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HoofdstukHoofdstuk $ 

Dee vakcentrales over immigratie en immigranten: 
dee jaren tachtig en negentig 

Zoalss ik in het vorige hoofdstuk al aangaf, behandel ik in dit hoofdstuk het beleid van 
dee vakcentrales in de periode van 1980 tot 1996. Ik ga hier vooral na in hoeverre zij zich 
dee moeite hebben getroost om immigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt te hel-
penn integreren en hen binnen hun eigen gelederen op te nemen. Tevens bekijk 
ikk welke strategieën zij hiervoor hebben gehanteerd: hebben zij specifiek of algemeen 
beleidd gevoerd? Voor het beantwoorden van deze vragen houd ik de volgende tijds-
indelingg aan: 
-- 1980-1989: formulering minderhedenbeleid; 
-- 1990-1996: afspraken over maatregelen ter implementering van arbeidsmarkt-

beleidd voor etnische minderheden. 

Dee periode 1980-1989: formulering minderhedenbeleid 

Eindd jaren zeventig greep de economische crisis steeds dieper in het maatschappelijk 
levenn in. De overheid benadrukte in haar Notitie Vreemdelingenbeleid vin 1979 de 
noodzaakk van een nog restrictiever immigratiebeleid. Zij meende dat de toelating van 
immigrantenn 'zo restrictief mogelijk moest zijn binnen de grenzen van internationale 
verdragenn en wat humanitair wenselijk was', zelfs bij een eventuele opleving van de 
economiee (Notitie Vreemdelingenbeleid 1979: 8). De hoge bevolkingsdichtheid werd 
alss argument aangevoerd om dit beleid te rechtvaardigen. Tegelijkertijd stelde zij dat 
'dee Nederlandse traditie van gastvrijheid en tolerantie' niet langer moest worden geuit 
inn het toelaten van grote groepen buitenlanders, maar in het opzetten van een hoog-
waardigg beleid voor die immigranten die al in het land aanwezig waren. Met andere 
woorden,, het reduceren van immigratie werd gezien als een voorwaarde voor de ont-
wikkelingg van een goed immigrantenbeleid. 

Hett feit dat de overheid er lange tijd van uitging dat Nederland officieel geen 
immigratielandd was, weerhield haar ervan een immigrantenbeleid te ontwikkelen. De 
behoeftee aan een coherent beleid werd voor het eerst publiekelijk erkend in 1979, toen 
dee Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in haar rapport Etnische 
minderhedenminderheden de overheid adviseerde ervan uit te gaan dat het verblijf van immigranten 
inn de Nederlandse samenleving een permanent karakter zou hebben (Penninx 1979). 

Naa het verschijnen van het WRR-rapport in 1979 kwamen ook de vakcentrales tot 
hett besef dat buitenlandse werknemers blijvend deel van de arbeidsmarkt zouden uit-
maken.. Illustratief voor deze koerswijziging is de verandering in het officiële stand-
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puntt van de FNV inzake terugkeer. Werd voorheen nog het initiëren van remigratie-
projectenn bepleit, in 1982 werd dit streven als heilloos van de hand gewezen. In navol-
gingg van de overheid gingen ook de werknemersorganisaties over tot het ontwikkelen 
vann een minderhedenbeleid en achtten zij het noodzakelijk een duidelijk standpunt 
overr immigranten in te nemen. Richtten zij zich vóór het van overheidswege ingevoer-
dee minderhedenbeleid voornamelijk op de belangenbehartiging van 'gastarbeiders', 
daarnaa kwamen ook de andere doelgroepen van het officiële beleid in beeld en strek-
tenn de beleidsnotities van met name de FNV zich uit tot alle 'etnische minderheden'. 
Inn de praktijk werd evenwel niet altijd consequent over 'etnische minderheden' ge-
sprokenn en werd de term 'buitenlandse werknemers' nog veel gebruikt. Ook bleken de 
specifiekee problemen die werden aangesneden (bijvoorbeeld taalproblemen en pro-
blemenn samenhangend met de rechtspositie) veelal op 'buitenlandse werknemers' van 
toepassingg te zijn. 

Omm de verandering in de doelgroep tot uitdrukking te laten komen, wijzigde de 
FNVV de naam van het Secretariaat Buitenlandse Werknemers in 1985 in het Secretari-
aatt Werknemersbelangen Etnische Minderheden. Aan deze naamswijziging ging 
enigee discussie vooraf. Een meerderheid van het federatiebestuur verwierp het aan-
vankelijkee voorstel om het secretariaat kortweg Secretariaat Etnische Minderheden te 
noemen.. Deze bestuursleden waren van mening dat in de naamgeving een beperking 
tott arbeidersbelangen tot uitdrukking moest komen, omdat deze anders veel te breed 
enn politiek te gevaarlijk zou zijn, en te ver overr de grenzen van het belangcngebied zou 
gaann waarover de vakbeweging waakte (Commandeur 1986:122). 

Bijj  de FNV werd de basis voor het minderhedenbeleid gelegd in de discussienota 
Samen,Samen, beter dan apartvan 1982. Het CNV bracht al in 1980 de brochure De vreemde-
lingling binnen de poort uit. Deze brochure was een bundeling van artikelen die eerder 
warenn verschenen in het CNv-blad Evangelie en Maatschappij, en was primair bedoeld 
omm informatie over buitenlandse werknemers te verstrekken aan de autochtone ach-
terbann en om het draagvlak voor het beoogde beleid te vergroten. De brochure bevatte 
tevenss voorstellen ter verbetering van de positie van buitenlandse werknemers, zoals 
bepalingenn in de cao's die ruimte moesten creëren voor godsdienstige verplichtingen 
vann moslims en het bevorderen van taalcursussen. Het CNV beoogde zo veel mogelijk 
buitenlanderss te organiseren: lidmaatschap gaf de mogelijkheid het beleid te beïnvloe-
den.. Het vakverbond vermeldde dan ook meerdere malen een bepaald standpunt te 
hebbenn ingenomen na consultatie van de buitenlandse leden. In de brochure werd 
sterkk de nadruk gelegd op de bijbelse motivering op te komen voor de zwakken en 
werdd het levensbeschouwelijke karakter van het CNV als een belangrijke reden aan-
gedragenn voor gelovige buitenlanders om zich bij CNV-bonden aan te sluiten. 

Hett CNV was in principe interconfessioneel van opzet, maar om lid te kunnen 
worden,, moesten werknemers wel een verklaring tekenen waarin zij aangaven de 
christelijkee beginselen te onderschrijven. Teneinde ook buitenlandse werknemers te 
bindenn die deze beginselen vanuit hun (religieuze) overtuiging niet konden onder-
schrijven,, was deze handelwijze begin jaren zeventig afgeschaft.1 Daarmee werd tevens 
aangeslotenn bij veranderingen in de maatschappij die steeds meer ontkerkelijkte. Het 
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belangg van eigen organisaties van buitenlanders werd erkend en de overheid werd 
gevraagdd de vorming van zulke organisaties mogelijk te maken. Het CNV zei samen-
werkingwerking met deze organisaties niet te schuwen, maar meende ook dat de representati-
viteitt scherp in het oog diende te worden gehouden. 

Dee FN v-discussienota Samen, beter dan apart was er in de eerste plaats op gericht 
reactiess bij de bonden te verzamelen, om zodoende het beleid voor buitenlandse werk-
nemerss verder vorm te kunnen geven. In de tweede plaats diende zij ertoe bij de au-
tochtonee achterban een draagvlak voor dit beleid te creëren. De onzekerheid bij de 
FNVV omtrent de plaats van buitenlandse arbeiders kan goed worden geïllustreerd aan 
dee hand van de wijzigingen in de verschillende conceptversies van deze nota, die in de 
voorbereidingsperiodee (1979-1982) werden aangebracht. Een belangrijk punt van ver-
schill  tussen de versies is de manier waarop de eigen culturele identiteit van buitenlan-
derss werd benaderd. In de eerste versie werd gesteldd dat 'grote aantallen onaangepaste 
vreemdelingenn sociale spanningen veroorzaken' en 'een gevaar voor de stabiliteit van 
dee samenleving vormen'. Bovendien zou het behoud van eigen normen en waarden de 
integratiee van buitenlanders in de weg staan. Zij zouden er, aldus de samenstellers van 
dee nota, Verstandiger aan doen zich volkomen aan te passen'. In latere versies werd dit 
standpuntt enigszins gewijzigd en werd ook geconstateerd dat 'de toename van cultu-
relee verscheidenheid een verrijking van de samenleving betekent*  (De Jongji et al. 
1984:17).. Bovendien verschoof de visie op eigen organisaties van buitenlanders. In het 
eerstee concept was de FNV nog iel gekant tegen iedere vorm van zelforganisatie, omdat 
ditt het integratieproces in de weg zou staan en tot verdeeldheid onder arbeiders zou 
leiden.. Hierbij werd de bezorgdheid geuit dat buitenlandse werknemers wellicht eigen 
vakbondenn zouden oprichten. In het tweede concept werd dit aanzienlijk afgezwakt 
enn werd ervan uitgegaan dat eigen organisaties een rol konden spelen in het integratie-
proces.. In de uiteindelijke versie van de nota ontbrak deze expliciete opmerking, maar 
verklaardee de FNV zich, onder stringente voorwaarden, wel bereid tot samenwerking 
mett eigen organisaties (De Jongh et al. 1984:17). 

Inn Samen, beter dan apart werd ruim aandacht geschonken aan thema's die voor 
rekeningg van de overheid kwamen, zoals scholing, onderwijs aan buitenlandse kinde-
renn en huisvesting. De FNV sprak via deze nota de overheid op haar verantwoordelijk-
hedenn aan, maar over wat zij zélf voor buitenlanders kon betekenen, zijn alle versies 
tamelijkk summier. Veel verder dan aanbevelingen voor voorlichting en contactorga-
nenn kwam de nota niet. Zo lag het in de lijn der verwachting dat ruim aandacht zou 
wordenn besteed aan het terrein waarop de vakbeweging zich bij uitstek begeeft: de 
arbeidsmarkt,, maar in alle versies werd hier niet meer dan één pagina aan gewijd. De 
notaa was beperkt tot aanbevelingen voor het erkennen van diploma's uit het her-
komsdandd en voor het toesnijden van vakopleidingen op buitenlanders (De Jongh et 
al.. 1984:18). 

Ondankss de gematigde strekking van de uiteindelijke versie van de FNV-nota was 
niett iedereen binnen de FNV blij met de uitkomst. Zo liet een vertegenwoordiger van 
dee Industriebond FNV tijdens een bespreking van de nota in de Contact-Commissie 
Buitenlandsee Werknemers weten dat Samen, beter dan apart te veel op de hand van de 
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buitenlanderss was en er te weinig rekening werd gehouden met de belangen van 
autochtonee Nederlanders. Tijdens een andere bespreking merkte een vertegenwoor-
digerr van de ambtenarenbond AbvaKabo op dat buitenlanders te weinig wilden inte-
grerenn en dat zij beter Nederlands moesten leren en zich de Nederlandse cultuur eigen 
moestenn maken. Tevens vroeg hij zich af of de FNV met deze nota niet overhaast te 
werkk ging (De Jongh et al. 1984:19). 

Dee Jongh et al. (1984: 88-89) concluderen uiteindelijk in hun onderzoek dat de 
FNV-achterbann alleen solidariteit met buitenlanders wilde belijden zolang dezen 
dezelfdee rechten en plichten hadden als Nederlanders en er geen 'positieve discrimina-
tie'' plaatsvond. De autochtone FNV-leden bleken er bovendien het idee op na te hou-
denn dat buitenlandse werknemers, onder andere door langere vakanties, werden voor-
getrokken.. Tevens maakt het onderzoek duidelijk dat FNV-leden meenden dat bui-
tenlandsee werknemers zich in ruil voor solidariteit, meer dan destijds het geval was, 
diendenn aan te passen aan de Nederlandse samenleving. 

Dee vakcentrales gaven zich langzaam meer rekenschap van hun taak de specifieke 
belangenn van etnische minderheden te behartigen, althans voorzover het de gelijke 
berechtigingg en de integratie in de Nederlandse samenleving betrof. Zij kwamen op 
voorr de sociale rechten van etnische minderheden in het politieke debat. Zo verzetten 
dee vakcentrales zich in 1983 in de SER tegen het woonlandbeginsel. Volgens dit begin-
sell  zouden buitenlanders voor kinderen in het land van herkomst een lagere kinderbij-
slagg moeten ontvangen. De actie tegen dit plan, die in samenwerking met andere 
organisatiess werd gevoerd, had succes: het regeringsvoorstel werd ingetrokken. De 
prijss voor deze solidariteit was toen een algemene (zij het minieme) verlaging van de 
kinderbijslagg (De Jongh et al. 1984; Ritsema 1993). 

Dee vakcentrales namen tevens krachtig stelling tegen discriminatie en racisme. 
Toenn de extreem-rechtse Centrum Democraten (CD) bij de landelijke verkiezingen in 
198aa een zetel in het parlement wonnen, spraken zij zich publiekelijk uit tegen racisme 
enn rechts-extremisme. De FNV en het CNV initieerden samen met organisaties van en 
voorr buitenlanders het Anti-Discriminatie Overleg. Mede als uitvloeisel van dit over-
legg nam de federatieraad van de FNV het besluit om FNv-leden die lid waren van of 
openlijkk sympathiseerden met organisaties die aanzetten tot discriminatie naar ras, het 
vakbondslidmaatschapp te ontnemen. Het CNV verklaarde eveneens dat er binnen de 
organisatiee geen plaats was voor leden van een rechts-extremistische partij. Ook bij de 
landelijkee verkiezingen van 1994 lieten de centrales zich krachtig uit tegen rechts-
extremistischee partijen. Vooral toen uit een onderzoek uitgevoerd door de Universi-
teitt van Amsterdam bleek dat een groot aantal FNV-leden (56.000 leden, oftewel 
2,88 procent) op de CD stemde. Daarmee bestond de CD-aanhang voor een vijfde deel 
uitt FNv'ers. Bovendien wilde 3 procent van de leden niet zeggen op welke partij zij 
haddenn gestemd {Algemeen Dagblad, 13 oktober 1983). De FNV bracht om die reden bij 
dee verkiezingen van 1994 een negatief stemadvies uit, en riep haar leden op om vooral 
niett op een extremistische partij te stemmen. Om racisme en discriminatie binnen de 
eigenn gelederen tegen te gaan, ontwikkelde de FNV een praktijkgerichte handleiding 
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voorr de bestrijding van alledaags racisme. Ook werd een handleiding speciaal voor 
scholingsmedewerkerss ontwikkeld. De handleidingen werden verspreid onder bon-
denn en FNV-districten. 

Terr verbetering van de vanaf 1975 sterk verslechterde arbeidsmarktpositie van etnische 
minderhedenn werden evenwel weinig maatregelen getroffen. De werkloosheid onder 
immigrantenn was van ongeveer 2,5 procent in 1973 opgelopen tot 30 procent in 1985. 
Dee doelstellingen van het minderhedenbeleid van de overheid konden maar moei-
zaamm worden gerealiseerd. Ook het minderhedenbeleid van de vakcentrales had, voor-
zoverr dit al op het terrein van de arbeidsmarkt betrekking had, weinig effect. Onder-
zoekk toonde steeds duidelijker aan dat de hoge werkloosheid onder etnische minder-
heden,, naast achterstand in opleiding en gebrek aan kennis van de Nederlandse taal, 
voorr een belangrijk deel kon worden verklaard door discriminatie van immigranten 
bijj  werving en selectie door werkgevers, alsook dat immigranten disproportioneel 
werdenn gedupeerd bij (massa)ontslagen (Lucassen & Penninx 1994:149-150). In 1986 
adviseerdee de Adviescommissie Onderzoek Minderheden (ACOM) daarom om posi-
tieve-actiebeleidd in te voeren (Bovenkerk 1986). 

Dezee aanbeveling van de ACOM viel echter niet in goede aarde. De SER stelde in 
zijnn advies van 1987 weliswaar een reeks van maatregelen voor in de sfeer van scholing 
vann immigranten en gezamenlijke acties van werkgevers en vakbonden, maar verwierp 
elkee vorm van verplichte positieve actie (Lucassen &: Penninx 1994:150). De FNV nam 
inn dat jaar in haar beleidsnota FNV 2000 wel op dat er meer aandacht moest worden 
geschonkenn aan de bijzondere belangen van vrouwen, jongeren, etnische minder-
heden,, uitkeringsgerechtigden en middelbaar en hoger opgeleid personeel, maar sprak 
zichh niet uit voor verplichte positieve actie. De WRR kwam in zijn advies Allochtonen-
beleidbeleid van. 1989 iets meer in de richting van positieve actie met zijn voorstel voor een 
'wett bevordering arbeidskansen' naar Canadees model. Daarin zouden werkgevers 
verplichtt worden zich publiekelijk te verantwoorden voor hun inspanningen om al-
lochtonenn in dienst te nemen. De overheid zou daaraan een systeem van contract com-
pliancepliance moeten verbinden, wat wil zeggen dat de overheid geen zaken zou moeten 
doenn met bedrijven die niet konden aantonen zich op dit punt te hebben ingespannen 
(Vermeulenn & Penninx 1994: 9). 

Dee overheid zélf besloot in 1986 om via positieve-actiemaatregelen meer immi-
grantenn in dienst te nemen, want ook bij haar was het aandeel van etnische minder-
hedenn in het personeelsbestand zeer laag. Maar zij stelde zich vooralsnog terughou-
dendd op tegenover het bedrijfsleven: 'de markt' moest het eerst zelf oplossen en bedrij-
venn en vakbonden moesten afspraken maken over scholing en werk voor minder-
heden.. De overheid wilde daar wel ondersteuning in bieden in de vorm van financiële 
prikkels.. Bedrijven die immigranten (maar ook andere groepen langdurig werklozen) 
inn dienst namen, hoefden voor een bepaalde tijd minder premies af te dragen. Toen 
bleekk dat deze vrijblijvende houding tegenover het bedrijfsleven weinig vruchten 
afwierp,, drong zij bij de sociale partners aan op het maken van hardere afspraken. Zo 
niet,, dan zou zij zelf met wetgeving komen. 
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Dee periode 1990-1996: arbeidsmarktbeleid voor minderheden 

Hett WRR-advies van 1989 en de discussies over eventuele verplichtingen voor het 
bedrijfslevenn leidden ertoe dat de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in 
novemberr 1990 in de Stichting van de Arbeid (STAR) een akkoord sloten om de werk-
loosheidd onder minderheden te bestrijden, onder de noemer 'Meer werk voor minder-
heden'.. Als doelstelling gold dat de werkloosheid onder minderheden in vijf jaar 
moestt worden teruggebracht tot het niveau van het werkloosheidspercentage onder de 
autochtonee bevolking. Om dat te bereiken zouden volgens het STAR-Akkoord via cao-
afsprakenn en samenwerking met de arbeidsbureaus 60.000 extra arbeidsplaatsen voor 
minderhedenn moeten worden gerealiseerd. Op die manier moest de arbeidsmarkt een 
afspiegelingg worden van de multiculturele samenleving die intussen was ontstaan. 
Maarr al na twee jaar bleek ook deze afspraak niet te werken. Uit tussentijdse evaluatie-
rapportenn over het STAR-Akkoord werd duidelijk dat in de meeste sectoren nauwelijks 
cao-afsprakenn in het kader van het akkoord werden gemaakt (STAR 1992). Bovendien 
blekenn maar zeer weinig werkgevers bekend met de inhoud van het akkoord en ervaar-
denn degenen die daar wél van op de hoogte waren dit niet als bindend (Lucassen & 
Penninxx 1994:150). Een andere oorzaak van dit falen was dat de afspraken over werk 
voorr etnische minderheden het tijdens cao-onderhandelingen moesten afleggen tegen 
looneisenn en andere primaire arbeidsvoorwaarden, waardoor het minderhedenbeleid 
eenn te vrijblijvend karakter kreeg. Aan de gemaakte afspraken bleek ook vaak het een 
enn ander te schorten. Een beleidsmedewerker van de FNV hierover: 'De kwaliteit van 
veell  afspraken is slecht. Het vage karakter bemoeilijkt de uitvoering.'1 Tevens speelde 
volgenss deze medewerker de houding van de bondsbestuurders een belangrijke rol: 

'Err zijn zeer enthousiaste bestuurders die goede afspraken in cao's maken voor al-
lochtonenn en precies op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken. Een ander type 
bestuurderr treft men vaker aan: onverschillig, nauwelijks betrokken bij de uitvoe-
ringg van de cao-afspraak, slecht geïnformeerd over en weinig loyaal aan landelijke 
afsprakenn en ontwikkelingen.' 

Naarr aanleiding van de teleurstellende resultaten van het STAR-Akkoord bereidden 
regeringg én oppositie wetgeving voor. Hierbij werd gebruik gemaakt van het WRR-
adviess uit 1989, waarin het eerder genoemde voorstel werd gedaan voor de invoering 
vann een wet analoog aan de Canadese Employment Equity Act. In de zomer van 1993 
werdd uiteindelijk het van de oppositie afkomstige voorstel voor de Wet Bevordering 
Evenredigee Arbeidsdeelname Allochtonen (WBEAA) in de Tweede Kamer aanvaard en 
inn februari 1994 ook in de Eerste Kamer. Deze wet legde bedrijven met meer dan 
355 werknemers de verplichting op om te rapporteren over de etnische samenstelling 
vann het personeelsbestand, personeelsbeleid voor minderheden te ontwikkelen en de 
werknemerss uit minderheidsgroepen te registreren. Jaarlijks moesten zij ook openbaar 
rapporterenn welke inspanningen zij voor de werkgelegenheid van etnische minderhe-
denn hadden verricht en wat hiervan de resultaten waren. Deze bedrijven waren daar-
naastt verplicht een werkplan op te stellen, waarin werd aangegeven hoe ze de werving 
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vann allochtone werknemers wilden realiseren; deze werkplannen waren overigens niet 

openbaar.. Er stonden echter geen sancties op het zich onvoldoende inspannen voor 

hett in dienst nemen van allochtone werknemers. Wel maakte de openbare rapportage 

hett mogelijk dat derden (bijvoorbeeld vakbonden of organisaties van minderheden) 

nalatigee bedrijven onder druk konden zetten om meer te doen (Stokman 1995: 23). 

Dee WBEAA oogstte veel kritiek, zowel van voor- als tegenstanders van wetgeving op 

ditt terrein. De voorstanders vonden dat de wet niet ver genoeg ging, omdat er geen 

sanctiess aan waren verbonden voor bedrijven die zich niet aan de afspraken hielden. 

Dee tegenstanders - vooral de werkgevers(organisaties) - vonden de WBEAA overbodig. 

Zi jj  meenden dat evenredige participatie van minderheden al werd bevorderd door het 

STAR-Akkoordd en dreigden niet meer aan dat akkoord te zullen meewerken als deze 

extraa wettelijke verplichting zou worden ingevoerd (Stokman 1995: 23). 

Dee werkgeversorganisaties voerden een sterke lobby om de wet tegen te houden. 

Dee vakcentrales daarentegen hielden zich afzijdig en hebben weinig pogingen gedaan 

omm de wet er wél doorheen te krijgen. Zij hadden zich gecommitteerd aan het STAR-

Akkoordd zoals afgesloten met de werkgeversorganisaties, en waren klaarblijkelijk 

evenminn voorstander van additionele wetgeving. 

Dee WBEAA sorteerde overigens weinig effect, omdat een groot aantal werkgevers 

dee wet niet uitvoerde. Ook de doelstellingen van het STAR-Akkoord werden niet gere-

aliseerd.. In 1996 besloten de sociale partners daarom een vervolg-akkoord af te sluiten, 

getiteldd 'Met minderheden meer mogelijkheden'. Ter ondersteuning van dit tweede 

akkoordd werd de WBEAA lichtelijk gewijzigd en omgedoopt in de Wet Stimulering 

Arbeidsdeelnamee Minderheden (Wet Samen).1 Maar ook deze nieuwe maatregelen 

haddenn zeer weinig invloed op de arbeidsparticipatie van allochtonen (Zandvliet et al. 

2000) . . 

Dee verslechterde arbeidsmarktpositie van immigranten leidde er eind jaren tachtig toe 
datt de vakcentrales zich meer gingen richten op beleid ter verbetering van die positie. 
Dee maatregelen van beide centrales behelsden vooral het maken van (cao-)afspraken 
overr positieve actie, scholing en training (CNV 1990; FNV 1991). Tegelijkertijd bleek 
datt er binnen de vakbeweging zelf veel te weinig aandacht aan het eigen minderheden-
beleidd werd besteed. Zo was zowel het percentage allochtone werknemers als het per-
centagee allochtone (kader)leden binnen de eigen gelederen vrij laag. Bovendien waren 
err naast de secretariaten weliswaar bij beide centrales landelijke en regionale advies-
commissiess minderheden ingesteld, maar hadden deze commissies uitsluitend een 
adviserendee functie; de echte beslissingen werden op bestuursniveau genomen. Daar-
enbovenn hadden deze commissies veel moeite om hun eisen en adviezen op de agenda 
vann het bestuur te krijgen (Van Esterik 1995; FNV 1992). 

InIn 1992 kwam het FNV-Secretariaat Werknemersbelangen Etnische Minderheden 
inn zijn nota Onder ons gezegd, maar niet meer gezwegen tot de conclusie dat het minder-
hedenbeleidd van de FNV voornamelijk een papieren beleid was. De federatieraad 
besloott daarop om als vakvereniging, maar ook als werkgever deze papieren voorne-
menss daadwerkelijk uit te voeren. Dit streven werd uitgewerkt in een nieuwe nota, 
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Non-discriminatiecodeNon-discriminatiecode voor FNV en bonden, die de FNV na overleg met de aangesloten 
bondenn in 1993 opstelde. Deze nota verschilde in een belangrijk opzicht van de nota 
Samen,Samen, beter dan apart v^n tien jaar eerder. Werd er in die nota nog van uitgegaan dat 
dee achterstandspositie van buitenlandse werknemers kon worden verholpen door 
beteree scholing, een betere beheersing van de Nederlandse taal en meer contact tussen 
autochtonenn en allochtonen in de vorm van contactgroepen en spreekuren voor bui-
tenlanders,, in de non-discriminatiecode werd erkend dat er sprake was van (in)directe 
discriminatiee en dat een positieve-actiebeleid nodig was om de achterstand van deze 
werknemerss op de arbeidsmarkt weg te werken. 

Dee code moest voor de afzonderlijke bonden als leidraad dienen bij de invulling 
vann hun minderhedenbeleid. Hij bevatte richdijnen voor gedrag en handelen ter 
voorkomingg van discriminatie binnen de FNV en aangesloten bonden, alsmede maat-
regelenn gericht op het opheffen van de kwantitatieve en kwalitatieve achterstandsposi-
tiee van minderheden binnen de FNv(-bonden). Wat betreft het laatste ging het in het 
kaderr van positieve actie om maatregelen gericht op evenredige in- en doorstroming 
vann minderheden en het tegengaan van (onevenredige) uitstroming. Daarnaast ging 
hett om regelingen ter verbetering van de werving- en selectieprocedures en het screenen 
vann deze procedures op (in)directe discriminatie, alsook om voorstellen voor verbete-
ringg en bevordering van scholing en training van minderheden en antidiscriminatie-
trainingg van autochtonen. Voor het verbeteren van de positie van allochtone FNV-
ledenn werden eveneens enkele voorstellen gedaan, onder andere het aanbieden van 
mogelijkhedenn voor ontplooiing en zelforganisatie (bijvoorbeeld door middel van 
platforms,, werk- of adviesgroepen) en verbetering van de individuele en collectieve 
belangenbehartiging. . 

Dee non-discriminatiecode was bedoeld als een stap in de richting van het opheffen 
vann de achterstandspositie van minderheden, zowel op de arbeidsmarkt als binnen de 
vakbeweging,, maar was feitelijk niet meer dan een werkdocument met richdijnen. 
Hoewell  de aangesloten bonden de code mede hadden onderschreven en goedgekeurd 
inn de federatieraad, was de vakcentrale niet bij machte om de hierin opgenomen richt-
lijnenn aan hen op te leggen. De concrete invulling van de code lag derhalve in handen 
vann de bonden. Stokman (1995) laat in zijn onderzoek naar de toegankelijkheid van 
zess FNV-bonden voor minderheden zien dat er aanzienlijke verschillen waren in het 
tempoo van realisering van het minderhedenbeleid en de reikwijdte ervan. De meest in 
hett oog springende verschillen vond hij tussen de AbvaKabo FNV en de Industriebond 
FNV,, de twee grootste FNV-bonden. 

Dee AbvaKabo FNV, de grootste FNV-bond, had op papier het verst uitgewerkte 
minderhedenbeleid.. Deze bond voerde intern een positieve-actiebeleid in, onder 
anderee om het aantal allochtone bestuurders te verhogen. Van de zeventig bestuurders 
diee de bond rijk was, bleek er namelijk slechts één van allochtone herkomst te zijn. 
Bovendienn was de AbvaKabo de eerste bond die een registratiesysteem voor allochto-
nenn hanteerde, op basis van vrijwilligheid. Verder stelde hij een 'hoofdgroep minder-
heden'' in, wat inhield dat de positie van de landelijke adviesgroep allochtonen binnen 
dee bond in formele zin verbeterde. Een hoofdgroep had namelijk recht op een zetel in 
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dee bondsraad. Tevens kon zij een zetel claimen in de besturen van de verschillende 
afdelingenn en werden financiële middelen beschikbaar gesteld voor de eigen groep 
binnenn een afdeling. Tot slot schonk de AbvaKabo ook in de cao's aandacht aan min-
derheden.. Onderwerpen die in de cao's ter sprake kwamen waren discriminatie, isla-
mitischee feestdagen en positieve actie. Bij dit laatste werd niet alleen gestreefd naar het 
verhogenn van de instroom, maar ook naar het tegengaan van de uitstroom (Stokman 

1995:: 31-33). 
Eenn verklaring voor deze 'voorlopersrol' van de AbvaKabo is wellicht dat deze 

ambtenarenbondd van overheidswege al te maken had met maatregelen ter verbetering 
vann de positie van minderheden. De overheid was al eerder, in 1986, overgegaan tot 
positievee actie. Dit betekent dat de bond in de onderhandelingen geen geheel onwil-
ligee werkgever tegenover zich zag. Daarbij ontstonden in de jaren tachtig lobby-
groepenn ten behoeve van allochtone ambtenaren. In Amsterdam bijvoorbeeld, werd 
inn 1987 het zogenaamde Gemeentelijk Allochtonenoverleg (GAO) opgericht.4 Enkele 
jarenn later volgden soortgelijke overleggen in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijme-
genn en Delft (GAO 1996). Sommige van deze overleggen slaagden erin flinke pressie uit 
tee oefenen op de gemeentelijke overheden om de positie van minderheden binnen de 
eigenn organisatie te verbeteren. Hoewel de allochtone werknemers georganiseerd in 
hett GAO voor een groot deel (actief) lid waren van vakbonden, was dit overleg geen 
onderdeell  van de bonden. De AbvaKabo en de bond voor overheidspersoneel van het 
CNV,, de CFO , werden op dit punt soms van links ingehaald, wat de druk op deze bon-
denn zich voor minderheden in te zetten, zal hebben vergroot. 

Dee Industriebond FNV, de op een na grootste FNV-bond, had geen apart minder-
hedenbeleid.. Deze bond stond een algemeen beleid met een thematische aanpak voor, 
waarinn minderheden integraal zouden moeten worden opgenomen. Zo werden af-
sprakenn over de bevordering van de werkgelegenheid in de cao's in het algemeen ge-
maakt,, zonder specifieke afspraken over allochtone werknemers. De bond ging ervan 
uitt dat ook allochtone werknemers hiervan zouden profiteren. Deze bond had wel een 
summierr bondsplan I994/I995 v o or minderheden, waarin activiteiten werden ge-
noemdd ter verbetering van de positie van minderheidsgroepen, zoals verhoogde aan-
dachtt voor 'Nederlands op de werkvloer', het waar mogelijk activeren van (allochto-
ne)) kaderleden en een versterkte investering in scholing (Stokman 1995: 34-37)- 0 °k 
overr positieve actie had de Industriebond een andere opvatting dan de centrale. De 
Industriebondd FNV sprak zich hiertegen uit, omdat hij meende dat dit stigmatisering 
vann minderheidsgroepen en uiteindelijk segregatie in de hand werkte. Bovendien liet 
dee economische situatie van dat moment volgens hem geen ruimte voor een dergelijke 
maatregel.. Vooral met zijn eerste standpunt stond de Industriebond lijnrecht tegen-
overr dat van de centrale, hetgeen in 1994 uitmondde in een conflict tussen beide par-
tijen.. De voorzitter van de Industriebond wilde zich in een rede voor de bondsraad 
vann de Industriebond uitspreken tegen positieve actie, wat in strijd was met het - ook 
doorr hem onderschreven - centrale FNV-beleid. Een van zijn uitspraken hierover 
luidde:: 'Niet zonder meer allochtonen voortrekken ten koste van andere zwakke groe-
penn in de samenleving' (geciteerd in de Volkskrant, 24 februari 1994). Deze uitspraak 
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moestt echter onder druk van de voorzitter van de vakcentrale, Stekelenburg, worden 
afgezwakt.. Deze verzuchtte in de Volkskrantvan 9 juli 1994: Te vaak wordt het vastge-
steldestelde beleid achteraf onderuit gehaald door de bonden. Dit ondermijnt de slagkracht 
vann de organisatie.' 

Ookk bij het CNV bleek er een discrepantie te zijn tussen het beleid zoals dat op centraal 
niveauu was geformuleerd en de verdere invulling ervan van (een aantal) aangesloten 
bonden.. Het centraal gevoerde beleid week niet veel af van dat van de FNV: ook het 
CNVV wilde via cao-afspraken, scholing, training en maatregelen als positieve actie pro-
berenn de achterstandspositie van buitenlandse werknemers trachten te verhelpen 
(CNVV 1990). Van Esterik (1995) onderzocht hoe dit beleid werd uitgewerkt in twee ver-
schillendee CNv-bonden, te weten de Bouw- en Houtbond CNV en de Industrie- en 
Voedingsbondd CNV. Hij constateert dat het minderhedenbeleid van de Bouw- en 
Houtbondd CNV weinig onderbouwd en ad hoc was. In een interne notitie van deze 
bondd werd gewezen op de noodzaak van het verrichten van grotere inspanningen om 
allochtonee leden te werven, en werd nadrukkelijk stelling genomen tegen discrimina-
tie,, racisme en rechts-extremisme. Van de maatregelen die werden voorgesteld om dit 
tee bewerkstelligen, was er op het moment van het onderzoek echter niet één geïmple-
menteerdd (Van Esterik 1995:116-118). De Industrie- en Voedingsbond CNV kende net 
alss de Industriebond FNV geen apart minderhedenbeleid. Ook hier werd uitgegaan 
vann een algemeen beleid, zij het dat er in enkele cao's een paar afspraken werden 
gemaaktt over werkgelegenheidsprojecten gericht op het in dienst nemen van minder-
hedenn (Van Esterik 1995:118-121). 


