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HoofdstukHoofdstuk 8 

Dee invloed van vakbonden op de arbeidspositie van 
immigranten n 

Inn het voorgaande ben ik ingegaan op de wijze waarop de vakbeweging is omgegaan 
mett de werving en tewerkstelling van arbeidsmigranten en hoe zij in het algemeen hun 
belangenn heeft behartigd. In dit en het volgende hoofdstuk ga ik na hoe het beleid van 
vakcentraless en -bonden in de praktijk, op de werkvloer, tot uitvoering is gebracht. 
Watt merken deze werknemers in de dagelijkse praktijk van dit beleid? In hoeverre 
draagtt het bij tot een verbetering van hun positie? Om deze vragen te kunnen beant-
woorden,, geef ik in dit hoofdstuk aan de hand van verscheidene studies eerst een beeld 
vann de positie van immigranten binnen arbeidsorganisaties. Deze studies zijn voorna-
melijkk verricht in de periode van halverwege de jaren zeventig tot het einde van de 
jarenn tachtig, een periode waarin de arbeidsmarktpositie van immigranten drastisch 
verslechterde.. Vervolgens ga ik na wat vakbondsbestuurders en allochtone kaderleden 
hebbenn gedaan ter verbetering van die positie, zowel binnen de bond als op de werk-
vloer.. Dat acties en maatregelen gericht op belangenbehartiging van immigranten op 
weerstandenn kunnen stuiten, bleek al bij de discussie omtrent de FNV-nota Samen, 
beterbeter dan apart. Hoewel de vakbonden en een groot deel van de achterban erkenden 
datt immigranten veelal een achterstandspositie innamen, was er nogal wat kritiek op 
dee in de nota ingenomen standpunten en voorgestelde maatregelen. Daar het voor de 
uitvoeringg van beleid van belang is dat voorstellen daartoe worden gedragen door de 
achterbann en de actieve leden en vakbondsbestuurders die dit beleid (mede) moeten 
uitvoeren,, is het interessant om dieper in te gaan op hun oordeel over dit beleid. Ik 
doee dit wat betreft de FNV-nota aan de hand van de studie van De Jongh et al. (1984). 
Inn hoofdstuk 9 geef ik op basis van eigen interviews een beeld van de positie van immi-
grantenn bij de NS en de rol die vakbonden hebben gespeeld in de verbetering daarvan. 

Dee hoofdstukken 8 en 9 hebben hoofdzakelijk betrekking op de periode vanaf 1975 
tott het midden van de jaren negentig. De reden hiervoor is van praktische aard: het 
merendeell  van mijn informanten was niet in staat om informatie te verschaffen over 
dee periode 1960-1975. Ook de schriftelijke bronnen hebben voornamelijk betrekking 
opp latere jaren. Kenmerkend voor de periode vanaf het begin van de jaren tachtig is 
datdat de Vervoersbond FNV zich ten opzichte van de Vervoersbond CNV krachtiger be-
gonn in te zetten voor de belangen van immigranten. Dit heeft een aantal oorzaken. 
Tenn eerste verliet een aantal voortrekkers van immigrantenbelangen, zoals Wim Sels 
enn Talip Demirhan, de Vervoersbond CNV. Ten tweede kwam er een nieuwe genera-
tiee immigranten in dienst van de NS. Deze tweede-generatie werknemers waren veel 
vakerr lid van de Vervoersbond FNV dan van de Vervoersbond CNV, omdat de FNV een 
radicalerr imago had vanwege de grote stakingen destijds. Deze nieuwe generatie 
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zorgdee voor vers bloed binnen de vakgroep Buitenlandse Werknemers van de Ver-
voersbondd FNV (die inmiddels is omgedoopt tot vakgroep Etnische Minderheden). 
Dee vakgroep Buitenlandse Werknemers van de Vervoersbond CNV speelde na het 
beginn van de jaren tachtig nauwelijks nog een rol. Acties, maatregelen en beleid voor 
immigrantenn werden in deze periode voornamelijk vanuit de Vervoersbond FNV ge-
initieerd.. De consequentie hiervan is dat dit deel van het onderzoek vrijwel geheel be-
trekkingg heeft op de Vervoersbond FNV. 

Dee positie van immigranten binnen arbeidsorganisaties 

Naarr de positie van immigranten binnen arbeidsorganisaties is nauwelijks onderzoek 
verricht.. Er zijn wel studies waarin hun positie op de werkplek ter sprake komt wan-
neerr het gaat om ervaringen met discriminatie.' Uit deze onderzoeken blijkt dat discri-
minatiee wordt ervaren bij sollicitaties, promotiekansen, ontslag, arbeidsvoorwaarden 
enn arbeidsomstandigheden. Ook op de werkvloer wordt discriminatie ervaren, vooral 
bijj  de verdeling van werkzaamheden en in de omgang met autochtone werknemers 
(Grass et al. 1996). Bij deze onderzoeken is de arbeidsorganisatie echter niet specifiek 
alss onderzoekseenheid gekozen. 

Eenn van de onderzoeken waarin wél specifiek op dit onderwerp wordt ingegaan, is 
dee studie die in 1976 in opdracht van de Vervoersbond CNV in 1976 werd uitgevoerd 
onderr de Turkse werknemers bij de NS (Vervoersbond CNV 1976). De onderzoekers 
hebbenn daartoe de personeelsgegevens van 986 Turkse werknemers geanalyseerd, een 
enquêtee gehouden onder 547 van deze werknemers en groepsgesprekken gevoerd, 
waarbijj  86 Turkse werknemers waren betrokken. Nagegaan is onder andere in welke 
taakgroepenn zij werkzaam waren, hoe lang ze in dienst waren, en wat zij vonden van 
hunn loon, de arbeidsomstandigheden en de verhoudingen met leidinggevenden en 
Nederlandsee collega's. Ofschoon de positie van Turkse werknemers in termen van 
verdelingg over taakgroepen werd vergeleken met die van Nederlandse collega's, een 
vergelijkingg die leerde dat de Turken de lager gekwalificeerde werkzaamheden in het 
bedrijff  verrichtten, hebben de onderzoekers niet de verschillen in kenmerken tussen 
beidee categorieën verdisconteerd (zoals verschillen in opleiding, in leeftijd en in duur 
vann dienstverband). 

Ookk Brassé en Sikking (1986,1988) bestudeerden de positie van etnische minder-
hedenn in arbeidsorganisaties. Zij onderscheiden hierbij een formele en een informele 
positie,, die ik in het vervolg van deze paragraaf nader uitwerk omdat het analytisch 
raamwerkk dat zij hiervoor hanteren, ook bruikbaar is voor mijn onderzoek op werk-
vloerniveau. . 

Dee formele en informele positie kennen volgens Brassé en Sikking (1988:15-18) elk 
tweee aspecten. Bij de formele positie gaat het ten eerste om het aandeel van immigran-
tenn in het personeelsbestand van ondernemingen en instellingen. Het betreft hier hun 
kwantitatievee vertegenwoordiging, maar ook hun formele functieclassificatie en ar-
beidsvoorwaardenn en -omstandigheden. Ten tweede behelst deze positie de min of 
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meerr geformaliseerde relaties tussen werknemers onderling en tussen werkgevers en 
werknemers.. Een indicator hiervoor is de participatie van immigranten in structuren 
enn voorzieningen als de Ondernemingsraad, kadergroepen van de vakbond (vakgroe-
pen,, adviescommissies, vakbondsafdelingen en dergelijke) of de personeelsvereniging. 

Bijj  de informele positie gaat het ten eerste om de positie die immigranten in wer-
kelijkheidd innemen en die mogelijkerwijs afwijkt van hun formele positie. Zo kunnen 
allochtonenn en autochtonen formeel wel in dezelfde functie werkzaam zijn, maar in de 
praktijkk andersoortige arbeid verrichten. Ten tweede betreft deze positie de informele 
relatiess op de werkvloer: de omgang tussen werknemers onderling en tussen leidingge-
vendenn en ondergeschikten, bijvoorbeeld tijdens het werk of de pauzes. In hoeverre 
wordenn immigranten in deze relaties anders behandeld of zelfs gediscrimineerd? 

DeDe formele positie 

Uitt het CNV-onderzoek van 1976 komt naar voren dat de Turkse werknemers bij de NS 
voorr 97 procent werkzaam waren op de laagste functieniveaus. Degenen onder hen die 
promotiee wilden maken, vonden de mogelijkheden hiertoe te beperkt. De meeste van 
dezee werknemers meenden dat Turken op dit punt bij Nederlanders werden achterge-
steld,, omdat die volgens hen in vergelijkbare situaties sneller vooruitgingen. Veel hing 
volgenss hen af van de directe leidinggevende, 'de chef, zowel bij het verkennen van de 
alternatievee functies als bij het creëren van mogelijkheden om cursussen te volgen. Als 
belangrijkstee barrière noemden zij zelf een gebrekkige Nederlandse taalbeheersing en 
onvoldoendee opleiding. Zo was volgens hen door de taalachterstand de kans op een 
hogerr gewaardeerde functie, zoals machinist of conducteur, vrijwel nihil. Daarnaast 
wass er een groep Turkse werknemers die vond dat zij voldoende mogelijkheden had en 
datt zij, mits zij de vereiste kwalificaties had, niet bij Nederlanders werd achtergesteld. 
Hierr werd de rol van de chef in positieve zin genoemd (Vervoersbond CNV 1976). 

Tott de formele positie behoort als gezegd ook de participatie in structuren en voor-
zieningen,, waarvan de belangrijkste de Ondernemingsraad (OR) en de personeels-
verenigingg zijn. Deelname aan de Ondernemingsraad kan op twee manieren: actief 
(stemrecht)) en passief (kandidaatstelling). In het CNV-onderzoek uit 1976 wordt nog 
geconstateerdd dat meer dan de helft van de Turkse respondenten niet wist wat de 
Ondernemingsraadd was.2 Tijdens het onderzoek dat Brassé en Sikking (1986) tien jaar 
laterr uitvoerden, bleek de actieve participatie van allochtone werknemers niet af te 
wijkenn van die van autochtonen. Zij constateerden in principe hetzelfde voor de pas-
sievee participatie: de functie van OR-lid leek voor ongeschoolde werknemers hoog-
gegrepen,, ongeacht of zij allochtoon of autochtoon waren; meestal trad het lagere en 
middenkaderr op als vertegenwoordiger van het productiepersoneel. Voor de mediter-
ranee arbeidsmigranten speelde daarenboven de taalachterstand een belemmerende rol 
bijj  het zich verkiesbaar stellen als OR-kandidaat. Pogingen van ondernemingen en 
vakbondenn om hen in de raad te krijgen, waren weinig succesvol. In gevallen waar dit 
well  lukte, duurde het lidmaatschap niet lang. Zo meldde een autochtoon OR-lid over 
eenn Turkse collega die gedurende korte tijd lid was geweest: 
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'Err waren vaak taalproblemen. Wanneer er bijvoorbeeld tijdens de vergadering 
overr de vakantieregeling werd gesproken, vroeg hij tijdens de rondvraag aan het 
eindee van de vergadering hoe het nu met de vakantieregeling stond' (Brassé & 
Sikkingi986:: 60). 

Brasséé en Sikking (1986) noemen verder als mogelijke verklaring voor de onderverte-
genwoordigingg van allochtone werknemers in ondernemingsraden het reit dat zij 
minderr vaak lid zijn van een vakbond. Een van de twee manieren om OR-kandidaat te 
wordenn is plaatsing op de verkiezingslijst van een vakbond. Of allochtonen (op een 
verkiesbaree plaats) op de lijst terechtkomen, is afhankelijk van het vakbondsbeleid 
enn waarschijnlijk van het aantal bij de bond aangesloten allochtone werknemers. De 
auteurss gaan hier echter in hun verslag niet verder op in. 

DeDe informele positie 

Volgenss veel Turkse respondenten uit het CNV-onderzoek verrichtten zij in de prak-
tijkk andersoortige werkzaamheden dan hun autochtone collega's in vergelijkbare 
functies.. Vooral wat betreft de verdeling van het werk voelden zij zich nogal eens 
anderss behandeld dan hun Nederlandse collega's (Vervoersbond CNV 1976). 

Uitt datzelfde onderzoek komt tevens naar voren dat tweevijfde van de responden-
tenn commentaar of kritiek had op 'de chef, variërend van algemene opmerkingen als 
'hijj  discrimineert' tot meer specifieke als 'hij dreigt met ontslag als je iets durft te zeg-
gen'.. Vaak werden voorbeelden gegeven waaruit een andere opstelling tegenover Tur-
kenn zou blijken, zoals: 'voorman trekt vriendjes voor'; Voorman geeft minder nacht-
werk';; 'als een Turk tien minuten weg is wordt hij uitgescholden, terwijl Nederlanders 
veell  langer wegblijven'; 'groepschef praat alleen met Nederlanders, niet met Turken'; 
'cheff  vraagt of Turken wel echt ziek zijn'. Ook zeiden respondenten dat zij met proble-
menn niet naar 'de chef gingen. Duidelijk werd in ieder geval dat er een categorie lei-
dinggevendenn was die van buitenlanders geen commentaar of klachten kon verdragen, 
off  ze zelfs daadwerkelijk dwars zat. Bovendien leefde bij een groot aantal Turken het 
gevoell  door hun 'chefs' te worden gediscrimineerd. Deze gevoelens hadden betrekking 
opp het soort werk dat zij moesten verrichten, de werkverdeling in de groep, promotie-
mogelijkhedenn en de opstelling van 'de chef. Tijdens het onderzoek uitte zich dat in 
opmerkingenn als: Turken krijgen automatisch ongelijk'; 'chef blokkeert mogelijkhe-
denn en als ik wat zeg dreigt hij met ontslag'; 'Nederlanders promoveren sneller, ook als 
menn gelijk werk heeft'; 'het werk wordt expres moeilijk gemaakt'; 'buitenlanders moe-
tenn het zwaarste, slechtste werk doen'; 'Turken worden behandeld als stiefkinderen'; 
'hogee chefs zijn goed, lage niet'. Uit sommige opmerkingen spreekt ook een zekere be-
rusting:: 'er is veel verschil tussen Turken en Nederlanders, het heeft geen zin erover te 
praten,, want er is niets aan te doen, behalve gehoorzamen en er wat van te maken'; 'er is 
geenn verweer tegen het onrecht, we moeten doen wat de chef zegt'. 

Aann de andere kant zei drievijfde van de Turkse respondenten geen klachten te 
hebbenn en/of een goede relatie te hebben met 'de chef. De verhouding met 'de baas' 
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vertoondee uiteindelij k een sterk positieve samenhang met tevredenheid met het werk: 
hoee beter  de werkrelatie, hoe tevredener  de respondenten waren over  het bedrijf , het 
werkk en de beloning, en hoe meer  zij  zich geaccepteerd en hoe minder  gediscrimi-
neerdd voelden (Vervoersbond CNV 1976). 

Uitt  de studies die de positie van immigranten binnen arbeidsorganisaties belichten, 
ontstaatt  de indruk dat de contacten tussen autochtone en allochtone collega's enigs-
zinss moeizaam verliepen en dat deze doorgaans beperkt waren.'  Zo constateren Bouw 
enn Nelissen (1986: 39) in hun onderzoek naar  ongeschoold vrouwenwerk dat het in 
veell  bedrijfskantines gebruikelijk was dat Nederlanders aan de ene en buitenlandse 
werknemerss aan de andere tafel zaten. Overigens was het volgens deze auteurs niet 
altij dd even duidelijk van wie het initiatie f tot segregatie uitging. Zij  kregen zowel ver-
halenn te horen van Nederlandse vrouwen die vonden dat 'Turk s eten stonk', als van 
Turksee vrouwen die ervoor  bedankten 'in de sigarettenrook van Nederlandse vrouwen 
tee zitten'. Daarnaast meldden zowel allochtone als autochtone werknemers racistische 
'plagerijen''  en 'geintjes', waar  ook (afüelings)chefs aan meededen. Slechts weinig au-
tochtonee respondenten leken achter  dit soort gedrag iets kwaads te zien; zij  meenden 
datt  het hier  niet om discriminatie ging, maar  dat het tot de omgangsvormen op het 
werkk behoorde. 

Verschillenn in de formele positie worden voornamelijk geweten aan de gemiddeld 
lageree opleiding van allochtone werknemers en hun minder  goede beheersing van de 
Nederlandsee taal, en aan discriminatie van allochtone werknemers bij  werving en 
selectie.44 Verschillen in de informele positie worden voornamelijk toegeschreven aan 
factorenn als communicatieproblemen, discriminatie en racisme op de werkvloer, de 
concentratiee van allochtone werknemers in de lagere functieniveaus en het optreden 
vann leidinggevenden en personeelsfunctionarissen.5 

Dee invloed van vakbonden op de werkvloer 

Inn de context van dit onderzoek ben ik voornamelijk geïnteresseerd in de vraag in 
hoeverree vakbonden invloed hebben uitgeoefend op de positie van immigranten in 
arbeidsorganisaties.. Dit kan via vakbondsbestuurders, allochtone en autochtone 
kaderledenn of via vakbondsleden in de ondernemingsraden. Wat hebben zij  gedaan 
omm de hiervoor  genoemde factoren positief te beïnvloeden? Wrench (1987: i6z) stelt 
datt  bonden, meer  dan werkgevers, lokale autoriteiten of overheidsinstellingen, een 
sleutelpositiee hebben in het bevorderen en aan de kaak stellen van gelijke kansen en 
antiracisme.. Hij  onderscheidt hiertoe twee belangrijke activiteiten van bonden: ten 
eerstee dienen zij  in onderhandelingen met werkgevers een essentiële rol te spelen in de 
promotiee van raciale gelijkheid op de werkvloer; ten tweede moeten zij  binnen hun 
eigenn organisatie gelijkheid van kansen en antiracisme bevorderen, zowel bij  de be-
handelingg van hun eigen werknemers als bij  de interne organisatie van en de service-
verleningg aan hun eigen leden. 
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Inn het vervolg van dit hoofdstuk geef ik een beeld van hoe vakbondsbestuurders en 
-kaderledenn zélf zeggen de belangen van allochtone werknemers op de werkvloer te 
behartigenn en welk beleid de bonden hiervoor hebben geformuleerd. Hierbij richt ik 
mee vooral op de periode vanaf halverwege de jaren zeventig tot halverwege de jaren 
negentig.. Bovendien belicht ik de weerstanden die vakbonden van de eigen achterban 
tegenn dit beleid ondervonden. Alvorens hiertoe over te gaan, wil ik eerst kon ingaan 
opp de vraag hoe groot de invloed van bonden op de werkvloer eigenlijk fs. 

Zoalss in hoofdstuk 2 naar voren kwam, hebben de vakcentrales op nationaal 
niveauu een vaste plaats verworven in het sociaal-economische besluitvormingsproces 
enn in de beleidsvormende structuren op dit gebied. Los van de samenstelling van een 
bepaaldee regeringscoalitie, zijn de centrales er zeker van dat zij zullen worden geraad-
pleegdd voordat er belangrijke besluiten genomen worden op terreinen die tot hun 
belangensfeerr worden gerekend (Windmuller et al. 1987: 361). Ook op bedrijfstak-
niveauu kunnen de werknemersorganisaties aardig wat invloed doen gelden. De funda-
mentelee arbeidsvoorwaarden, voorzover deze niet op een hoger niveau uniform wor-
denn bepaald, berusten in bijna iedere bedrijfstak op de bepalingen in cao's - waarover 
dee landelijke vakbonden en de werkgevers overleg voeren en waarbij zij zijn gebonden 
aann de centraal vastgelegde spelregels. Beneden dit bedrijfstakniveau neemt de invloed 
vann de bonden echter af. Hun bijdrage aan het personeelsbeleid van de afzonderlijke 
ondernemingenn is in het algemeen veel geringer, en kan per onderneming verschillen. 
Dee meeste vakbonden zijn niet toegerust op belangenbehartiging op werkvloerniveau, 
omdatt het hen ontbreekt aan structuren waarmee zij directe invloed op de specifieke 
arbeidsomstandighedenn kunnen uitoefenen (Windmuller et al. 1987: 361). Enkele 
ondernemingenn vormen hier een uitzondering op - waaronder de NS , waar de bonden 
vann oudsher een belangrijke stem hebben in het personeelsbeleid en zij ook wat beter 
vertegenwoordigdd zijn op de werkvloer. Bovendien kan worden gesteld dat de invloed 
vann een aantal bonden — bijvoorbeeld de industriebonden - op ondernemingsniveau 
inn de loop der jaren toeneemt (Windmuller et al. 1987: 361). De directe invloed van 
Nederlandsee bonden op de werkvloer is echter klein vergeleken bij die van bijvoor-
beeldd Duitse en Britse vakbonden. De vertegenwoordiging van de werknemers berust 
bijj  een onafhankelijke instelling, de Ondernemingsraad. Deze onderhoudt wel con-
tactenn met vakverenigingen, maar functioneert formeel toch geheel zelfstandig. Een 
vann de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de Ondernemingsraad, is de kan-
didaatstellingg daarvoor van bondskaderleden. 

DeDe rol van kaderleden en bestuurders bij de Vervoersbond CNV 

Vakbondenn spelen weliswaar een beperkte rol op de werkvloer, maar kunnen op dit 
niveauu wel degelijk invloed uitoefenen op de arbeidspositie van (allochtone) werkne-
mers.. Dit kan bijvoorbeeld via kaderleden op de werkvloer, bezoldigde bestuurders, 
bondsledenn in de Ondernemingsraad of via het maken van afspraken in cao's. 

Inn de jaren zeventig probeerde vooral de Vervoersbond CNV tot kadervorming 
onderr buitenlandse werknemers te komen, en zodoende een gesprekspartner te heb-
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benn bij initiatieven ter verbetering van hun positie op de werkvloer. De toenmalige 
bezoldigdee bestuurder belast met *de problematiek van de buitenlandse werknemers' 
bijj  de NS, Wim Sels, vertelde hierover: 

'Eenn buitenlandse werknemer is ook volledig lid van onze organisatie, betaalt ook 
contributie,, heeft alle rechten van het gewone lid. Als je dan alle rechten van het 
gewonee lid hebt, dan heb je dus ook recht op inspraak binnen die organisatie. Toen 
hebb ik gezegd dat we dan voor buitenlanders ook een situatie moeten creëren waar-
doorr ze invloed kunnen uitoefenen op het bestuur, dus dat je niet alleen voor men-
senn iets aan het doen bent, maar dat ook de mensen die lid van de club zijn, het 
bestuurr kunnen beïnvloeden met hun wensen. Toen is er bedacht om ook een vak-
groepp Buitenlandse Werknemers te maken, want de voorzitters van de vakgroepen 
haddenn zitting in het bedrij rsgroepbestuur. Dus de voorzitter van de vakgroep Bui-
tenlandsee Werknemers, Talip Demirhan, zat dus ook als lid in het bedrij rsgroep-
bestuur.. Dat vonden wij een ideale situatie, want zo konden wij hen helemaal be-
trekkenn bij wat er allemaal gebeurde. Maar wat er aan de andere kant aan vasthing, 
wass dat het hoofdbestuur ook te maken had met die buitenlandse werknemers.' 

Dee vorming van een vakgroep voor buitenlandse werknemers leidde er volgens Sels en 
Demirhann toe dat specifieke problemen van buitenlandse werknemers adequaat kon-
denn worden opgepakt. Demirhan vertelde hoe dit in de praktijk verliep: 

'Wee hebben binnen de Vervoersbond CNV de broodnodige ruimte en positie ge-
kregen.. Hoe we te werk gingen? Ik was grotendeels vrijgemaakt van mijn functie 
bijj  de spoorwegen. Er was een bestuurder, Wim Sels, die zich ook behoorlijk bezig-
hieldd met de problematiek. De voorzitter van de Vervoersbond CNV had Sels een 
keihardee opdracht gegeven, "Het geeft niet of het 's morgens, 's avonds of's nachts 
is,, zodra er een signaal van Demirhan komt, dan ga je daar naar toe, en dan pak je 
dee zaak aan." Dus wat deed ik? Omdat ik ten eerste vrij vervoer had, ik was werk-
zaamm bij de spoorwegen en had dus een eersteklasvervoerskaart, reed ik het hele 
landd door. Ik ging overal langs, al dan niet een probleem, ik liet mijn gezicht zien. 
Dee mensen gedag zeggen, even babbelen, informeren hoe het gaat. Daarbij schreef 
ikk in hun eigen taal een blad [een Turkse uitgave van het CNv-blad Het Seinlichi] 
enn hielden we spreekuur per regio. Kortom, Mohammed ging naar de berg, omdat 
dee berg niet naar Mohammed kwam. Op zo'n manier zijn wij gegroeid binnen de 
vervoerssector,, met name de spoorwegen. Meer dan tachtig procent van de alloch-
tonenn was lid bij ons.' 

Overr het oplossen van specifieke problemen op de werkvloer vertelde Sels: 

'Dann was er de religieuze kant. Ik heb me nog ingezet voor een moskee, zodat zij 
hunn godsdienstige verplichtingen konden nakomen. De ene baas is er soepel in en 
laatt een werknemer bidden, de andere baas minder. En dit kan problemen opleve-
ren,, want een Nederlandse werknemer zegt dan, "Ik moet werken en hij is aan het 
bidden.""  Een ander probleem was de Ramadan. Als er dit soort toestanden waren, 
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dann gingen de voorzitter van de vakgroep, Demirhan, en ik naar zo'n plek toe om 

ditt op te lossen.' 

Bovendienn ging de Vervoersbond CNV als eerste bond ertoe over buitenlandse werk-
nemerss een stem te geven in de Ondernemingsraad, zodat zij ook via dit kanaal in-
vloedd op hun arbeidspositie konden uitoefenen. Sels merkte over het verloop van de 
kandidaatstellingg en verkiezing van een Turks kaderl id op: 

'Wijj  waren de eerste organisatie die een buitenlander op een verkiesbare plaats 
neergezett heeft. Daar is wel over gediscussieerd binnen de organisatie. Het leuke is 
datt men het toch niet onredelijk vond dat uit die groep een man in de Onderne-
mingsraadd kwam. Andere bonden zetten wel een buitenlander op de lijst, maar niet 
opp een verkiesbare plaats. Wij vonden wel dat de Turken zelf ook moeite moesten 
doenn om hun kandidaat erin te krijgen. Want wanneer je hem boven aan de lijst zet 
enn hij wordt automatisch gekozen, dan is er geen inbreng van de achterban. Wij 
hebbenn hem op de laatste verkiesbare plaats gezet en gezegd, "Jongens, als julli e 
hemm erin willen hebben dan komt hij erin, maar julli e moeten wel stemmen." Men 
heeftt goed op hem gestemd en hij is toen in de Ondernemingsraad gekomen.' 

Dee animo voor de vakgroep Buitenlandse Werknemers en de inspanningen van de 
Vervoersbondd CNV voor allochtone werknemers namen na 1980 echter af. Sels en 
Demirhann gaven hier uiteenlopende verklaringen voor. Volgens Sels lag de oorzaak in 
hett feit dat de positie van deze groep werknemers minder 'bijzonder' was geworden; 
voorall  in het geval van de tweede generatie was die positie inmiddels vrijwel gelijkge-
steldd aan die van autochtonen. Bovendien meende hij dat de acceptatie van allochtone 
werknemerss dusdanig was vergroot dat specifieke belangenbehartiging overbodig was 
geworden: : 

'Hett komt ook door het gelijkstellen van buitenlanders. (...) Vandaag de dag [1996] 
kann een Turk die dat wil gewoon conducteur worden, er zijn ook Turkse conduc-
teurs.. Maar daar moet hij zich wel voor inzetten. En in de organisatie van de NS nu, 
diee ken ik niet zo want ik ben al tien jaar met de vut, weet ik zeker dat men toch wel 
eenn beleid voert waarin er mogelijkheden zijn voor buitenlandse werknemers en 
menn ze alle kansen geeft. Zo was het altijd al, maar dat wordt nu duidelijker. Er zijn 
vrijj  veel buitenlandse conducteurs op de treinen. Daar heb ik veel respect voor, 
wantt Nederland is een land waar heel wat kan, maar je hebt er ook etters tussen zit-
ten.. Buitenlandse conducteurs lopen sneller risico's met mensen die niet van goede 
will  zijn, om daarmee in de clinch te komen. Maar voorzover ik weet is dat niet ex-
treem,, omdat men elkaar accepteert. Acceptatie is de belangrijkste voorwaarde.' 

Demirhann daarentegen wijdt de teloorgang van de specifieke inzet voor buitenlandse 
werknemerss en het teruglopen van het ledental in de vakgroep aan een verandering in 
dee structuur van de Vervoersbond CNV. Daarbij is het bestuur volgens hem te vroeg 
uitgegaann van de gedachte dat buitenlandse werknemers in de reguliere adviesraden 
moestenn integreren. Demirhan meende evenwel dat zij daar nog niet aan toe waren: 
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'Intensievee aandacht voor de problematiek van buitenlandse werknemers heeft 
altijdd geleid tot succes. Tot 1980. Toen begon de bond met een andere structuur, 
dee zogenaamde regio's met de regioraden. Ze dachten toen van, laat ze [de buiten-
landsee werknemers] maar integreren in de regioraden. Terwijl ik er keihard voor 
gewaarschuwdd heb, ik heb het afgeraden. Ik heb gezegd, "Jongens, deze mensen 
zijnn nog niet ingeburgerd in de organen in de regio." Maar bovendien, wat wordt 
daarr aan de orde gesteld? Arbeidsrecht, cao, salarissen, enzovoort. Terwijl hun pro-
blemenn daar niet liggen. Hun problemen zijn het toelatingsbeleid, gezinshereni-
ging,, gezinsvorming, discriminatie, achterstand, achterstelling. Kijk , zodra een al-
lochtoonn tegen een onbezoldigd kaderlid dat in de regio werkt zegt, "Ik word ge-
discrimineerd,""  antwoordt die Nederlandse blanke kop, "Hoezo? Wij discrimine-
renn toch niet?" En dan draait hij het om, en zegt, "Maar julli e moeten je aan onze 
normenn houden, je aanpassen," enzovoort. En dan krijg je een polemiek, in plaats 
vann dat hij begrijpt wat er aan de hand is. Dan ben je dus met verkeerde items be-
zig,, dan kan alleen maar vervreemding ontstaan. Natuurlijk ben ik het er van harte 
meee eens dat wij moeten integreren. Maar dan moet de situatie daar ook rijp voor 
zijn,, daar moet draagvlak voor zijn. Anders loop je het risico om in welles-nictes-
spelletjess te belanden. Maar helaas hebben ze toch de situatie veranderd. Zij wisten 
hett natuurlijk beter. Dat heeft ertoe geleid dat die schitterende aanpak van bijna 
dertienn jaar lang ging verwateren. Dat is jammer genoeg de situatie geweest.' 

DeDe rol van kaderleden en bestuurders bij de Vervoersbond FNV 

Zoalss in hoofdstuk 7 is gebleken, ging de Vervoersbond FNV zich vanaf de jaren tach-
tigg juist actiever inzetten voor allochtone werknemers. Tegelijkertijd werd het kader 
vanuitt de groep allochtone werknemers steeds mondiger. De (ex-)voorzitter van de 
vakgroepp Etnische Minderheden van de bedrijfsgroep spoorwegen, Nelson Cid Jara, 
verteldee hierover: 

'Ikk ben begin jaren tachtig door de toenmalige bestuurder, Bert Wieman, gevraagd 
meee te doen bij de vakgroep Buitenlandse Werknemers van de spoorwegen. Dat 
wass en is een adviesgroep die opereert binnen de sector spoor van de Vervoersbond 
FNV.. (...) Het waren bijna allemaal heel oude mensen, oude Turken merendeels, 
ookk een paar oude Marokkanen. Ik was in die tijd nog jong, maar zij zaten bijna al-
lemaall  in de vut. Ik begreep er geen moer van in het begin, niet zozeer vanwege de 
taal.. We zaten daar maar een beetje te praten, vooral over het rooster, de verlofpro-
blematiekk en dat soort dingen, wat trouwens nog steeds speelt. Er waren vier verga-
deringenn per jaar, en dat was het dan. Dus ik kwam als Chileen bij een groep buiten-
landsee werknemers van een heel andere afkomst, met een problematiek die zich heel 
ergg toespitste op zaken als verlof, ziekteverzuim. Dat was allemaal heel erg reëel, 
maarr het strookte niet met mijn opvattingen over een vakbond. Ik kom uitt een land 
waarr de vakbond oppositie voerde, en alles werd hier gedaan door de begeleidende 
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bestuurder.. Wieman was degene die ons begeleidde. Hij deed heel veel, ik zag dat 
hijj  de notulen bijhield, et cetera. Hoelang dit duurde weet ik niet, maar op een dag 
iss de voorzitter van de adviesgroep afgetreden. Er kwam een jonge Marokkaanse 
mann voor in de plaats, iemand met een veel betere taalbeheersing dan de vorige 
voorzitter.. Hij was een tijd voorzitter. Onder zijn leiding veranderde er wel wat, 
maarr niet veel. Op een bepaald ogenblik ben ik voorzitter geworden. Ik wilde dat we 
zelf,, als groep, controle over de gang van zaken hadden. Dus zelfde agenda te bepa-
len,, eigen verslaggeving. Daarvoor gebeurde al deze zaken door de bestuurder. Ik 
weett niet of de voorgaande voorzitters dat zelf niet konden. Ik wil niet zeggen dat ik 
zo'nn geweldige voorzitter was, maar in ieder geval bepaalden de secretaris en ik zelf 
dee agenda, met de bestuurder samen natuurlijk. Het is nooit de intentie geweest om 
moeilijkk te doen tegen de bestuurder, daar had ik geen belangstelling voor.' 

Tevenss verschoven de specifieke problemen van buitenlandse werknemers. Lag de 
nadrukk in de voorgaande periode op de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, 
zoalss verlofregelingen, ziekteverzuim, religieuze voorzieningen en dergelijke, vanaf de 
jarenn tachtig werd de formele positie van allochtone werknemers - hun aandeel in het 
personeelsbestandd en de doorstroommogelijkheden binnen het bedrijf- een belang-
rijkk strijdpunt. De vakgroep initieerde allerlei acties die, onder andere, tot doel had-
denn de instroom van allochtone werknemers te bevorderen. Nelson Cid Jara: 

'Wee zijn ook meerdere acties gestart. Toen ik in 1980 bij de spoorwegen kwam te 
werken,, begon het aantal buitenlandse werknemers beetje bij beetje te dalen. Je 
konn zien dat jaar na jaar minder buitenlandse werknemers aan het werk waren. De 
NSS begon zijnn aannamebeleid te veranderen. Hoe het begonnen is, weet ik niet. De 
oudee mensen die ik in de adviesgroep ontmoette waren begonnen bij de NS, on-
wetendd van alles. Ze waren aangenomen om schoon te maken of als stationsassis-
tentenn op het station. Ze hoefden weinig van de taal te weten. Ze zaten bijvoor-
beeldd ook bij de werkplaatsen en ze deden vaak het eenvoudigste werk. Toen eisten 
zee in hun aannamebeleid ineens dat iedereen die binnenkwam geschikt moest zijn 
omm een hogere functie te vervullen. Dus je kwam binnen als schoonmaker, maar je 
moestt dan wel in staat zijn om rangeerder te worden. Dus de psychologische test 
diee werd afgenomen, was erop gericht je capaciteiten in de toekomst te meten. Het 
wass niet zozeer om te kijken of je geschikt was voor het werk waarvoor je zou begin-
nen,, maar of je geschikt was voor het werk waar je mogelijk mee zou eindigen. Op 
dezee manier vielen de jongere werknemers van buitenlandse afkomst af, ze kwa-
menn niet door de psychologische test heen. Ze vielen gewoon af, niet door gebrek 
aann vermogen, echt niet. De testen waren te zeer cultuurgebonden, waardoor im-
migrantenn slechter scoorden dan autochtonen. Het resultaat was dat op de banen 
waaropp traditiegetrouw buitenlanders binnenkwamen, nu alleen Nederlandse jon-
gerenn werden aangenomen. (...) Ons hoofddoel was het stoppen van de afbraak van 
onzee deelname als arbeider binnen de NS. Daar waren wij mee bezig, met het aan-
klagenn daarvan, in de zin van het aandacht ervoor vragen. We wilden ook weten 



DeDe invloed van vakbonden op de arbeidspositie van immigranten 

waaromm dit gebeurde. Het was niet zo dat wij ontslagen werden, het was meer dat 
wijj  niet meer binnenkwamen, de eisen waren te hoog. Daarom zijn er projecten ge-
stann om de mensen geleidelijk aan op zo'n manier op die plekken te krijgen, om de 
normalee procedure te kunnen doorlopen. We zijn er nooit voor geweest om de 
eisenn te verlagen, ik niet en de rest van de groep ook niet. Een machinist moet 
bepaaldee kennis en eigenschappen hebben, het is moeilijk werk. Je moet de eisen 
niett verlagen, je moet via een andere, aangepaste weg mensen op het vereiste niveau 
brengen.. Dat was ons doel.' 

Daarnaastt trachtte de vakgroep een positie binnen de Ondernemingsraad te verwerven: 

'Wee hebben toentertijd ook geprobeerd een eigen kandidaat te krijgen voor de 
Ondernemingsraad,, maar wc konden niet genoeg stemmen krijgen. Mijn Turkse 
collegaa kreeg de twaalfde plek op de kandidatenlijst van de bond. We [de Vervocrs-
bondd FNV] hebben toen maar tien zetels gekregen. Normaliter kun je na een tijdje 
well  weer binnenkomen. Heel vaak gaan mensen tussentijds weg. Maar hij kreeg 
zo'nn klap, het was zo'n teleurstelling voor hem dat hij bijna aan niets meer mee-
deed.. Door die teleurstelling is hij min of meer voor de vakgroep verloren gegaan.' 

Bovendienn werd geprobeerd de positie binnen de Vervoersbond FNV zelf te verstevi-
genn door te pleiten voor het instellen van een secretariaat etnische minderheden bin-
nenn de bond: 

Toenn hebben wij allerlei soorten plannen ingediend. Onder andere plannen voor 
eenn eigen secretariaat. Dat is niet door mij gedaan, maar is door leden van de ad-
viesgroepp als project ingediend. Mettertijd is er toen een secretariaat gekomen.' 

Dee meningen van de FNV-achterban over de nota Samen, beter dan apart 

Inn dezelfde periode (begin jaren tachtig) formuleerde de vakcentrale FNV haar min-
derhedenbeleidd in de nota Samen, beter dan apart, waarop ik al eerder (in hoofd-
stukk 5) voornamelijk beleidsmatig ben ingegaan. In deze paragraaf belicht ik vooral de 
reactiess die deze nota bij de FN v-achterban losmaakte, teneinde een beeld te geven van 
dee manier waarop vakbondsbestuurders en (actieve) leden tegen het geïntroduceerde 
beleidd aankeken. Dit is van belang, omdat zij dit beleid op de werkvloer (mede) 
gestaltee moesten geven. Om bij de achterban draagvlak voor dit beleid te creëren, 
werdd de nota op speciaal daarvoor georganiseerde landelijke discussiebijeenkomsten 
besproken.. Uit deze discussies over de nota, die De Jongh et al. (1984) hebben bijge-
woondd en geanalyseerd, blijkt echter dat de meeste autochtone bondsleden weinig 
positieff  waren over hun allochtone collega's en dat er op de werkvloer nogal wat weer-
standenn waren tegen specifieke maatregelen ter verbetering van hun arbeidssituatie. 

Dee discussie met de achterban werd gevoerd aan de hand van enkele stellingen 
diee de standpunten van de FNV weergaven. Hieronder laat ik een drietal van deze 
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stellingenn en de reacties van bondsleden hierop de revue passeren. De hier weer-
gegevenn stellingen hebben betrekking op de positieverbetering van allochtone werk-
nemerss en de bevordering van solidariteit tussen allochtone en autochtone werk-
nemers. . 

StellingStelling over de positieverbetering van allochtone werknemers 

'Dee positie van buitenlandse werknemers op de arbeidsmarkt verlangt bijzondere 
aandachtt van de FNV. De werkloosheid onder de buitenlandse werknemers - in het 
bijzonderr onder jongeren en vrouwen - is duidelijk nog ernstiger dan onder hun 
Nederlandsee collega's. Degenen die nog werk hebben, blijken overwegend de 
slechtstee en zwaarste baantjes te verrichten; een toenemend aantal van hen raakt 
dann ook arbeidsongeschikt. Tenslotte zijn omscholingsmogelijkheden voor bui-
tenlandsee werknemers vrijwel afwezig. De FNV zal initiatieven moeten ontwikke-
lenn die leiden tot het opheffen van de achterstelling van buitenlandse werknemers 
opp de arbeidsmarkt' (De Jongh et al. 1984: 91). 

Eenn minderheid van de betrokken FNv'ers was van oordeel dat buitenlanders ten 
opzichtee van Nederlanders juist in een bevoorrechte positie verkeerden, vooral wat 
betreftt de arbeidsomstandigheden. De meeste FNv'ers onderschreven echter de stel-
lingg dat buitenlanders werden achtergesteld, al voegde een groot aantal van hen daar-
aann de kanttekening toe dat dit ook voor tal van Nederlanders gold (Idem: 99). Een 
autochtoonn bondslid: 'Inderdaad, het klopt wel voor sommige buitenlanders, maar 
ookk voor Nederlanders' (Idem: 95). Een ander autochtoon bondslid hierover: 

'Problemenn rond het werk en het wonen zijn voor Nederlanders en buitenlanders 
hetzelfde,, maar het is natuurlijk wel goed om eens een keer te proberen het apart 
voorr buitenlanders te bekijken. Het moet echter niet geïsoleerd blijven' (Idem). 

Omm aan te tonen dat er al rekening werd gehouden met de leefomstandigheden van 
buitenlanderss of dat die zelfs een bevoorrechte positie innamen, werden de vakantie-
regelingenn veelal als voorbeeld aangehaald: 'Vij f weken op betaald verlof. (...) Dat is 
geregeldd in de cao. Mensen die naar Turkije gaan (...) dat kost een vermogen.' Som-
migee FNv'ers meenden dat buitenlanders misbruik maakten van deze regelingen: 
'Meldenn zich ziek tijdens de vakantie in eigen land. Ik wil ook wel een extra maand 
vakantiee in Agadir' (Idem). 

Ietss meer dan de helft van de autochtone bondsleden stelde dat de achterstelling 
vann buitenlanders 'een feit' was, een feit dat op diverse manieren tot uiting kon 
komen,, bijvoorbeeld bij ontslagen: 

'Dee werkgever heeft het voor het kiezen, die kiest liever Nederlandse mensen. Dat 
iss de hele tendens die bij de bevolking leeft. Als er werk is denkt men in eerste 
instantiee aan Nederlanders; buitenlanders hebben een kleinere kans op de arbeids-
markt'' (Idem). 
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Eenn van hen concludeerde: 

'Laatt ik het zo stellen: als je als werkgever kunt kiezen uit een aantal mensen, 
neemm je de beste en dat is onder ons gezegd en gezwegen nooit een buitenlander' 
(Idem). . 

Dee Jongh et al. (1984: 95-96) noemen het 'typerend' 

'datt de aangehaalde voorbeelden betrekking hebben op sollicitatie en ontslag, juist 
diee zaken waarop de vakbeweging volgens eigen zeggen het minste invloed heeft. 
Dee geïnterviewden bespeuren een tendens: "All e werkgevers willen buitenlanders 
lozen.. Er is geen werk meer. De buitenlanders zijn het kind van de rekening." En 
eenn ander: "Ik heb de indruk dat het bedrijf de buitenlanders eruit gooit. Het lag 
voorr de hand dat buitenlanders het eerst het veld moesten ruimen.' 

Uitt dit soort uitspraken blijkt volgens de onderzoekers 'dat "de schuld" van de ont-
stanee situatie primair bij de werkgevers wordt gelegd*  (Idem: 96). 

Vondenn veel bondsleden het al moeilijk te erkennen dat immigranten een achter-
gesteldee positie innamen en dat aandacht daarvoor nodig was, als het ging om posi-
tievee actie was de grote meerderheid zonder meer negatief en zagen de meeste FNv'ers 
meerr heil in scholing en vorming van buitenlanders, al dan niet in het kader van vak-
bondscursussen.. De Jongh et al. delen de argumenten die tegen positieve actie werden 
aangevoerdd in de volgende typen in: 

'1)) het pioniers-argument: de buitenlanders hebben zelf het risico genomen naar 
Nederlandd te komen en moeten nu dus niet klagen: "als we ze nu in de watten leg-
genn zijn het geen pioniers meer". 
2)) het white-backlasb-aigument: extra aandacht voor buitenlanders wordt door 
anderee Nederlanders niet gepikt. Hierbij gaat het niet om de werksituatie alleen, 
maarr ook om de woningmarkt, het onderwijs, kortom, om alle aspecten van het 
bestaan.. Men legitimeert dit argument door er op te wijzen dat buitenlanders 
vaakk al in een bevoorrechte positie verkeren. "Het komt neer op discriminatie van 
Nederlanders.""  Voorbeelden te over worden gegeven: 
-- "Wat zegt de FNV: de buitenlanders moeten ook in de gemeenteraad komen; 
voorr buitenlanders moeten riante woningen worden gebouwd; voor buitenlanders 
moetenn taaiinstituten komen. Daar gaat exclusiviteit vanuit." 
-- "Positieve discriminatie is te gek. Er wordt al meer aandacht aan buitenlanders 
gegeven.. Bijvoorbeeld iSK-klassen [internationale schakelklassen], geld voor bij-
lessenn voor buitenlanders. Dat is nooit voor een Nederlands kind in een achter-
gesteldee positie gedaan. Vrijaf wordt wel gegeven voor islamfeesten, maar ze kapit-
telenn Nederlanders die met hun kinderen naar de wintersport willen." 
3)) "het is nadelig voor buitenlanders zr^-argument: uit sommige opmerkingen 
spreektt bezorgdheid over het lot van de buitenlander: 
-- "Als je een Turk aanneemt in je bedrijf, terwijl je het liever niet doet, doe het dan 
inn godsnaam niet. Dan heeft zo'n jongen toch geen leven." 
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-- "Speciale arbeidsvoorwaarden, dat moet wel mogelijk zijn. Die zijn er nu ook 
voorr jongeren. Maar het dilemma is: bewijs je ze er een dienst mee? Het kan belem-
merendd werken voor de opname in het arbeidsproces." 
4)) het onbmikbaarheid-argament: door de lagere opleiding van de buitenlanders 
enn hun gebrek aan ervaring, soms ook door hun andere culturele achtergrond zou 
hett niet mogelijk zijn hen op gelijke wijze te behandelen als Nederlanders. Som-
migenn maken een vergelijking met gehandicapten: al probeert de overheid via wet-
gevingg gehandicapten betere kansen te bieden, ze blijven toch in een achtergestelde 
positie'' (1984: 96-97; cursiveringen in origineel onderstrepingen). 

Tweee typen argumenten die de onderzoekers wel aan de orde stellen maar niet expli-
ciett benoemen, zijn 'het werkt racisme in de hand-argument' (dat onder het derde 
hiervoorr genoemde argument kan worden gerekend) en 'het is toch niet haalbaar-
argument'.. Voorbeelden van het laatste zijn: 'Het is niet haalbaar, werkgevers kun je 
niett dwingen', of: Theoretisch ben ik ervoor, praktisch niet' (Idem: 93). 

Hett lag in de lijn der verwachting dat de allochtone bondsleden zich vóór speci-
fiekefieke maatregelen zouden uitspreken, maar volgens de onderzoekers was 'niets minder 
waar'' (Idem: 98-99). Velen van hen waren hier zelfs net zo sterk tegen als Nederlan-
ders,, ook al vonden ze dat ze wel achtergesteld werden. Zij wilden geen uitzonderings-
positiee innemen, of waren net als de autochtone informanten van mening dat dit 'toch 
niett haalbaar' was. 

StellingenStellingen over solidariteit tussen allochtone en autochtone werknemers 

'Dee FNV en de aangesloten bonden moeten er alles aan doen om de onderlinge soli-
dariteitt tussen buitenlandse werknemers en hun Nederlandse collega's te verster-
ken.. De FNV acht werkelijke solidariteit pas goed mogelijk wanneer a) Nederlan-
derss en buitenlanders elkaar, met begrip en respect voor de verschillende culturele 
achtergrondd als gelijken beschouwen en behandelen...' (De Jongh et al. 1984: 79). 

'Dee FNV zal, meer dan ooit tevoren, moeten werken aan het wegnemen van voor-
oordelenn over buitenlanders en het bestrijden van racisme en gevoelens van vreem-
delingenhaat.. De FNV zal allereerst de eigen leden moeten oproepen en in staat 
stellenn hieraan in hun naaste omgeving mee te werken. Daarnaast moet de FNV 
drukk uitoefenen op de overheid, politieke partijen en werkgevers een bijdrage op 
ditt gebied te leveren. Informatie over de culturele achtergronden van de verschil-
lendee groeperingen buitenlanders en de oorzaken van hun komst naar Nederland 
zall  hierbij een belangrijke rol spelen' (Idem). 

Uitt de discussie over deze stellingen blijkt dat de meeste bondsleden voorstander 
warenn van solidariteit, mits werd beklemtoond dat autochtonen en allochtonen de-
zelfdee rechten en plichten (behoren te) hebben. Als het ging om bijzondere rechten 
vann allochtone werknemers, vonden velen dat minder vanzelfsprekend omdat dit ten 
kostee zou gaan van het gelijkheidsideaal (Idem: 89). 
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Dee onderzoekers constateren dat vooral het op de werkvloer nakomen van reli-
gieuzee verplichtingen vele autochtone bondsleden een doorn in het oog waren. Zij 
illustrerenn dit aan de hand van uitspraken als: 'Ze gaan wel driemaal per dag van de 
machinee af om te bidden' (Idem: 87). Een ander meende: 

'Ergenss is het wel billij k dat moslims in de gelegenheid worden gesteld hun geloof 
tee belijden. Maar niet overdag, dat is niet nodig. Ze kunnen ook 's morgens of 
'ss avonds bidden' (Idem). 

Ookk over de islamitische vastenmaand vielen negatieve geluiden te horen: 

'Alss het Ramadan is loopt bij ons de produktie terug. Veel buitenlanders zijn dan 
ziekk thuis. En dan klagen zij er nog over dat er wijn en paté in het Kerstpakket zit!' 
(Idem). . 

Bovendienn vonden velen een eigen gebedsruimte te ver gaan (Idem). 
Ookk andere dan religieuze uitzonderingsbepalingen werden veelal als storend 

ervaren.. Zo werd het als onrechtvaardig, 'want discriminerend voor de Nederlanders', 
beschouwdd dat buitenlanders langer met vakantie konden, ook al ging het daarbij 
meestall  om onbetaald verlof (Idem: 88). 

'Kortom,, de meeste bondsleden willen de met de mond beleden solidariteit met de 
buitenlandsee werknemers wel in daden omzetten, mits in ruil daarvoor de buiten-
landerss bereid zijn zich naar de Nederlandse wetten te voegen en ze niet hun gods-
dienstt belijden op een wijze die de Nederlanders hinderlijk achten. Voorts zijn ze 
gekantt tegen speciale bepalingen of voorzieningen, ook al maken de buitenlanders 
err geen misbruik van' (Idem: 88). 

InIn hoeverre de meningen die hierboven zijn verwoord representatief zijn voor de 
gehelee toenmalige achterban van de FNV, is moeilijk te zeggen. Het kan zijn dat het 
hierr niet gaat om de visie van doorsnee (passieve) leden van de FNV, maar om de me-
ningenn van actieve leden: leden die in zoverre actief waren dat ze (deze) vergade-
ringenn van de FNV bijwoonden. Dit impliceert dat het hier waarschijnlijk om (kader) 
ledenn gaat die actief waren betrokken bij de uitvoering van het minderhedenbeleid 
vann de FNV. 

Hett  minderhedenbeleid van de Vervoersbond FNV 

Dee vraag rijst nu wat de Vervoersbond FNV heeft gedaan (of zegt te hebben gedaan) 
omm zijn invloed aan te wenden ter verbetering van de arbeidsposiüe van immigranten. 
Dezee bond voert sinds het begin van de jaren negentig officieel een minderheden-
beleid.. In 1992 besloot de Vervoersbond FNV meer aandacht te besteden aan 'de doel-
groepp etnische minderheden'. Op aandringen van de vakgroepen buitenlandse werk-
nemerss van de spoorwegen en burgerluchtvaart werd het Secretariaat Etnische Min-
derhedenn ingesteld. In het algemene beleid, zoals het arbeidsvoorwaardenbeleid, en 
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bijj  scholingscursussen diende aandacht te worden besteed aan de positieverbetering 
vann etnische minderheden. Uitgangspunt voor de bond was het wegwerken van de 
achterstandspositiee van deze groep, zowel op de arbeidsmarkt als binnen de bond. De 
oorzaakk van deze achterstand lag volgens hem voor een deel in (directe en indirecte) 
discriminatie.. Als de twee belangrijkste thema's van het te voeren beleid zag hij posi-
tievee actie en antidiscriminatie. Volgens de bond waren deze thema's niet los van 
elkaarr te zien: juist het pleiten voor positieve actie, dat wil zeggen het via voorrangs-
beleidd inhalen van de achterstandspositie, riep immers veel weerstanden op. Deze 
weerstandd kon zich dan weer uiten in discriminerende opmerkingen en/of discrimine-
rendd gedrag. De thema's leenden zich ervoor om zowel extern (cao-onderhande-
lingen,, arbeidsmarktbeleid) als intern (verenigings- en werkorganisatie) gericht activi-
teitenn te ontwikkelen.7 

Hett minderhedenbeleid van de Vervoersbond FNV werd in het werkplan etnische 
minderhedenn voor het jaar 1993 uitgewerkt.8 In dit plan werd ervan uitgegaan dat er 
opp twee terreinen activiteiten moesten worden ontwikkeld, te weten op de arbeids-
marktt en binnen de Vervoersbond FNV zelf, onder het motto 'een plaats voor etnische 
minderhedenn op de arbeidsmarkt en in de bond'. Wat betreft de arbeidsmarkt werd 
dee cao gezien als hét instrument om de formele en informele arbeidspositie van alloch-
tonee werknemers structureel te verbeteren. De bond stelde dat beleidsontwikkeling 
opp het gebied van discriminatiebestrijding en positieverbetering van etnische minder-
hedenn tot dan toe voornamelijk extern was gericht en zeer ad hoc (reagerend op de 
actualiteit)) tot stand was gekomen. Tevens had het STAR-Akkoord (1990) niet tot de 
gewenstee positieverbetering geleid. De schuld hiervoor werd niet alleen in de schoe-
nenn van werkgevers geschoven, de Vervoersbond FNV stak ook de hand in eigen boe-
zemm en vond dat ook de bonden hier een eigen verantwoordelijkheid in hadden. Het 
aantall  concrete cao-afspraken of (instroom)projecten dat naar aanleiding van het 
STAR-Akkoordd tot stand was gekomen, viel tegen. 

Inn het werkplan werd voorgesteld per sector te bekijken welke afspraken in het 
kaderr van cao's mogelijk en haalbaar waren (instroomprojecten, cursussen Neder-
landss op de werkvloer, en dergelijke). Indien mogelijk moesten per sector op maat 
gemaaktee cao-teksten worden geformuleerd. Tevens zocht de vervoersbond aanslui-
tingg bij het beleid van de vakcentrale FNV. Deze was in maart 1992 gestart met een 
projectt ter activering van het positieve-actiebeleid, dat de titel 'Kleurrijk personeels-
beleid'' droeg. Dit tweejarige project werd medegefinancierd door het Ministerie van 
Binnenlandsee Zaken en was gericht op de ondersteuning van zogenoemde sleutel-
figurenn (personeelsfunctionarissen, OR-leden, kaderleden van vakbondsafdelingen 
enn leidinggevenden) bij het implementeren van positieve actie binnen hun organisa-
tie.. De Vervoersbond FNV zou met minimaal een en wellicht twee proefonderzoeken 
inn dit project participeren. De ervaringen hiermee moesten de komende jaren worden 
gebruiktt voor het ontwikkelen van een eigen poskieve-actie- en antidiscriminatie-
beleid.' ' 

Voortss werd in het werkplan geconstateerd dat etnische minderheden ook binnen 
dee eigen bond een achterstandspositie innamen en waren ondervertegenwoordigd. 
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Omm daarin verandering aan te brengen, achtte de Vervoersbond FNV het allereerst 
noodzakelijkk een gedragscode (non-discriminatiecode) - naar voorbeeld van de non-
discriminatiecodee van de vakcentrale FNV - op te nemen in de statuten en reglemen-
ten.. Tevens moesten in het scholingswerk voor etnische minderheden meer cursussen 
wordenn gegeven in het kader van deskundigheidsbevordering en voorbereiding op 
vakbondswerkk (cursussen gericht op informatieoverdracht, maar ook vaardigheids-
cursussen,, zoals vergadertechnieken en weerbaarheidstrainingen). Bovendien meende 
dee bond dat ook in de reguliere cursussen en trainingen aandacht moest worden 
besteedd aan positieve actie en antidiscriminatie. Het scholingsinstituut van de FNV 
zouu een training racismebestrijding voor bezoldigden aanbieden. Hierin stond het 
omgaann met en het aan de orde stellen van discriminatie en racisme centraal. Alle 
bezoldigdee bestuurders moesten de komende jaren in de gelegenheid worden gesteld 
omm deze training te volgen. Uit deze formulering valt echter op te maken dat het vol-
genn van de cursussen niet verplicht werd gesteld. 

Daarnaastt diende in het kader van de dienstverlening een begin te worden 
gemaaktt met de uitgifte (en vertaling in het Turks en Arabisch) van speciale wervings-
enn informatiebrochures. Wat betreft de individuele belangenbehartiging moesten 
bondswerknemerss die klachten van leden behandelden waar nodig worden geschoold 
inn het oplossen van specifieke klachten van allochtone leden. 

Dee Vervoersbond FNV vond het tevens belangrijk publiekelijk duidelijk te maken 
datt hij stelling nam tegen discriminatie en vóór positieve actie ten behoeve van etni-
schee minderheden was, en zodoende een 'allochtoon vriendelijk' imago uit te stralen. 
Dee redactie van het FNV-magazine werd gevraagd 'niet slechts aandacht te besteden 
aann de specifieke problemen van etnische minderheden, maar hen ook aan het woord 
tee laten over reguliere onderwerpen.'10 

Tott slot werd in het werkplan aandacht besteed aan de instroom van etnische 
minderhedenn in het vakbondswerk. Ten eerste stelde de Vervoersbond FNV dat hun 
integratiee in reguliere vakbondsfuncties moest worden gestimuleerd. Ten tweede 
moestenn zij ook de mogelijkheid hebben als 'autonome' groep bij elkaar te komen. 
Dee bond zag dergelijke groepen als een 'opstapmogelijkheid' voor ander vakbonds-
werkk en als een gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen. Naast de bestaande 
autonomee vakgroepen bij de spoorwegen en de burgerluchtvaart, die beide sectoraal 
warenn georganiseerd, achtte hij het zinvol een landelijke adviesgroep etnische min-
derhedenn in te stellen. Gedacht werd aan een groep waarin maximaal vijftien verte-
genwoordigerss van etnische minderheidsgroepen, verdeeld over de sectoren, zitting 
hadden.. Deze groep zou maximaal vier keer per jaar bij elkaar komen. De doelstelling 
vann deze landelijke groep was het bespreken van (de vorderingen in) het werkplan en 
actuelee kwesties, om zodoende te voorkomen dat het minderhedenbeleid iets werd 
vann 'over u, maar niet met u\" 

Inn 1993 werd de landelijke Kommissie Etnische Minderheden (KEMV) van de Ver-
voersbondd FNV ingesteld. In 1994 kreeg deze commissie in de statuten en reglementen 
formeell  een plaats binnen de structuur van de Vervoersbond FNV. De KEMV kreeg 
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dezelfdee status als de Jongerenadviesraad en de Commissie Vrouwen van de Vervoers-
bondd FNV, hetgeen inhield dat zij gevraagd en ongevraagd adviezen kon geven aan 
bondsorganenn en in overleg met betrokken organen beleid en activiteiten kon ontwik-
kelenn of stimuleren. Bovendien kreeg de KEMV, net als de adviesgroepen voor jonge-
renn en vrouwen, zes zetels in de bondsraad.11 


