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Inleidin g g 

Inn de periode volgend op de Tweede Wereldoorlog herstelde de Nederlandse econo-
miee zich relatief snel. De wederopbouw was zelfs zo succesvol dat er in sommige sec-
torenn van de Nederlandse arbeidsmarkt al spoedig een tekort aan arbeidskrachten 
ontstond.. Om dit probleem het hoofd te bieden, werden vanaf het midden van de 
jarenn vijfti g buitenlandse arbeiders aangetrokken, waartoe ook speciale wervings- en 
tewerkstellingssystemenn werden ontwikkeld. Het eerste officiële, van overheidswege 
gereguleerdee wervingsakkoord werd in i960 gesloten, met Italië, daarna volgden 
akkoordenn met andere mediterrane landen als Spanje (1961), Portugal en Turkije 
(1964),, Griekenland (1966), Marokko {1969) en Tunesië en Joegoslavië (1970). 

Bijj  de werving en tewerkstelling van deze buitenlandse werknemers was (direct en 
indirect)) een groot aantal actoren betrokken. Daarbij ging het niet alleen om de natio-
nalee overheid, maar ook om lokale overheden, (potentiële) werkgevers en instituties 
alss werkgevers- en werknemersorganisaties - om hier de belangrijkste partijen te noe-
men.. Deze gevestigde partijen reguleerden gezamenlijk de arbeidsmarkt, maar had-
denn daar ook ieder voor zich eigen belangen te verdedigen; belangen die voor een 
groott deel ook hun houding tegenover (de komst van) buitenlandse arbeiders bepaal-
den.. In dit boek staat die houding van een van deze actoren centraal, namelijk die van 
dee georganiseerde arbeiders en hun vakbonden, oftewel de Nederlandse vakbeweging. 

Dee Nederlandse vakbeweging is in de loop van de twintigste eeuw tot een invloedrijk 
instituutt uitgegroeid en is, naast de overheid en werkgeversorganisaties, een zeer 
belangrijkee rol gaan spelen in het sociaal-economische besluitvormingsproces. Juist 
vanwegee die positie en rol móest zij vanaf het midden van de jaren vijfti g ook wel een 
standpuntt innemen over arbeidsmigratie, alsook beleid formuleren ten behoeve van 
dee arbeidsmigranten die op dat moment reeds deel uitmaakten van de groepen werk-
nemerss die zij geacht werd te representeren. Immers, het belangrijkste doel van de 
vakbondenn was het beschermen van de individuele en collectieve belangen van werk-
nemerss tegenover werkgevers en alle overige instanties die de sociaal-economische 
positiee van werknemers konden beïnvloeden (Reynaerts & Nagelkerke 1982). Het 
wass dan ook in het belang van de bonden zo veel mogelijk werknemers te organise-
ren.. Derhalve leek de vakbeweging ook dé aangewezen organisatie om de belangen 
vann de buitenlandse arbeiders te behartigen. Maar dééd zij dat ook? Zo ja, hoe? En zo 
nee,, waarom niet? 
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Overr de houding van de Nederlandse vakbeweging tegenover de naoorlogse immi-
gratiee en de aanwezigheid van immigranten in de Nederlandse samenleving, alsmede 
overr de factoren die hierop van invloed zijn, is weinig bekend. In Nederland is 
althanss tot nu toe nauwelijks systematisch onderzoek naar dit onderwerp verricht.' 
Dee hiervoor beschreven ontwikkelingen zijn echter niet uniek voor Nederland. Ook 
anderee West-Europese landen gingen halverwege de jaren vijfti g over tot het aantrek-
kenn van buitenlandse arbeidskrachten. In deze landen is meer  onderzoek gedaan naar 
dee relatie tussen vakbonden en arbeidsmigranten/ In enkele van deze studies zijn 
vakbewegingenn in diverse West-Europese landen op dit thema met elkaar vergeleken, 
maarr dit is zelden in historisch perspectief gedaan.' Om deze lacune te vullen, hebben 
hett Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam en het Instituut 
voorr Migratie- en Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam een historisch 
onderzoeksprojectt opgezet naar de houding van vakbonden tegenover de naoorlogse 
immigratiee en immigranten. Dit project omvat twee deelprojecten. In het eerste is 
hett beleid van vakcentrales van zeven landen (West-Duitsland, Zweden, Frankrijk, 
Groot-Brittannië,, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland) vergeleken in de periode 
vann i960 tot 1993.4 Het tweede deelproject - de onderhavige studie — geeft een verdie-
pingg van de Nederlandse casus. In deze studie wordt de houding van de Nederlandse 
vakbewegingg op drie niveaus (centrale, bonden en de werkvloer) in (nagenoeg) het-
zelfdee tijdvak geanalyseerd en vergeleken met de bevindingen uit het Europese deel-
project.. Om een systematische vergelijking mogelijk te maken, zijn beide projecten 
vanuitt een en hetzelfde analytische kader verricht. Daartoe zijn op basis van de op de 
West-Europesee context gestoelde literatuur drie hoofddilemma's geformuleerd waar-
meee vakbewegingen worden geconfronteerd in het geval van immigratie en immi-
grantenn (Penninx & Roosblad 2000b: 4-12),5 alsmede enkele mogelijk verklarende 
factorenn voor (verschillen in) hun opstelling (Penninx & Roosblad 2000b: 13-16). In 
hett onderstaande werk ik deze dilemma's uit en laat ik vervolgens, ter illustratie, zien 
hoee de diverse Europese vakbonden daarmee in de praktijk zijn omgegaan. De ver-
klarendee factoren komen verderop in deze inleiding aan bod. 

Dri ee dilemma's van vakbonden 

HetHet immigratiedilemma: coöperatie of verzet tegen immigratie? 

Hett eerste dilemma waarvoor de vakbeweging zich gesteld zag, was of zij al dan niet 
zouu meewerken aan het beoogde immigratiebeleid van overheid en werkgevers, en zo 
ja,, onder welke condities zij dat wenste te doen. Aan de ene kant vreesden de vakbon-
denn aanvankelijk dat de komst van immigranten tegen de directe belangen van hun 
'eigen'' leden indruiste, omdat daarmee het loonniveau laag kon worden gehouden en 
zijj  het als hun taak beschouwden hun leden hiertegen te beschermen. Ook waren ze 
bangg dat er een arbeidersreserve zou ontstaan en er in tijden van arbeidsconflicten 
eenn alternatieve bron van arbeid zou zijn. Aan de andere kant realiseerden zij zich ook 
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datt buitenlandse werknemers in bepaalde industriële sectoren hard nodig waren om 
dee productie draaiende te houden. Bovendien kende de vakbeweging, althans op 
papier,, een traditie van internationale solidariteit; een al te openlijk verzet tegen bui-
tenlandsee arbeiders zou, zo dit al wenselijk was, hiermee op gespannen voet staan.* 

Welkee standpunten Europese bonden ook innamen en welke invloed zij ook op de 
toelatingg van arbeidsmigranten hadden, de uitkomst was dat er in de meeste West-
Europesee landen tussen 1955 en 1973 een specifiek arbeidsmigratiesysteem in het leven 
werdd geroepen. Een van de belangrijkste kenmerken van dit systeem was dat het 
tewerkstellenn van arbeidsmigranten als tijdelijk werd beschouwd. Op de korte termijn 
zoudenn zij zo het tekort aan ongeschoolde en laaggeschoolde arbeidskrachten kunnen 
compenserenn en daarmee de productie veilig kunnen stellen. Op de langere termijn 
zoudenn zij als buffer kunnen dienen in tijden van dalende conjunctuur; in tijden van 
werkloosheidd daarentegen, konden zij weer worden teruggestuurd naar het land van 
herkomst.. Later werden nieuwe argumenten voor het tijdelijke karakter van de te-
werkstellingg toegevoegd. Door het inzetten van tijdelijke arbeidskrachten kon de 
noodzakelijkee overschakeling van een arbeidsintensieve productie naar een moder-
nere,, kapitaalintensieve en geautomatiseerde productie worden uitgesteld. Daarnaast 
werdenn zij gebruikt als buffer voor industrieën die op korte termijn naar het buiten-
landd zouden worden verplaatst. 

Dezee argumenten duiden erop dat het uitgangspunt van 'tijdelijkheid' voorname-
lij kk werd geformuleerd ter bescherming van nationale economische belangen en ook 
vanuitt deze optiek uiteindelijk werd vastgelegd in de onderlinge afspraken tussen 
overheid,, werknemers en werkgevers. Bovendien paste dit uitgangspunt aanvankelijk 
ookk uitstekend bij de doelstellingen en motieven van de arbeidsmigranten zélf, die 
veelall  in korte tijd zo veel mogelijk geld wilden sparen om daarna weer terug te keren 
naarr het herkomstland. Door de arbeidsmigratie als tijdelijk te definiëren, werd het 
voorr de vakbonden hoe dan ook moeilijker zich daartegen te verzetten, aangezien hun 
belangrijkstee bezwaren daarmee zouden worden geneutraliseerd: de vrees dat arbeids-
migratiee ten koste zou gaan van de 'eigen' werknemers en van hun onderhandelings-
positiee tegenover werkgevers. 

HetHet inclusiedilemma: inclusie ofexclusie van immigranten? 

Hett gegeven dat eind jaren vijftig , begin jaren zestig reeds grote aantallen arbeids-
migrantenn deel uitmaakten van de West-Europese samenlevingen, plaatste de bonden 
voorr een tweede dilemma: moesten zij deze (nieuwe) werknemers in hun organisaties 
opnemenn of hen daar juist geheel of gedeeltelijk buiten houden? Enerzijds beseften de 
bondenn - vooral toen gaandeweg duidelijk werd dat een groot deel van de immigran-
tenn zich permanent had gevestigd en buitenlandse arbeiders zelf acties ondernamen 
terr verbetering van hun (arbeids)positie - dat het van groot belang was dat ook immi-
grantenn lid werden. Exclusie zou tot een splitsing van de arbeidersklasse kunnen lei-
denn en daarmee tot een verzwakking van de onderhandelingspositie van de vakbewe-
ging.. Anderzijds zou inclusie van immigranten tegen de belangen van de 'eigen leden' 
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kunnenn indruisen, of althans door bepaalde groepen binnen de vakbeweging zo kun-
nenn worden gepercipieerd.7 

Ditt tweede dilemma stond niet op zich, maar was onlosmakelijk verbonden met 
hett immigratiedilemma. Castles en Kosack (1973: 128) verwoorden deze samenhang 
alss volgt: 

Thee trade unions find themselves in a dilemma. It may seem logical to oppose 
immigration,, but once there are immigrant workers in the country, it is essential to 
organizee them - not only in their own interests, but also in the interests of the 
workers.. If the unions oppose immigration initially and even continue to do so, 
theyy may find that the immigrants do not trust them and are unwilling to join. 
Wheree this happens, the unions have the worst of both worlds. Not strong enough 
too prevent immigration, their attempts to do so only serve to alienate the new 
workerss from them. The result is a weakening of the unions and the deepening of 
thee split in the working class. Thus there is a potential contradiction between trade 
unionn policies towards immigration on the one hand and policies towards the 
immigrantt workers once they are in the country, on the other.' 

Ditt dilemma speelde reeds in de beginfase van de arbeidsmigratie, maar kreeg halver-
wegee de jaren zeventig een extra dimensie toen ook de gezinshereniging op gang 
kwam.. Hierdoor werd de gemeenschaps- en organisatievorming onder immigranten 
gestimuleerd,, waarbij sommige van deze organisaties (ook) activiteiten in relatie tot de 
arbeidsmarktpositiee van immigranten ontwikkelden. Daarbij werden weliswaar geen 
eigenn vakbonden opgericht, maar waren deze organisaties wel in staat in tijden van 
(arbeids)conflictenn de eigen gemeenschap te mobiliseren. In zulke gevallen stond de 
vakbewegingg voor een vergelijkbaar dilemma: moest zij met deze immigrantenorgani-
satiess samenwerken of moest zij deze juist beschouwen als een bedreiging voor de een-
heidd van de vakbeweging of, specifieker, voor de monopoliepositie van de bonden? 

Aann dit dilemma werd een dimensie toegevoegd toen de overgang van tijdelijke 
immigratiee naar permanent verblijf ook de Europese overheden voor de vraag stelde in 
hoeverree zij hun immigrantenbeleid hierop moesten aanpassen. Sommige overheden 
formuleerdenn bijgevolg een expliciet integratiebeleid, andere bleven vasthouden aan 
dee oude definitie van tijdelijk verblijf en beschouwden maatregelen ter bevordering 
vann integratie dan ook als overbodig - ondanks het feit dat vele immigranten er reeds 
jarenn woonden en werkten.' In welke mate de bonden zich door dit overheidsbeleid, 
inn welke vorm dan ook, hebben laten beïnvloeden en/of hier een bijdrage aan hebben 
geleverd,, hing sterk af van de standpunten die zij bij het eerste en tweede dilemma 
haddenn ingenomen. Vakbonden die insluiting van immigranten binnen hun eigen 
gelederenn voorstonden, ondersteunden een actief integratiebeleid; dit gold omgekeerd 
niett voor de bonden die zich tegen immigratie verzetten en/of de immigratie als een 
tijdelijkk fenomeen bleven beschouwen. 
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HetHet belangendilemma: alleen algemene of ook specifieke belangenbehartiging? 

Ookk wanneer vakbonden inclusie van immigranten voorstonden en ervan uitgingen 
datt autochtone en allochtone werknemers dezelfde belangen hadden, werden zij dage-
lijk ss geconfronteerd met bestaande of vermeende verschillen tussen beide categorieën 
werknemers.100 In sommige gevallen leidden deze verschillen tot specifieke behoeften 
vann immigranten, wat de vakbond voor een derde dilemma stelde: moest zij uitslui-
tendd opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van beide groepen werknemers 
off  moest ze zich ook inzetten voor de specifieke belangen van allochtone werknemers? 
Inn het eerste geval liep de vakbeweging het risico ongelijke 'gevallen' gelijk te behande-
len;; buitenlandse werknemers namen immers ten opzichte van autochtonen een on-
gunstigerr startpositie in en bij gelijke behandeling zou deze achterstand gehandhaafd 
blijven.. In het tweede geval was er het risico dat autochtone werknemers zich tekort 
gedaann voelden en zich wellicht tegen maatregelen zouden verzetten. Kortom, de vak-
bewegingg zag zich voor twee alternatieven gesteld die beide onaantrekkelijke kanten 
hadden.. De Jongh et al. (1984: 219) noemen dit dilemma het 'gelijkheid-versus-
bijzondere-behandeling-dilemma'. . 

Dee mate waarin vakbonden specifiek immigrantenbeleid hebben gevoerd, vari-
eert,, zoals ook het type maatregelen verschilt. De meeste maatregelen waren erop 
gerichtt de communicatie met immigranten te verbeteren (zoals het geven van taalcur-
sussen,, het vertalen van documenten of het aanstellen van speciale intermediairs). 
Anderee regelingen waren meer gericht op de verbetering van hun positie, zoals het 
sluitenn van overeenkomsten met werkgevers voor het creëren van (fysieke) ruimte 
voorr culturele of religieuze activiteiten (religieuze feestdagen, gebedsruimten op de 
werkvloer)) of het afspreken van positieve-actiemaatregelen. Sommige maatregelen 
warenn er ook op gericht immigranten in de eigen vakbondsorganisatie te integreren. 
Ditt gebeurde bijvoorbeeld door het instellen van speciale afdelingen die zich met min-
derhedenbeleidd bezighielden, of het aanbieden van faciliteiten om zich binnen de 
organisatiee op etnische basis te organiseren. Dit ging soms gepaard met maatregelen 
diee immigranten in staat moesten stellen om volledig en op basis van gelijkwaardig-
heidd in de organisatie te participeren, bijvoorbeeld door het voeren van een actief 
non-discriminatiebeleid,, het implementeren van positieve actie, of het streven naar 
evenredigee vertegenwoordiging op alle functieniveaus. De laatstgenoemde maatrege-
lenn wekten in de praktijk veel meer weerstanden op dan de overige regelingen. 

Vrankenn (1990: 63) zet twee modellen tegen elkaar af voor de wijze waarop buiten-
landsee arbeiders binnen vakbonden zijn georganiseerd: het 'internationalistische' model 
enn het 'pluralistische' of 'diversiteitsmodeT. Het eerste model sluit iedere vorm van orga-
nisatiee langs etnische of nationaliteitslijnen uit. Dit model domineert in socialistische en 
communistischee vakbonden, én in landen die maar één vakfederatie tellen. Het diversi-
teitsmodel,, dat de oprichting van buitenlandse arbeidersorganisaties binnen bonden toe-
staatt en zelfs aanmoedigt, overheerst vaak bij christen-democratische bonden. Het is ech-
terr de vraag of'pluralistische' bonden ook per definitie meer voor immigranten doen en 
zichh meer op specifieke belangenbehartiging richten dan 'internationalistische' bonden. 
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DeDe dilemma's geïllustreerd 

HetHet immigratiedilemma 
Inn de meeste Noordwest-Europese landen onderkende de vakbeweging het dilemma 
datt ontstond bij massale immigratie. De vakbonden die voldoende invloed hadden, 
steldenn strikte voorwaarden bij de toelating en werving van immigranten en zorgden 
ervoorr dat bestaande afspraken, zoals vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten 
(cao's),, niet werden ondermijnd. Op deze manier probeerden zij op voorhand de 
nadeligee gevolgen van immigratie te neutraliseren en het aantal immigranten beperkt 
tee houden. Schmitter (1981) constateert bijvoorbeeld dat de Duitse vakcentrale (de 
Deutscherr Gewerktschaftsbund, DGB) vanwege haar nauwe samenwerking met so-
cialee partners en haar sterke machtspositie in het politiek-sociale besluitvormings-
process veel invloed heeft kunnen uitoefenen op het immigratieproces. Hierdoor heeft 
dee DGB min of meer zeker kunnen stellen dat arbeidsmigranten niet als een industrieel 
reservelegerr werden gebruikt. Zij deed dat door bij arbeidsaangelegenheden gelijke 
rechtenn te eisen en door te proberen immigranten te organiseren." Ook in Oostenrijk 
hadd de vakcentrale (de Österreichischer Gewerkschaftsbund, (ÖGB) enige controle op 
hett immigratiebeleid. Hier stelden de sociale partners onder andere quota voor het 
jaarlijksee aantal te rekruteren arbeiders vast (Bauböck & Wimmer 1988; Gachter 
2000).. De Franse en Zwitserse vakbonden stonden vrij negatief tegenover immigra-
tie.111 Zij hebben echter weinig invloed kunnen uitoefenen op het immigratieproces. 
Ditt heeft wellicht te maken met het feit dat zowel de Franse als de Zwitserse vakbon-
denn (op nationaal niveau) een vrij zwakke machtspositie hebben.1' Het beeld dat ont-
staatt is dat vakbewegingen, althans de sterkere onder hen, voorwaarden proberen te 
scheppenn waaronder immigratie tot stand komt. Zij zijn echter nergens sterk genoeg 
geweestt om immigratie geheel te gaan. 

HetHet inclusiedilemma 
Voorr de vakbeweging was het van strategisch belang dat ook buitenlandse arbeiders 
zichh bij haar aansloten. Tegelijkertijd moest in de gaten worden gehouden dat de 
'eigen',, autochtone leden zich niet tekort gedaan zouden voelen. 

Err zijn enkele graadmeters voor de mate waarin de vakbeweging erin slaagde 
immigrantenn in haar organisatie op te nemen. Een eerste indicator is de organisatie-
graadd van allochtone werknemers, die per land grote verschillen laat zien. In Groot-
Brittanniëë is de organisatiegraad van West-Indiërs en Aziatische werknemers aan-
zienlijkk hoger dan die van autochtone werknemers (56 versus 47 procent in 1982). Dit 
verschill  wordt volgens Vranken (1990: 61) veroorzaakt door een oververtegenwoordi-
gingg van allochtone werknemers in die sectoren waarin de vakbonden juist het sterkst 
zijnn georganiseerd. In Duitsland is de organisatiegraad van allochtone werknemers 
vergelijkbaarr met die van autochtone - respectievelijk 30,8 en 33,4 procent in 1980 
(Vrankenn 1990: 61). In Frankrijk zijn allochtone werknemers minder georganiseerd 
dann autochtone -15 versus 20 procent in 1981 (Vranken 1990: 62). Er zijn helaas geen 
betrouwbaree cijfers voor Nederland voorhanden, omdat de meeste vakbonden daar 
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hunn leden niet op etnische afkomst of nationaliteit registreren.'4 De organisatiegraad 
magg overigens niet zonder meer als indicator worden genomen van de mate waarin is 
geprobeerdd allochtone arbeiders te organiseren. Sommige vakbonden hanteren bij-
voorbeeldd een closed sbop-systeem - wat inhoudt dat degenen die werkzaam zijn in 
eenn bepaalde bedrijfstak ook automatisch lid zijn van een bond -, waardoor de orga-
nisatiegraadd op zich weinig zegt. 

Eenn andere graadmeter is de mate waarin vakbonden opkomen voor de belangen 
vann allochtone werknemers in reguliere arbeidsovereenkomsten en in conflictsituaties 
(stakingenn en dergelijke). Daarnaast is binnen de vakorganisaties zelf het percentage 
immigrantenn op sleutelposities een indicator. De Duitse DGB, bijvoorbeeld, richtte 
voorr nieuw gearriveerde immigranten speciale advies- en consultatiebureaus op 
(Schmitterr 1981). In het geval van de Italiaanse immigranten deed zij dit in samen-
werkingwerking met de niet-communistische Italiaanse vakbondsfederaties. Verder verzorgde 
dee DGB trainingen voor buitenlandse leden en functionarissen, en organiseerde zij 
seminarss en conferenties in de moedertaal van de diverse groepen buitenlandse werk-
nemers.. Deze activiteiten hebben geleid tot een hoog ledental en een duidelijke verho-
gingg in het aantal buitenlandse vakbondsvoorlieden." In Zwitserland is er aanzienlijk 
minderr gedaan om arbeidsmigranten te organiseren en hun belangen te behartigen. 
Dee Zwitserse vakbonden voorzagen niet in officiële consultatie- en adviescentra en 
lietenn de sociale, economische en politieke aangelegenheden van immigranten over 
aann particuliere initiatieven. Zij trainden ook nauwelijks buitenlandse kaderleden 
(Schmitterr 1981). Ook in Oostenrijk heeft de vakbeweging zich weinig inspanningen 
getroost.. De Oostenrijkse ÖGB heeft zich zelfs sterk verzet tegen een verandering van 
hett Arbeitsverfassungsgesetz - een wet die het buitenlandse werknemers onmogelijk 
maaktt om kaderfuncties binnen de vakbonden te vervullen -, omdat dit ten koste zou 
gaann van de 'eigen' kaderleden (Bauböck & Wimmer 1988; Gachter 2000). 

HetHet belangendilemma 
Vakbondenn namen ook over de belangenbehartiging verschillende standpunten in. 
Sommigee bonden bleven de arbeidsmigratie als tijdelijk definiëren en hadden al bij 
hett tweede dilemma niet gekozen voor integratie en positieverbetering van buiten-
landsee werknemers, zoals de Oostenrijkse vakbeweging. In dit geval lag de uitkomst 
vann het derde dilemma al vast en werd geen aandacht besteed aan specifieke behoeften 
vann buitenlandse werknemers (Gachter 2000). Andere bonden troffen wél speciale 
maatregelenn en boden voorzieningen ter verbetering van de positie van immigranten, 
zoalss de Duitse DGB en de Nederlandse vakbeweging. Dat dit niet vanzelfsprekend 
gebeurde,gebeurde, illustreert Wrench (1987:162) in de Britse casus. De Britse Trades Union 
Congresss (TUC) hanteerde lange tijd een 'kleurenblindbeleid': de vakbondsleiding zag 
geenn verschil tussen problemen van zwarte arbeiders en die van de (witte) arbeiders-
klassee in het algemeen. Formeel nam de TUC wel een antidiscriminatiestandpunt in 
jegenss Commonwealth-immigranten, maar door het laisser faire-beleid gebeurde daar 
inn de praktijk weinig mee en bleek de TUC in een aantal gevallen een ambivalente of 
zelfss negatieve houding in te nemen tegenover Commonwealth-immigranten. Het 
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'kleurenblindbeleid**  leidde er uiteindelijk toe dat er geen aandacht werd geschonken 
aann het ontwikkelen van specifieke beleidsmaatregelen. Rond 1974 kwam er verande-
ringg in het vakbondsbeleid. Vele bonden erkenden officieel de noodzaak om van het 
laisserr faire-beleid af te stappen en een actiever rol te gaan spelen. Bovendien was er in 
hett begin van de jaren zeventig een groeiende bezorgdheid over de extreem-rechtse 
partijj  National Front. De TUC begon, nadat ze haar tegenstand tegen wetgeving over 
rassenrelatiess had laten vallen, actief campagne te voeren tegen racisme binnen haar 
bewegingg (Wrench 1987, 2000). 

Verklaringenn voor  de houding van vakbonden 

Voorr de hiervoor geschetste opstelling worden in de (genoemde) literatuur diverse ver-
klaringenn gegeven. In de studie van Penninx en Roosblad (2000a) zijn deze (mogelijk) 
verklarendee factoren in een viertal typen factoren samengevoegd (Penninx & Roosblad 
2000b:: 13-16), te weten: de machtspositie van de vakbeweging in de samenleving, eco-
nomischee en arbeidsmarktfactoren, factoren die samenhangen met de samenleving in 
hett algemeen en, tot slot, factoren die samenhangen met de kenmerken en percepties 
vann immigranten zelf. Ik licht deze factoren hier verder toe, en formuleer daarbij tevens 
veronderstellingenn over de richting waarin zij kunnen uitwerken. 

DeDe machtspositie van de vakbeweging 

Dee veronderstelling achter deze factor is dat hoe machtiger een vakbeweging is, hoe 
doeltreffenderr zij haar invloed zal kunnen aanwenden het immigratiebeleid van de 
overheidd in een voor haar gunstige richting te sturen. 

Dee machtspositie van de vakbeweging komt vooral tot uitdrukking in de positie 
diee zij binnen het nationale sociaal-economische besluitvormingsproces inneemt. 
Europesee vakbonden zijn geïnstitutionaliseerde belangenorganisaties, die in veel 
gevallenn samen met de overheid en andere belangenorganisaties, zoals werkgevers-
organisaties,, in sterke mate de sociaal-economische ontwikkelingen sturen. Naarmate 
dee positie van de vakbeweging binnen het besluitvormingsproces sterker is, kunnen 
overheidd en andere sociale partners moeilijker om haar eisen heen. In het geval van 
immigratie(beleid)) houdt dat in dat zij beter in staat zal zijn arbeidsmigratie tegen te 
gaan,, of de maatregelen van overheid en werkgevers zodanig te beïnvloeden dat de 
voorr haar mogelijk nadelige effecten van immigratie worden gereduceerd.'7 Bij deze 
hypothesee wordt er impliciet van uitgegaan dat de vakbeweging zich per definitie 
tegenn arbeidsmigratie verzet of zich daar op zijn minst terughoudend tegenover 
opstelt. . 

Daarnaastt is het aantal leden dat een vakbeweging vertegenwoordigt van belang: 
hoee hoger het percentage vertegenwoordigde werknemers, des te sterker zal haar 
onderhandelingspositiee zijn. Bovendien speelt het aantal vakcentrales een rol: is de 
vakbewegingg unitair of gefragmenteerd georganiseerd? In een aantal landen (Duits-
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land,, Zweden en Groot-Brittannië) is er slechts één koepelorganisatie waarbij vrijwel 
allee vakbonden zijn aangesloten en die derhalve een groot deel van de werknemers ver-
tegenwoordigt.. In andere landen (waaronder Nederland, België en Zwitserland) zijn 
err meerdere centrales, verdeeld langs politieke of religieuze scheidslijnen. De verwach-
tingg is dat hoe unitaristischer de vakbeweging is gestructureerd, hoe krachtiger zij zal 
kunnenn optreden. Verder kan het al dan niet hebben van een speciale band met een 
aann de macht zijnde politieke partij de machtspositie beïnvloeden. Heeft een vakbe-
wegingg die band wél, dan zal zij beter in staat zijn haar eisen op de politieke agenda te 
krijgen. . 

Tott slot is van belang of de vakbeweging centralistisch dan wel decentralistisch is 
georganiseerd.. Beide vormen van organisatie hebben voor- en nadelen. Sterk centra-
listischh georganiseerde vakbonden, zoals de Nederlandse, kunnen op nationaal niveau 
eenn sterke positie innemen, maar tegelijkertijd op het niveau van de werkvloer zwak 
zijnn georganiseerd.'8 Dat laatste bemoeilijkt de behartiging van die belangen (van 
immigranten)) die met de directe werksfeer hebben te maken (bijvoorbeeld discrimi-
natiee op de werkvloer). Op hun beurt kunnen sterk decentraal georganiseerde vak-
bonden,, zoals de Zwitserse, op nationaal niveau een zwakke positie innemen, maar 
tegelijkertijdd op lokaal of regionaal niveau juist relatief machtig zijn." 

Dee houding van vakbonden bij het inclusie- en belangendilemma laat zich minder 
goedd door de variabele 'machtspositie' verklaren dan die bij het immigratiedilemma. 
Bijj  de eerstgenoemde dilemma's is althans een causale relatie moeilijk op voorhand 
aannemelijkk te maken, bijvoorbeeld in de vorm van de stelling 'hoe sterker/zwakker 
dee machtspositie, des te sterker/zwakker de inclusie/exclusie en/of de specifieke 
belangenbehartigingg van immigranten'. Wel is aannemelijk dat wanneer de vakbewe-
gingg eenmaal haar keuzes heeft bepaald, zij die makkelijker ten uitvoer kan brengen als 
zijj  een stevige positie binnen het nationale sociaal-economische besluitvormings-
process inneemt. 

EconomischeEconomische en arbeidsmarktfactoren 

Dee houding van de vakbeweging hangt in de tweede plaats sterk samen met economi-
schee ontwikkelingen, in het bijzonder ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In tijden 
vann overvloedig binnenlands arbeidsaanbod en geringe vraag zal zij geneigd zijn zich 
tegenn verdere immigratie te verzetten. In het omgekeerde geval zal zij geneigd zijn mee 
tee werken, maar zal een sterke vakbeweging daaraan ook voorwaarden verbinden; zo 
kann zij eisen dat er quota aan de immigratie worden gesteld of kan zij bedingen dat 
werk-- en verblijfsvergunningen slechts voor een beperkte tijd worden afgegeven. 

Daarnaastt kunnen economische factoren ook in belangrijke mate de speelruimte 
bijj  het inclusie- en belangendilemma bepalen. In tijden van grote werkloosheid kan de 
(feitelijkee of vermeende) concurrentie tussen autochtonen en immigranten sterker 
wordenn (ervaren), waardoor een actief inclusiebeleid problematischer wordt. In het 
verlengdee daarvan kan er in economisch goede tijden meer ruimte zijn voor speciale 
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beleidsmaatregelenn ter verbetering van de sociaal-economische positie van immigran-
ten,, zoals positieve actie en het geven van taalcursussen en kadertrainingen. Wanneer 
dee arbeidsmarkt verslechtert, zal het draagvlak (vooral onder autochtone werknemers) 
voorr zulke maatregelen verkleinen en zullen bonden eerder geneigd zijn voorrang te 
gevenn aan algemene belangen boven specifieke belangen van immigranten. 

DeDe samenleving 

Dee vakbeweging staat niet los van de samenleving waarvan zij deel uitmaakt. De 
publiekee opinie, de politieke structuur, het overheidsbeleid, de media en de wet- en 
regelgevingg zijn allemaal factoren die het vakbondsbeleid kunnen beïnvloeden. Zo 
ookk kunnen vakbonden de reacties op immigratie en immigranten van andere belang-
rijkee institutionele actoren in de samenleving, zoals lokale en nationale overheden, 
belangenorganisatiess of politieke partijen, in hun beleid niet negeren. Maar vakbon-
denn kunnen ook omgekeerd de samenleving beïnvloeden, bijvoorbeeld door zich 
openlijkk en demonstratief tegen bepaalde wet- of regelgeving te verzetten of zich daar 
juistt hard voor te maken. In zulke gevallen bepaalt de samenleving veelal niet zozeer 
dee standpunten van de vakbeweging, als wel haar agenda. 

KenmerkenKenmerken van immigranten 

Dee mate waarin de vakbeweging immigratie accepteert, kan voor verschillende groe-
penn immigranten variëren. De aan- of afwezigheid van specifieke historische banden 
mett de herkomstlanden, bijvoorbeeld, kan hierin een rol spelen.10 Tevens kunnen 
vakbondenn welwillender staan tegenover immigratie uit landen waar de vakbeweging 
langss vergelijkbare ideologische lijnen is georganiseerd." Verder kan de acceptatie 
samenhangenn met de perceptie van de cultuur en religie van bepaalde categorieën 
immigranten:: zo kunnen vakbonden zich welwillender opstellen tegenover de komst 
vann immigranten die zij, vergeleken met autochtonen of andere categorieën immi-
granten,, minder als 'anders' beschouwen. Al deze factoren kunnen vervolgens ook de 
keuzee voor inclusie dan wel exclusie beïnvloeden. 

Daarnaastt speelt een rol in hoeverre immigranten zélf zich binnen (of buiten) de 
vakbewegingg (om) kunnen of willen organiseren. Deze keuze kan bijvoorbeeld samen-
hangenn met de geplande verblijfsduur: immigranten die hun verblijf als tijdelijk 
beschouwen,, zullen zich in de regel niet zo snel bij een vakbond aansluiten. Een 
anderee factor is de kennis over de samenleving van vestiging: hoe beter immigranten 
mett die samenleving bekend zijn, des te sneller zullen zij de weg vinden naar allerlei 
instantiess en instituties. Ook kenmerken als opleiding en ervaringen met vakbonden 
inn het herkomstland kunnen een rol spelen: hoe hoger het opleidingsniveau en hoe 
beterr de opgedane ervaringen met vakbonden, des te eerder zullen immigranten 
geneigdd zijn zich bij een vakbond aan te sluiten. Verder is de rechtspositie van invloed: 
hoee beter de rechtspositie van immigranten, hoe minder zij te verliezen hebben bij 
eventuelee acties. 
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Dezee factoren kunnen ook van invloed zijn op de mate waarin immigranten op-
komenn voor hun eigen, specifieke belangen. Hoe beter zij op deze factoren 'scoren', 
dess te adequater zullen zij hun specifieke belangen weten te verdedigen en vakbonden 
ertoee kunnen aanzetten deze belangen in beleid om te zetten en in onderhandelingen 
mett de sociale partners mee te nemen. 

Dee probleemstelling 

InIn de studie van Penninx en Roosblad (2000a), die ik als leidraad voor mijn onderzoek 
naarr de houding van de Nederlandse vakbeweging jegens immigratie en immigranten 
hebb genomen, ligtt de nadruk op het niveau van de vakcentrales in de onderzochte lan-
den.. In het onderhavige onderzoek hanteer ik een breder perspectief en analyseer ik 
tevenss de opstelling van de bij die vakcentrales aangesloten vakbonden en ga ik na hoe 
inn de praktijk van alledag, op het niveau van de werkvloer, met dit vraagstuk is omge-
gaan;; in deze zin kan mijn studie worden gezien als een verdieping van de Nederlandse 
casuss zoals ik die eerder heb onderzocht." Hierbij toets ik hoe de Nederlandse vak-
bewegingg is omgegaan met de hiervoor beschreven dilemma's. Ik richt me in dit 
onderzoekk op de naoorlogse periode, waarbij de nadruk ligt op het tijdvak na i960 
-- het jaar waarin de officiële, van overheidswege gereguleerde werving en tewerkstel-
lingg van buitenlandse arbeidskrachten van start ging - tot 1997 - het jaar waarin mijn 
veldwerkk eindigde. 

Dee centrale vragen van dit onderzoek luiden: 
HoeHoe is de Nederlandse vakbeweging omgegaan met het verschijnsel (arbeids)migratie 
enen de aanwezigheid van immigranten? 

KunnenKunnen de in de West-Europese studies gevonden verklarende factoren ook in de 
NederlandseNederlandse context inzicht verschaffen? 

HoeHoe specifiek is Nederland in Europees perspectief? 

Omm tot een beantwoording van deze vragen te komen, analyseer en vergelijk ik het 
vakbondsbeleidd op drie niveaus. Ten eerste ben ik geïnteresseerd in het niveau van de 
vakcentrales: : 

WelkWelk beleid hebben de vakcentrales Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NW), 
NederlandsNederlands Katholiek Vakverbond (NKV), de Federatie Nederlandse Vakbeweging 
(FNVf(FNVf en het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) gevoerd inzake immigratie 
enen immigranten? 

WelkeWelke factoren hebben in het tot stand komen van dit beleid een rol gespeeld? 

Tenn tweede onderzoek ik het niveau van de aangesloten vakbonden en ga ik na hoe 
vakbondenn op bedrijfs- of sectorniveau zijn omgegaan met de vraagstukken arbeids-
migratiee en immigranten: 

WelkWelk beleid hebben de aangesloten vakbonden ten aanzien van immigratie en immi-
grantengranten gevoerd? 
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HoeHoe hebben de vakbonden zich in de onderhandelingen met werkgevers opgesteld? 
HebbenHebben zij bij de werving en tewerkstelling van immigranten samengewerkt met 
werkgeverswerkgevers of hebben zij zich hiertegen verzet? 

HoeHoe hebben zij zich opgesteld tegenover eenmaal in dienst getreden immigranten? 
HebbenHebben zij de (specifieke) belangen van immigranten aan de onderhandelingstafel 
behartigdbehartigd of hebben zij de belangen van deze groep werknemers links laten liggen? 

InIn  hoeverre hebben de vakbonden deze werknemers in hun organisaties opgenomen? 
InIn  hoeverre zijn immigranten lid van vakbonden en in hoeverre bekleden zij binnen de 
werknemersorganisatieswerknemersorganisaties bezoldigde functies? 

Dezee analyse moet tevens een antwoord geven op de vraag hoe zich het beleid op vak-
centrale-- en vakbondsniveau verhoudt. In hoeverre wordt er een overeenkomstig 
beleidd gevoerd en wie initieert dat beleid, de centrales of de bonden? 

Tott slot ga ik na in hoeverre het beleid van vakcentrales en -bonden doorwerkt op het 
niveauu van de werkvloer: 

WelkeWelke praktijk bestaat er op de werkvloer en hoe verhoudt zich die tot het officiële 
beleidbeleid van vakcentrales en -bonden? 

Omm deze vragen te kunnen beantwoorden, heb ik op de drie genoemde niveaus ver-
schillendee methoden van dataverzameling en bronnen gebruikt. 

HetHet niveau van de vakcentrales 

Omm te kunnen bepalen welke standpunten de vakcentrales tegenover arbeidsimmi-
gratiee en immigranten hebben ingenomen, heb ik hun beleid voor de werving en te-
werkstellingg van buitenlandse werknemers en de integratie van immigranten gerecon-
strueerd.. Hiervoor heb ik diverse bronnen gebruikt. Op basis van literatuurstudie heb 
ikk dat beleid eerst chronologisch gereconstrueerd, en heb ik vervolgens nota's en rap-
portenn van de vakcentrales zelf geanalyseerd waarin zij dit beleid gestalte hebben gege-
ven.. Om dieper inzicht te krijgen in de interne besluitvorming en standpuntbepaling 
vann de vakcentrales, heb ik enkele (oud-) bestuurders en (oud-) beleidsmedewerkers 
geïnterviewdd die direct betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het beleid 
gerichtt op immigratie en immigranten. 

HetHet niveau van de vakbonden 

Voorr de beantwoording van de vraag welk beleid de aangesloten vakbonden hebben 
gevoerdd en hoe zij op bedrijfstak- of ondernemingsniveau met de thema's (arbeids-) 
immigratiee en immigranten zijn omgegaan, heb ik me beperkt tot een analyse van het 
vakbondsbeleidd in één sector, te weten de vervoerssector. Binnen die sector heb ik me 
weerr geconcentreerd op één deelsector, namelijk de spoorwegen. Deze beperking tot 
éénn (deel)sector stelde me in staat om de onderhandelingen tussen de betrokken 
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ondernemingenn en de vakbonden diepgaand te analyseren, en zodoende een goed 
inzichtt te verkrijgen in de factoren die van invloed zijn geweest op de ingenomen 
standpuntenn van de vakbonden. Dit impliceert echter ook dat ik uitsluitend uitspra-
kenn kan doen over de vervoersbonden en nfet over de opstellingvan de vakbonden in 
hett algemeen. 

Dee keuze voor de vervoerssector is vooral door praktische overwegingen ingege-
ven.. Ten eerste zijn in deze sector gedurende de hele onderzoeksperiode allochtone 
werknemerss werkzaam geweest, waardoor ook over de gehele periode uitspraken kun-
nenn worden gedaan. Ten tweede waren de Vervoersbonden N W en NKV en zijn de 
Vervoersbondenn FNV en CNV redelijk grote bonden, hetgeen voor een goede analyse 
vann de verhouding tussen het beleid van de aangesloten bonden en dat van de vak-
centraless van belang is. De veronderstelling hierbij is dat kleinere bonden meer aan de 
leibandd van de vakcentrale lopen en minder goed in staat zijn om invloed uit te oefe-
nenn op het beleid van de centrale dan grotere bonden. 

Dee keuze voor de deelsector spoorwegen voor de analyse op bedrijfstak- of onder-
nemingsniveauu is eveneens op praktische gronden gebaseerd. In de eerste plaats was 
mijj  uit literatuur en rapporten al het een en ander over deze sector bekend.14 Ten 
tweedee bestaat de deelsector spoorwegen slechts uit één bedrijf, namelijk de NV 
Nederlandsee Spoorwegen (NS), wat als voordeel heeft dat er maar één werkgever in de 
analysee is betrokken.15 Ten derde is de organisatiegraad bij de NS hoog en vormt deze 
binnenn de vervoersbonden een vrij grote en invloedrijke bedrijfsgroep. In de vierde 
plaatss lijk t het onderwerp 'buitenlandse werknemers' binnen de vervoersbonden het 
meestt bij de NS te hebben gespeeld. Wanneer dit onderwerp althans in de jaarversla-
gen,, verslagen van bestuursvergaderingen en bladen van de vervoersbonden aan de 
ordee komt, gaat het in de meeste gevallen om deze bedrijfsgroep of wordt verwezen 
naarr bestuurders en (buitenlandse) leden daarvan. Bovendien heeft de Vervoersbond 
FNVV in deze bedrijfsgroep een vakgroep buitenlandse werknemers ingesteld. Tot 
slot,, maar niet het minst belangrijk, beschikt de NS over een zeer goede documentatie-
afdeling,, waardoor ik in staat was voor een groot deel van de onderzoeksperiode de 
onderhandelingenn tussen de NS en de bonden te analyseren. 

Voorr de beantwoording van de vragen op vakbondsniveau heb ik de volgende werk-
wijzee gehanteerd. Ik heb eerst een aantal sleutelinformanten geïnterviewd, te weten 
(oud-)bestuurders,, (oud-)beleidsmedewerkers en (oud-)kaderleden van de vervoers-
bonden,, teneinde geschreven bronnen op het spoor te komen en een globaal, chro-
nologischh overzicht te verkrijgen van de opstelling van deze bonden tegenover de 
werving,, tewerkstelling en belangenbehartiging van buitenlandse werknemers. Ver-
volgenss heb ik de jaarverslagen van het overlegorgaan van de bonden bij de NS geana-
lyseerd,, om na te kunnen gaan of, en zo ja hoe deze bonden in de onderhandelingen 
mett de NS de belangen van buitenlandse werknemers hebben behartigd. Naast deze 
analysee van de standpuntbepaling van de bonden aan de onderhandelingstafel, heb ik 
tevenss getracht te achterhalen hoe de interne besluitvorming over arbeidsmigratie en 
immigrantenn is verlopen. Hiervoor heb ik de jaarverslagen van de vervoersbonden op 
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dezee thema's geanalyseerd, alsmede de notulen van de vergaderingen van het hoofd-
bestuurr van de Vervoersbond CNV. 

Vakbondenn beperken zich niet alleen tot (interne) beleidsbepaling en onderhan-
delingenn met werkgevers, formeel op basis van raadpleging van hun leden. Zij hebben 
ookk een publieke functie en doen het nodige om hun achterban te informeren en te 
beïnvloeden.. In deze context is het niet alleen van belang te weten welke standpunten 
zijj  formeel innemen, maar ook welk beeld zij bij het publiek dan wel de 'eigen' achter-
bann van immigranten schetsen. Gaan zij polariserend te werk en wordt een beeld 
geschetstt van de buitenlandse werknemer als concurrent van de autochtone werkne-
mer?? Of wordt juist solidariteit tussen alle werknemers benadrukt? Kortom: hoe laten 
vakbondenn zich in het publieke domein over deze thema's uit? Een indicator hiervoor 
iss de aandacht die in de bladen van de drie vervoersbonden aan buitenlandse werkne-
merss wordt besteed. Daarbij gaat het om de mate waarin en de wijze waarop in deze 
bladenn over hen wordt geschreven. Dit zegt weliswaar niets over de feitelijke gedra-
gingenn van vakbonden, maar laat wel zien hoe zij buitenlandse werknemers voor hun 
achterbann portretteren en welke 'houding' zij tegenover hun leden willen uitdragen. 
Hiertoee heb ik de periodieken van de vervoersbonden systematisch onderzocht op 
berichtgevingg over of voor buitenlandse werknemers. 

HetHet niveau van de werkvloer 

Inn hoeverre behartigen vakbonden in de praktijk de belangen van allochtone werk-
nemerss en hoe passen vakbonden en -centrales het formeel geformuleerde beleid toe 
opp de werkvloer? In hoeverre merken individuele werknemers bij specifieke proble-
menn iets van dit beleid? Wat doet de bond om deze problemen op te lossen? Welke rol 
spelenn allochtone en autochtone bondskaderleden hierin? 

Omm deze vragen te kunnen beantwoorden heb ik onderzoek gedaan onder de 
werknemerss van het NS-concern. Daarbij heb ik me gericht op die bedrijfsonderdelen 
waarr veel immigranten werkzaam zijn. Uit gesprekken met personeelsfunctionarissen 
enn allochtone kaderleden werkzaam bij de NS, bleek dat immigranten niet gelijkmatig 
overr de bedrijfsonderdelen zijn verspreid, maar geconcentreerd zijn in de bedrijfs-
onderdelenn NS-Materieei en NS-Reizigers, en in mindere mate NS-Goederenvervoer. 
Ikk heb daarop mijn onderzoek toegespitst op één bedrijfsonderdeel binnen NS-Mate-
rieel,, te weten het revisiebedrijf Haarlem, en één rayon binnen NS-Reizigers, te weten 
NS-Reizigerss rayon Rotterdam. Ter controle en aanvulling op het laatste onderdeel, 
hebb ik tevens gesprekken gevoerd met medewerkers van NS-Reizigers rayon Amster-
dam.. Ik heb voor het revisiebedrijf Haarlem gekozen, omdat deze werkplaats van alle 
revisiebedrijj  ven van de NS de meeste immigranten in dienst heeft (gehad). De casus 
Rotterdamm koos ik naar aanleiding van het zien van een promotievideo van de Ver-
voersbondd FNV, waarin deze vakbond zegt zich hard te hebben gemaakt voor allochto-
nee werknemers in een conflict tussen hen en de NS. Deze casus bood een goede gele-
genheidd te onderzoeken hoe de belangenbehartiging van de vervoersbonden in een 
conflictsituatiee verloopt en laat goed zien hoe in een dergelijk geval wordt omgegaan 
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mett het belangendilemma. Dit deel van het onderzoek is voornamelijk gebaseerd óp 
interviewss met werknemers en personeelsfunctionarissen van de genoemde bedrijfs-
onderdelen,, vakbondskaderleden en -bestuurders. In de Rotterdamse casus heb ik 
gesprekkenn gevoerd met betrokkenen in het conflict. De interviews hebben voor-
namelijkk plaatsgevonden in de periode 1996-1997. De gesprekken hadden een open 
karakter,, waarbij de thema's afhankelijk waren van het type informant. Zo heb ik de 
personeelsfunctionarissenn voornamelijk vragen gesteld over onderwerpen als de 
samenstellingg van het personeelsbestand, de structuur van de NS en het (eventuele) 
personeelsbeleidd gericht op allochtonen. Vakbondsbestuurders en -kaderleden heb ik 
voorall  ondervraagd over de belangenbehartiging van allochtone werknemers en hun 
eigenn rol hierin. De werknemers heb ik voornamelijk gevraagd naar de verhoudingen 
opp de werkvloer (met collega's en leidinggevenden) en hun relatie met de bonden en 
ondernemingsraden. . 

Uiteraardd zijn de bevindingen op de werkvloer van het revisiebedrij f Haarlem en 
NS-Reizigerss Rotterdam strikt genomen niet representatief voor alle bedrijfsonderde-
lenn van de NS. Wel geven ze een goed beeld van de manier waarop belangenbeharti-
gingg van allochtonen in de praktijk geschiedt. Tevens blijkt uit gesprekken met werk-
nemerss en personeelsfunctionarissen van andere bedrijfsonderdelen dat daar met 
soortgelijkee kwesties wordt gekampt. 

Inn het algemeen was de bereidheid om aan het onderzoek mee te werken groot. Slechts 
eenn enkele keer werd een vraaggesprek geweigerd of was het niet mogelijk een inter-
vieww af te nemen. De meestgenoemde reden voor weigering was tijdgebrek. Zo had 
eenn aantal vakbondsbestuurders het te druk met de fusieplannen die ten tijde van het 
onderzoekk in volle gang waren. In één geval werd een interview geweigerd, omdat de 
desbetreffendee persoon inmiddels een andere functie had en geen zin had om over de 
oudee te praten. De voorzitter van de Federatieve Spoorwegvakvereniging (FSV) wei-
gerdee een interview met het argument dat deze vakbond geen beleid voert inzake 
immigranten,, 'want de FSV doet niet aan politiek'. Bij weigering van beoogde vak-
bondsbestuurders,, beleidsmedewerkers, kaderleden of personeelsfunctionarissen heb 
ikk zo veel mogelijk getracht een representatieve plaatsvervanger te vinden. 

Opzett  van het boek 

Inn hoofdstuk 2 schets ik kort de geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging en de 
arbeidsverhoudingenn in Nederland, om zodoende de context te verduidelijken waar-
binnenn zich het vakbewegingsbeleid ten aanzien van immigratie en immigranten heeft 
ontwikkeld.. In hoofdstuk 3 zijn immigranten in de Nederlandse samenleving het 
onderwerpp en ga ik in op hun arbeidsmarktpositie, verdeling over de bedrijfstakken en 
hunn organisatiegraad. In hoofdstuk 4 behandel ik de werving en tewerkstelling van 
arbeidsmigrantenn en de opstelling van de vakcentrales. In hoofdstuk 5 ga ik na in hoe-
verree de vakcentrales de belangenbehartiging van immigranten ter harte hebben geno-
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menn en welke strategie zij daarvoor hebben gekozen: hebben zij algemeen of specifiek 
beleidd gevoerd? In de hoofdstukken 6 en 7 komen de vakbonden aan bod. In hoofd-
stukk 6 geef ik een analyse van de interne besluitvorming van bonden, alsook van de 
periodiekenn van de vervoersbonden. In hoofdstuk 7 ga ik, op ondernemingsniveau, in 
opp de opstelling van de bonden in de onderhandelingen met de werkgevers. Hierbij 
gaatt het vooral om de opstelling tegenover de werving en tewerkstelling van immi-
grantenn en de belangenbehartiging van deze werknemers in de onderneming. In de 
hoofdstukkenn 8 en 9 staat de werkvloer centraal. In hoofdstuk 8 geef ik een kort over-
zichtt van de positie van immigranten in arbeidsorganisaties. Vervolgens richt ik me op 
dee invloed van bonden op de werkvloer en de opstelling van bondsleden inzake het 
minderhedenbeleid.. In hoofdstuk 9 geef ik een analyse van de positie van allochtone 
werknemerss binnen de NS en ga ik na wat allochtone werknemers in de praktijk (op de 
werkvloer)) van het minderhedenbeleid van bonden merken. Ik doe dit aan de hand 
vann de twee hiervoor beschreven casussen. In hoofdstuk 10, tot slot, vat ik de belang-
rijkstee bevindingen van deze studie samen. Ik doe dat in vergelijkend perspectief door 
naa te gaan hoe het beleid van de Nederlandse vakbeweging zich verhoudt tot dat van 
vakbewegingenn in andere West-Europese landen én door de positie van immigranten 
binnenn de Nederlandse vakbeweging te vergelijken met die van vrouwen. 


