Het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) ondersteunt de ADB'S
bij de juridische facetten van het werk. Het LBR is ook landelijk aanspreekpunt

I Dit overzicht is gebaseerd op het hoofdstuk 'Afstemming en samenwerking' uit het ARic
jaarvcrslag 1995.
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voor juridische vragen over racisme, discriminatie en de toegankelijkheid van
instelhngen en voorzieningen voor migranten.
Het Anti-Discriminatie Overleg (ADO) richt zich op de beeldvorming van de
multi-etnische samenleving in de massamedia, het onderwijs en voorhchtingsactiviteiten. Ook houdt het zich bezig met beleidsbeinvloeding op landelijk niveau. Wat betreft de media wordt tevens samengewerkt met de Stichting Omroep
Allochtonen (STOA) en de werkgroep Migranten en Media van de Nederlandse Vereniging van Journalisten die ook op dit terrein actief zijn.
Het Anti-Racisme Informatie Centrum (ARic) kan beschouwd worden als het
landelijk documentatiecentrum voor alles wat te maken heeft met racisme, discriminatie en de multiculturele samenleving. Daarnaast houdt ARic zich bezig
met het geven van voorlichting en adviezen en draagt het bij aan de materiaalontwikkeling op genoemde terreinen.
Landelijke acties worden georganiseerd en gevoerd door Nederland Bekent
Kleur (die tevens contacten onderhoudt met lokale actiegroepen) en Anti Fascistische Actie (AFA). AFA is, samen met het Fascisme Onderzoeks Kollektief
(FOK) en de onderzoeksgroep KAFKA ook actief bij het volgen en bestrijden van
extreem-rechtse organisaties.
De Anne Frank Stichting (AFS) heeft, naast haar museumfunctie, een breed
scala aan taken. Speerpunten zijn onder meer de bestrijding van racisme, rechtsextremisme en antisemitisme, dit laatste samen met onder andere het Centrum
Informatie en Documentatie Israel (ciDi) en de Stichting Bestrijding Anti-Semitisme
(STIBA) op de terreinen onderwijs en arbeidsmarkt. De AFS verzorgt tevens trainingen en ontwikkelt materialen, zowel op bovengenoemde terreinen als daarbuiten (bijvoorbeeld scholing en training voor politiefunctionarissen).
Op de terreinen jongeren en onderwijs zijn verschillende organisaties actief
die met zekere regelmaat les- en hulpmiddelen ontwikkelen, onder andere het
Project Anti-Racistische Evaluatie Leermiddelen (PAREL) en de onderwijskoepel
Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC). Andere organisaties in dit kader zijn Pop
Against Racism (ook bekend van het jaarlijks terugkerende popfestival 'Racism
Beat It') en het project Scholen Zonder Racisme (bekend als toekenner van het
keurmerk 'School Zonder Racisme' dat scholen kunnen verdienen als zij aan
bepaalde criteria voldoen).

/
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