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HoofdstukHoofdstuk io 

Dee houding van de vakbeweging in vergelijkend 
perspectief f 

Inn deze studie heb ik getracht op drie niveaus inzicht te geven in de houding van de 
Nederlandsee vakbeweging tegenover immigratie en immigranten in de periode van 
i9600 tot 1997, te weten het vakcentrale-, vakbonds- en werkvloerniveau. In dit hoofd-
stukk ga ik na ik welke factoren hierbij een rol hebben gespeeld en probeer ik daarnaast 
tee achterhalen welke verklaringen er zijn voor de gevonden verschillen. Ik doe dit in 
vergelijkendd perspectief, en wel op twee manieren. Ten eerste ga ik na hoe de opstel-
lingg van de Nederlandse vakbeweging zich verhoudt tot die van vakbewegingen in 
anderee West-Europese landen. In vrijwel al deze landen kwam na de Tweede Wereld-
oorlogg een wervings- en tewerkstellingssysteem van buitenlandse arbeidskrachten op 
gang.. Om te bezien hoe specifiek de ontwikkelingen in Nederland zijn in vergelijking 
mett andere West-Europese landen, maak ik gebruik van de resultaten van de eerste 
studiee van het project waarvan het onderhavige onderzoek deel uitmaakt, namelijk de 
vergelijkendee studie van Penninx en Roosblad (2000a) van het beleid van vakcentrales 
inn zeven West-Europese landen. 

Tenn tweede vergelijk ik de positie van immigranten met die van andere groepen in 
dee vakbeweging. Zo laten de historische studie van Hofmeester (1999) over joodse 
werknemerss en de studies van Van Eijl (1994 en 1997) over de positie van vrouwen op 
dee arbeidsmarkt en in de vakbeweging zien, dat er meer groepen werknemers zijn 
waarmeee de vakbeweging een problematische verhouding heeft en die een marginale 
positiee binnen de bonden innemen. Ik beperk me hier tot een vergelijking met vrou-
wenn en ga aan de hand van onderzoek van Van Eijl (1997) na hoe specifiek de positie 
vann immigranten is vergeleken met die van vrouwen. Ik doe dat niet systematisch, 
maarr concentreer me op een aantal in het oogspringende overeenkomsten en verschil-
lenn tussen beide groepen werknemers. 

Dee vakbondsdilemma's 

Inn het inleidende hoofdstuk heb ik drie dilemma's onderscheiden waarvoor de vak-
bewegingg zich bij de komst van immigranten geplaatst ziet: het immigratie-, inclusie-
enn belangendilemma. Het eerste dilemma is of vakbonden meewerken aan of zich ver-
zettenn tegen het immigratiebeleid van overheid en werkgevers. Aan de ene kant is het 
aantrekkenn van arbeidskrachten nodig om de productie draaiende te houden, althans 
inn periodes dat de economie expandeert. Bovendien heeft de vakbeweging een traditie 
vann internationale solidariteit; een al te openlijk verzet tegen buitenlandse arbeiders 
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staatt daarmee op gespannen voet- Aan de andere kant bestaat de vrees dat de komst 
vann immigranten tegen de directe belangen van de 'eigen*  achterban indruist, omdat 
hiermeee het loonniveau laag kan worden gehouden en vakbonden het als hun taak 
beschouwenn hun leden hiertegen te beschermen. Ook zijn bonden beducht voor het 
ontstaann van een arbeidersreserve, waardoor er in tijden van arbeidsconflicten een 
alternatievee bron van arbeid voorhanden is. 

Wanneerr de komst van immigranten eenmaal een feit is, ontstaat een tweede 
dilemma:: moeten vakbonden deze (nieuwe) werknemers in hun organisaties opne-
menn of hen daar juist (geheel of gedeeltelijk) buiten houden? Enerzijds beseft de vak-
beweging-voorall  wanneer duidelijk wordt dat de immigratie niet tijdelijk maar blij -
vendd van aard is en buitenlandse arbeiders zelf acties ondernemen ter verbetering van 
hunn (arbeids)positie - dat het van groot belang is dat ook buitenlandse arbeiders lid 
wordenn van haar organisatie. Exclusie van immigranten kan tot een splitsing van de 
arbeidersklassee leiden en daarmee tot een verzwakking van de onderhandelingspositie 
vann de bonden. Anderzijds kan inclusie van immigranten tegen de belangen van de 
'eigen'' leden indruisen, of althans door bepaalde groepen binnen de vakbeweging zo 
wordenn gepercipieerd. 

Alss de uitkomst van dit tweede dilemma inclusie is, ontstaat een derde dilemma: 
moett de vakbeweging uitsluitend opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van 
autochtonee en allochtone werknemers, of moet ze zich ook inzetten voor de specifieke 
belangenn van allochtone werknemers? In het eerste geval loopt zij het risico ongelijke 
'gevallen'' gelijk te behandelen - buitenlandse werknemers nemen immers ten op-
zichtee van autochtonen een achterstandspositie in en bij gelijke behandeling blijf t 
dezee achterstand gehandhaafd. In het tweede geval bestaat het risico dat autochtone 
werknemerss zich tekort gedaan voelen en zich wellicht tegen maatregelen gaan verzet-
ten.. Kortom, de vakbeweging ziet zich voor twee alternatieven gesteld, die beide 
onaantrekkelijkee kanten hebben. 

CoöperatieCoöperatie of verzet? 

Inn de eerste helft van de jaren zestig stonden de Nederlandse vakcentrales niet afwij-
zendd tegenover de werving van buitenlandse arbeidskrachten. Zij achtten die, net als 
dee overheid en de werkgeversorganisaties, noodzakelijk voor het draaiende houden 
vann de productie.' Zij waren echter wel bevreesd voor de materiële belangen van de 'ei-
gen'' achterban. Om 'oneerlijke concurrentie' tussen allochtone en autochtone werk-
nemerss tegen te gaan, drongen de bonden aan op gelijke behandeling. Daarnaast von-
denn zij dat werkgevers extra voorzieningen voor buitenlandse arbeidskrachten dien-
denn te treffen ter verbetering van hun vaak slechte leefomstandigheden. Tegelijkertijd 
wass dit een manier om de werving en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten 
tee bemoeilijken en de kosten te verhogen. Zo werd besloten dat werkgevers verplicht 
warenn hun accommodatie te verzorgen. Wanneer een werkgever in tijden van 
woningschaarstee niet aan deze voorwaarde kon voldoen, kon hij ook geen buiten-
landsee werknemers rekruteren. 
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Dee standpunten van de vervoersbonden lopen bij dit dilemma parallel aan die van 
dee centrales. Ook zij hebben zich in principe niet verzet tegen de werving van arbeids-
migranten,, al keken zij wel naar hun 'inpasbaarheid' in de Nederlandse samenleving. 
Bovendienn lijk t er aan de uiteindelijke rekrutering geen discussie over de noodzaak 
vann de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten vooraf te zijn gegaan. 

Doorr de collectieve ontslagen en de sterk gestegen werkloosheid onder autoch-
tonenn tijdens de korte economische crisis van 1966-1967 veranderde de aanvankelijk 
positievee houding tegenover tijdelijke arbeidsmigratie en werd de werving drastisch 
gereduceerd.. Deze crisis bracht nauwelijks werkloosheid onder buitenlandse arbeids-
krachtenn teweeg, niet alleen omdat sommigen van hen teruggingen naar het her-
komsdand,, maar ook en vooral omdat zij werden ingezet voor een speciaal type arbeid 
(meestall  zwaar en vies werk) waarvoor ook in tijden van recessie geen autochtone 
werknemerss te vinden waren. Ook de economische crisis van 1972-1974 had weinig 
effectt op de werkgelegenheid van buitenlandse werknemers; in deze periode werden 
zelfss nog ruim 15.000 arbeidsmigranten via de officiële kanalen gerekruteerd. Hieruit 
blijk tt dat buitenlandse arbeidskrachten in deze periode zelfs nodig waren bij een stij-
gendee werkloosheid onder de autochtone bevolking. Bovendien kwam na de recessie 
vann 1966-1967 voor het eerst een diepgaande discussie op gang over de betekenis en 
functiee van buitenlandse arbeiders in de Nederlandse economie. Duidelijk werd dat 
buitenlandsee werknemers een bufferfunctie vervulden tegen conjunctuurschomme-
lingen.. In tijden van economische expansie werden zij in groten getale geworven; in 
periodess van recessie werd de werving stopgezet en keerde een aantal buitenlandse 
werknemerss weer terug naar het herkomstland, omdat hun contract niet werd ver-
lengdd en zij ook geen ander werk konden vinden. Tegelijkertijd maakte de crisis dui-
delijkk dat het overgrote deel van de buitenlandse werknemers in Nederland ook in tij -
denn van economische recessie nodig was, omdat zij arbeidsplaatsen innamen die 
moeilijkk waren te vervullen. Hoewel de overheid, het bedrijfsleven én de vakbeweging 
err formeel (tot 1979) van uitgingen dat het om tijdelijke inschakeling van buitenlandse 
arbeidskrachtenn ging die de conjuncturele behoefte aan menskracht zou aanvullen 
zolangg als dat nodig was, werd in 1967 reeds duidelijk dat 'gastarbeid' ook een structu-
reell  karakter had. 

Inn reactie op de korte recessies drongen de vakcentrales er bij de overheid op aan 
restrictievee maatregelen te nemen en het aantal buitenlandse arbeidskrachten te 
beperken.. In 1965 kwam de overheid al met een nieuwe Vreemdelingenwet. Deze wet 
wass in eerste instantie bedoeld om de werving en tewerkstelling van buitenlandse 
arbeidskrachtenn te reguleren en niet zozeer om deze te limiteren. In de jaren hierna 
introduceerdee de overheid een reeks maatregelen die het voor buitenlandse arbeiders 
steedss moeilijker maakte om zonder voorafgaande toestemming het land binnen te 
komen.. Tijdens de oliecrisis van 1973 sprak de overheid voor het eerst openlijk over de 
noodzaakk een limiet te stellen aan het aantal buitenlandse werknemers. De vakbewe-
gingg ondersteunde de restrictieve overheidsmaatregelen. Na 1974 werd de werving van 
arbeidsmigrantenn nagenoeg stopgezet. Hiermee kwam echter de immigratie niet stil te 
liggen:: in het kader van gezinshereniging kwam een groot aantal nieuwe migranten uit 
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dee wervingslanden naar Nederland. Bovendien nam in deze periode de immigratie 

vanuitt Suriname toe. 
Naa 1979 werd de discussie over het toelaten van arbeidsmigranten lange tijd niet 

meerr gevoerd. Deze discussie laaide eindjaren negentig, met de economische groei en 
dee krapte op dee arbeidsmarkt die hiermee gepaard ging, weer op. De houding van de 
FNVV tegenover arbeidsmigratie was in deze periode veel ambivalenter dan die van het 
N W / NN KV in de jaren zestig. De FNV stelde zich op het standpunt dat zij niet tegen 
immigratiee als zodanig was, maar dat eerst de bestaande reserves op de arbeidsmarkt 
moestenn worden aangeboord alvorens werd overgegaan tot het aantrekken van bui-
tenlandsee arbeidskrachten. Bovendien sprak zij haar bezorgdheid uit over de brain-
drainn die hun vertrek uit minder ontwikkelde gebieden met zich zou brengen. 

Inn de jaren zestig en negentig blijkt de visie op de arbeidsreserves dus te verschillen. 
InIn de jaren zestig werd het vrouwelijk arbeidspotentieel kenneÜjk niet in die termen 
gedefinieerd.. Om arbeidsmigratie zo veel mogelijk te beperken en te controleren, 
werdd eind jaren negentig precies hetzelfde gedaan als in de jaren zestig: eerst prioriteit-
genietendd aanbod latenn voorgaan en vervolgens zorgen dat arbeidsmigratie van buiten 
dee Europese Unie alleen op tijdelijke basis mogelijk is. Kortom: een bescherming van 
dee inmiddels niet meer nationale, maar Europese arbeidsmarkt. 

Dee manier waarop de Nederlandse vakbeweging in de periode van i960 tot 1973 met 
hett eerste dilemma is omgegaan, is in West-Europees perspectief niet uitzonderlijk. In 
dee meeste West-Europese landen waren bonden bezorg over de mogelijke conse-
quentiess van arbeidsmigratie voor de nationale arbeidsmarkt (en daarmee de nationale 
onderhandelings-- en machtsstructuren) en voor de 'eigen' achterban. Duidelijk is dat 
hoewell  vakbonden zich verbaal in meerdere of mindere mate committeerden aan 
internationalee solidariteit van alle werknemers, het dominante referentiekader werd 
gevormdd door de natiestaat en de nationale arena. De periode van wederopbouw na 
dee Tweede Wereldoorlog versterkte het belang van nationale solidariteit nog eens. De 
besluitvormingsstructurenn die na de Tweede Wereldoorlog in het nationale sociaal-
economischee domein werden geïnstalleerd, geherinstalleerd of gecontinueerd, vereis-
tenn nationale solidariteit van alle betrokken partijen: werknemers, werkgevers en over-
heid.. In de meeste West-Europese landen werkten overheid, werknemers- en werkge-
versorganisatiess dan ook nauw samen om de wederopbouw te bespoedigen (Penninx 
&&  Roosblad 2000c: 186-187). 

All ee West-Europese bonden hebben in deze periode uiteindelijk ingestemd met 
dee werving en tewerkstelling van arbeidsmigranten, maar dit gebeurde vanuit ver-
schillendee uitgangsposities en heeft tot verschillende uitkomsten geleid. Penninx en 
Roosbladd (2000c: 187-189) onderscheiden een aantal typen reacties van bonden op 
arbeidsmigratie.. Ten eerste waren er West-Europese vakbonden die een stevige 
machtspositiee hadden in het nationale sociaal-economische besluitvormingsproces 
enn die vanuit deze positie zo veel mogelijk samenwerkten met de overheid en werk-
geversorganisatiess om (tijdelijke) arbeidsmigratie te verwezenlijken. Dit was vooral 
inn landen als Zweden, West-Duitsland en Nederland het geval. De uitweg die de 
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vakbewegingg aldaar uit het dilemma koos kwam neer op het standpunt: als we in-
stemmenn met het importeren van arbeidskrachten, moet dat op een zodanige wijze 
gebeurenn dat het onze onderhandelingspositie niet aantast. De manier om dit te 
bewerkstelligenn was in alledrie de landen eender: controle op en inspraak in de wer-
vingsprocedure;; het eisen van gelijke beloning en arbeidsomstandigheden en gelijke 
arbeidsrechtenn in het algemeen; en het eisen van extra voorzieningen (rond huisves-
ting,, reiskostenvergoedingen, extra lange vakanties en dergelijke), wat overigens met 
success tot stand kwam. Ook de reactie op de economische recessie van 1966-1967 ver-
toondee in deze drie landen veel gelijkenissen: de vakbeweging eiste een limitering van 
dee werving en tewerkstelling. 

Eenn tweede type reactie, Verzet vanuit een sterke machtspositie' nemen Penninx 
enn Roosblad (2000c: 188) in de Oostenrijkse vakbeweging waar. Vanwege hun sterke 
positiee in het economische besluitvormingsproces en hun nauwe relaties met rege-
ringsparaa jen, konden vakbonden immigratie beperken door het jaarlijkse quotum zo 
laagg mogelijk te houden en arbeidsmigranten te definiëren als een aparte, tijdelijke 
categoriee werknemers arbeidskrachten die op een aantal terreinen niet dezelfde rech-
tenn als autochtone werknemers genoot. Hoewel zij arbeidsmigratie niet volledig heb-
benn kunnen tegengaan, kan dit nauwelijks het resultaat van coöperatie worden 
genoemd;; door de krapte op de arbeidsmarkt waren zij eenvoudigweg niet in staat die 
immigratiee te verhinderen. Zij konden wél bedingen dat arbeidsmigratie gedurende 
dee hele periode als tijdelijk werd gedefinieerd, en dat aan immigranten minder rech-
tenn werden toegekend dan aan autochtone Oostenrijkse werknemers. In Nederland 
enn West-Duitsland stapte de vakbeweging eind jaren zeventig van de tijdelijkheids-
gedachtee af, in Zweden al tien jaar eerder. In deze landen werd, wanneer eenmaal het 
beseff  was doorgedrongen dat arbeidsmigranten een blijvend onderdeel van de samen-
levingg uitmaakten, beleid geformuleerd om de integratie van immigranten te bevorde-
renn (Penninx & Roosblad 2000c: 189-191). 

Eenn derde type reactie, die van de Franse vakbonden, omschrijven Penninx en 
Roosbladd (2000c: 188) als 'verzet vanuit een zwakke machtspositie'. De Franse vak-
bewegingg had, in tegenstelling tot de eerder genoemde landen, nauwelijks invloed in 
hett sociaal-economische besluitvormingsproces. Overheid en werkgevers hanteerden 
voorr de werving en tewerkstelling van arbeidsmigranten een nogal informeel beleid, 
waarr de Franse vakbeweging vrijwel geheel buiten werd gehouden. Omdat de vakbe-
wegingg niet betrokken was bij de rekrutering van arbeidskrachten, kon zij ook gemak-
kelijkk kritiek op de gang van zaken uitoefenen. Zij was echter te zwak om die wezen-
lij kk te beïnvloeden (Lloyd 2000:114-118). 

Groot-Brittanniëë is een geval apart. Omdat dit land voornamelijk te maken had 
mett immigratie vanuit de (voormalige) koloniën en deze immigranten het recht had-
denn zich aldaar te vestigen, was de vraag of de vakbonden zich al dan niet tegen 
arbeidsmigratiee moesten verzetten veel minder aan de orde dan in de overige landen, 
waarr vaak beslist moest worden of er al dan niet verblijfs- en tewerkstellingsvergun-
ningenn moesten worden verstrekt (Wrench 2000:133-134). 
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InclusieInclusie ofexclusie? 

Geenn enkele Nederlandse of andere West-Europese vakbond heeft immigranten for-
meell  uitgesloten. In de formele ideologie werden immigranten beschouwd als werk-
nemerss die georganiseerd dienden te worden. Zelfs in Oostenrijk, waar arbeidsmi-
grantenn door wet- en regelgeving (die mede werd ondersteund door de vakbeweging) 
inn een aparte positie werden gehouden, stond het lidmaatschap van vakbonden open 
voorr buitenlandse werknemers. De ideologie was dus inclusie, ongeacht het stand-
puntt dat bij het eerste dilemma was genomen (Penninx & Roosblad 2000c: 191). Hoe-
well  er formeel misschien wel sprake was van inclusie, hoefde dit in de praktijk niet het 
gevall  te zijn. Indicatoren voor het meten van feitelijke inclusie zijn de organisatiegraad 
onderr immigranten, hun participatie in bonden (kaderleden), het aandeel van immi-
grantenn in het personeelsbestand van bonden en de mate waarin wordt opgekomen 
voorr gelijke rechten. 

Zoalss in hoofdstuk 3 duidelijk werd, zijn in Nederland nauwelijks betrouwbare 
gegevenss voorhanden over de organisatiegraad van immigranten. De schattingen hier-
omtrentt zijn in het algemeen vrij laag. Op landelijk niveau werd geschat dat ongeveer 
100 a 15 procent van de immigranten lid was van een vakbond. Opmerkelijk is dat deze 
schattingenn gedurende de hele periode vrijwel constant zijn. Werd in het begin van de 
jarenn zeventig aangenomen dat de organisatiegraad nog geen 15 procent was, anno 
19944 kwamen vakbondsbestuurders nog steeds op 10 a 15 procent. Dit is weliswaar een 
laagg percentage, maar de algemene organisatiegraad is in Nederland evenmin hoog. 
Dezee was in i960 40 procent, in 1993 nog slechts 26 procent. Per sector konden er ech-
terr uitzonderingen zijn: bij de spoorwegen bijvoorbeeld was de organisatiegraad van 
immigrantenn over de gehele periode zeer hoog (circa 75 procent) en vrijwel gelijk aan 
diee van autochtonen. Helaas ontbreekt het cijfermateriaal om een goed beeld te krij -
genn van de landelijke organisatiegraad van immigranten, hun aandeel in het ledenbe-
standd van vakbonden en de ontwikkelingen hierin gedurende de bestudeerde periode. 

Inn vergelijking met omringende West-Europese landen lijk t de organisatiegraad 
vann immigranten in Nederland vrij laag. Zeker als deze wordt vergeleken met Zwe-
den.. Daar was de organisatiegraad van immigranten ongeveer even hoog als die van 
autochtonee werknemers (ongeveer 90 procent in 1980; Knocke 2000:167). Ook Oos-
tenrijk,, West-Duitsland en Groot-Brittannië kenden een hoge organisatiegraad van 
immigranten,, die ongeveer vergelijkbaar was met die van autochtone werknemers. In 
Oostenrijkk was in 1983 55,7 procent van de immigranten georganiseerd (Gachter 
2000:: 76), tegenover een algemene organisatiegraad van 51,6 procent in 1985 (ILO 
1999).. In 1991 was de organisatiegraad van buitenlandse werknemers in West-Duits-
landd ongeveer 33,9 procent, wat niet significant verschilde van de organisatiegraad van 
hunn Duitse collega's (Kühne 2000: 55). In Groot-Brittannië was de organisatiegraad 
vann sommige immigrantengroepen zelfs hoger dan die van autochtonen (Wrench 
2000:137):: 44 procent van de Afro-Caribische en 38 procent van de Indische werkne-
merss was lid van een vakbond, tegenover 35 procent van de autochtone werknemers. 
Aann de andere kant waren Pakistaanse en Afrikaans-Aziatische werknemers in min-
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deree mate lid van een vakbond dan hun autochtone collega's (33 en 28 procent) en was 
dee organisatiegraad van Bengalen zeer laag (14 procent). 

Inn Frankrijk en Zwitserland was de organisatiegraad van immigranten, evenals in 
Nederland,, vermoedelijk laag. Ook in Frankrijk is het moeilijk om gegevens te krijgen 
omtrentt de organisatiegraad van immigranten, omdat het daar niet is toegestaan de 
etnischee of religieuze achtergrond van personen te registreren (Uoyd 2000; Webster 
1990).. Uoyd (2000: 114) gebruikt als graadmeter de deelname van immigranten aan 
nationalee vakbondscongressen. Hierin was een stijging te zien van 2,5 procent in 1965 
tott 6,3 in 1985. 

Watt opvalt, is dat in landen waar de algemene organisatiegraad laag respectievelijk 
hoogg is, de organisatiegraad van immigranten ook laag respectievelijk hoog is. De 
hoogtee van de organisatiegraad blijkt niet alleen samen te hangen met de belangen-
behartigingg van de vakbonden, maar ook en veel eerder te worden bepaald door struc-
turelee factoren, zoals het type sectoren waarin immigranten werkzaam zijn, het al dan 
niett verplichte lidmaatschap (closed shop-systeem) en de koppeling van het innen van 
werkloosheidsuitkeringenn aan het vakbondslidmaatschap. Knocke (2000: 166) illus-
treertt hoe deze structurele factoren werken. Zij stelt dat de hoge organisatiegraad van 
immigrantenn in Zweden mede wordt veroorzaakt door het feit dat de bonden hadden 
wetenn te bewerkstelligen dat in de wervingsakkoorden met Italië en Hongarije (in 
1947)) werd opgenomen dat arbeidsmigranten gedurende hun verblijf in Zweden lid 
warenn van een vakbond. In 1965 werd deze clausulee geschrapt en vervangen door een 
akkoordd tussen de bonden en de werkgevers, waarin werd afgesproken dat de laatsten 
buitenlandsee werknemers bij hun tewerkstelling zouden adviseren lid te worden van 
eenn vakbond. Volgens haar zijn veel Zweedse immigranten lid geworden, omdat ze in 
dee veronderstelling waren dat dit vanzelfsprekend of min of meer verplicht was. Hier-
uitt blijkt dat de mate waarin de vakbeweging inclusie voorstaat, niet geheel aan de 
organisatiegraadd van immigranten kan worden afgelezen. Hiervoor zijn er te veel 
interveniërende,, structurele factoren. Bovendien kunnen er eersterangs (autochtone) 
enn tweederangs (immigranten) leden zijn. 

Eenn veel belangrijker indicator is de vertegenwoordiging binnen de vakbeweging. 
InIn de Nederlandse vakbeweging namen immigranten nauwelijks bestuurlijke en 
beleidsbepalendebeleidsbepalende posities in. In de jaren negentig kwam de FNV zelf tot de conclusie 
datt het minderhedenbeleid voornamelijk papieren beleid was, en dat er in de praktijk 
nauwelijkss een verbetering viel te signaleren in de arbeidsmarktpositie van immigran-
tenn en hun positie binnen de vakbeweging. De FNV erkende dat (in)directe discrimi-
natiee een van de oorzaken was van de achterstandspositie van immigranten en stelde 
eenn reeks maatregelen voor, waaronder positieve actie, om hun positie te verbeteren. 
Ditt heeft ertoe geleid dat het aantal immigranten op invloedrijke posities sinds het 
beginn van de jaren negentig is toegenomen, zij het mondjesmaat. Er is echter nog lang 
geenn sprake van evenredige vertegenwoordiging. 

Gesteldd kan worden dat het lage percentage immigranten op invloedrijke posities 
samenhangtt met hun lage organisatiegraad en hun nog geringer aandeel in het leden-
bestandd van bonden. Wanneer echter wordt gekeken naar de positie van immigranten 
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inn de andere West-Europese vakbewegingen, dan blijkt dat zelfs in landen waar immi-
grantenn een hoge organisatiegraad kennen, het aantal immigranten op invloedrijke 
positiess minimaal is. Dat dit bijvoorbeeld opgeld doet voor de Oostenrijkse ÖGB, mag 
gezienn de opstelling van die vakcentrale tegenover arbeidsmigratie wellicht niet als 
verwonderlijkk worden beschouwd. De ÖGB stond immers afwijzend tegenover 
arbeidsmigratiee en ondersteunde of bepleitte maatregelen die immigranten bestem-
peldenn als tweederangs burgers, in de samenleving maar ook in de vakbeweging 
(Gachterr 2000). Maar ook binnen de Britse vakbeweging zijn immigranten zwaar 
ondervertegenwoordigdd op invloedrijke posities, terwijl hun organisatiegraad zelfs 
hogerr is dan die van autochtone Britse werknemers. Hier blijkt onder andere een 
racistischee houding van vakbonden aan ten grondslag te liggen (Wrench 2000). 
Wrenchh (2000) en Virdee (2000) wijzen erop dat eigen organisaties van immigranten 
eenn belangrijke rol hebben gespeeld in het ombuigen van deze racistische houding van 
vakbondenn en in de verbetering van de positie van immigranten, zowel op de werk-
vloerr als binnen de bonden. In Nederland is in veel mindere mate druk uitgeoefend 
doorr immigrantenorganisaties. Zij vormen niet zo'n krachtige lobby als in Groot-
Brittannië. . 

Tott nu toe is inclusie gemeten aan de hand van de organisatiegraad en de invloed van 
immigrantenn binnen de vakbeweging. Inclusie kan evenwel ook breder worden gede-
finieerd.. De vraag is dan bijvoorbeeld welke houding vakbonden innemen als het gaat 
omm overheidsbeleid voor immigranten: beschouwen zij immigranten als volwaardige 
burgerss die dezelfde rechten en plichten hebben als de autochtone bevolking? Verzet 
dee vakbeweging zich bijvoorbeeld tegen wet- en regelgeving die de rechten van immi-
grantenn aantasten, steunt zij antiracismebeleid, komt zij in actie tegen rechts-extre-
misme?? De mate waarin vakbonden gelijke rechten garanderen en verdedigen, blijkt 
directt voort te vloeien uit de manier waarop zij zijn omgegaan met het eerste dilemma. 
Zoo heeft de Oostenrijkse vakbeweging niet alleen geprobeerd immigratie tegen te 
gaann ofte beperken, maar heeft zij ook wet- en regelgeving gesteund die immigranten 
inn een zwakke rechtspositie houdt. Oostenrijkse immigranten kunnen bijvoorbeeld 
wordenn uitgezet wanneer zij geen werk kunnen vinden, moeten in theorie vóór au-
tochtonee werknemers worden ontslagen, en hebben geen gelijke toegang tot werk-
loosheidsuitkeringenn terwijl zij daar wel dezelfde geldelijke bijdrage aan moeten leve-
renn als autochtonen (Gachter 2000: 83-84). Dit illustreert het verschil tussen formele 
enn materiële gelijkwaardigheid, helemaal als daarbij in ogenschouw wordt genomen 
datt immigranten aldaar zijn uitgesloten van alle belangrijke posities binnen de vak-
bondenn zolang zij niet zijn genaturaliseerd. Hoewel er tekenen zijn dat er geleidelijk 
aann veranderingen optreden in de standpunten van de Oostenrijkse vakbeweging, is er 
inn het algemeen nog steeds sprake van materiële exclusie (Gachter 2000: 84-85). 

Inn landen waar de vakbeweging zich coöperatief opstelde tegenover arbeidsmigra-
tie,, zien we dat dit ook effect heeft gehad op hun standpunten over integratie van 
immigranten.. Deze vakbewegingen hadden in hun rekruteringsovereenkomsten al 
bedongenn dat immigranten dezelfde industriële rechten hadden als autochtone werk-
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nemers.. De ongelijkheid tussen immigranten en autochtonen gold eerder voor de 
socialee rechten, zoals toegang tot werkloosheids- en bijstandsuitkeringen, en de rech-
tenn gerelateerd aan nationaliteit. Hoe meer vakbonden ervan overtuigd raakten dat 
immigrantenn voor een langere periode of zelfs permanent bleven, hoe meer zij zich 
vann deze ongelijkheden bewust werden en hoe meer acties zij ten gunste van immi-
grantenn ondernamen (Penninx & Roosblad 2000c: 194). 

Inn de Nederlandse casus kunnen drie domeinen worden onderscheiden waarin de 
vakbewegingg de belangen van immigranten kan behartigen: in de samenleving, op de 
arbeidsmarktt en binnen de eigen organisatie. Zij nam soms ferme standpunten in over 
hett overheidsbeleid, alhoewel dat zelden tot een breuk met de overheid heeft geleid. 
Zoo keerde zij zich tegen wet- en regelgeving die de positie van immigranten negatief 
beïnvloedde,, zoals de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW), het land-van-
herkomstprincipee bij kinderbijslag en, in de jaren negentig, tegen de koppelingswet 
diee het illegalen onmogelijk moest maken gebruik te kunnen maken van sociale voor-
zieningen.. Daarnaast nam ze een duidelijk standpunt in over racisme, xenofobie en 
rechts-extremisme.. Vaak werkte zij daarin samen met protest- en actiegroepen. Boven-
dienn verzette vooral het N W / F NV zich tegen fascistische en dictatoriale regimes. Dit 
leiddee in het geval van de Spaanse immigranten in Nederland tot actieve steun aan de 
niet-communistischee anti-Franco-oppositie. In die zin manifesteerde de vakbeweging 
zichh als deel van een sociale beweging. 

Wanneerr het echter de arbeidsmarkt betreft, bleven de standpunten en acties van 
dee vakbeweging vaag en ambivalent. Toen de FNV en het CNV begin jaren tachtig hun 
minderhedenbeleidd formuleerden, werd hierin - ondanks de hoge werkloosheid 
onderr immigranten - nauwelijks serieus aandacht besteed aan de arbeidsmarktpositie 
vann immigranten; er werden nagenoeg geen voorstellen gedaan ter verbetering van 
hunn werkgelegenheid of hun positie op de werkvloer. Pas eind jaren tachtig kwam 
hierinn verandering. 

Dee afspraken die de sociale partners in 1990 in de Stichting van de Arbeid (STAR) 
maaktenn ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden, kwa-
menn onder druk van de overheid tot stand. Wat betreft de arbeidsmarkt valt op dat de 
speelruimtee van de vakcentrales geringer was dan die op het terrein van de samenle-
ving,, en zij zich veel meer gebonden voelden aan de afspraken met werkgevers; samen-
werkingg met werkgevers in de geïnstitutionaliseerde overlegstructuren kreeg prioriteit 
bovenn het optreden als progressieve sociale beweging. Overigens stelde het STAR-
Akkoordd 'Meer werk voor minderheden' de wettelijke maatregelen alleen maar uit. In 
19944 werd alsnog wetgeving ingevoerd (de WBEAA) die de slechte arbeidspositie van 
immigrantenn diende te verbeteren. Dat de afspraken in het STAR-Akkoord niet wer-
denn gerealiseerd, was echter niet alleen te wijten aan de werkgevers. Ook de inzet van 
dee werknemersorganisaties liet te wensen over. Weliswaar steeg het aantal afspraken 
gerichtt op de positieverbetering van immigranten, maar dit waren vaak vage, slecht-
uitgewerktee intentieverklaringen. Cao-afspraken over allochtone werknemers bleken 
hett ook vaak af te leggen tegen primaire arbeidseisen. Verder leidde de opstellingvan 
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individuelee vakbondsbestuurders ertoe dat gemaakte afspraken op landelijk niveau 
niett in de praktijk werden gerealiseerd. Een van de gevolgen hiervan was dat het min-
derhedenbeleidd in de praktijk weinig gestalte kreeg. De maatregelen die de vakbewe-
gingg ten behoeve van immigranten trof, bestonden vooral op papier. 

Watt betreft de inclusie van immigranten in de eigen organisatie, is duidelijk dat er 
well  speciale faciliteiten in het leven zijn geroepen om hen in de vakbondsorganisaties 
tee incorporeren, maar er nog steeds sprake is van een ondervertegenwoordiging, niet 
alleenn in lidmaatschap, maar ook op bestuursniveau en andere invloedrijke posities 
binnenn de vakbeweging. 

AlgemeneAlgemene of specifieke belangenbehartiging? 

Alss inclusie eenmaal een feit is, resteert de vraag of de vakbeweging uitsluitend moet 
opkomenn voor de algemene belangen van alle werknemers of ook oog moet hebben 
voorr de specifieke belangen van immigranten. De specifieke maatregelen kunnen 
variërenn van het organiseren of aanbieden van taalcursussen tot het scheppen van 
ruimtee voor het nakomen van religieuze verplichtingen op de werkvloer. In de vak-
bondsorganisatiess zelf kunnen deze maatregelen variëren van het creëren van ruimte 
voorr immigranten om zich in eigen adviesgroepen en commissies te organiseren, tot 
antidiscriminatiebeleidd in de hele organisatie, eventueel gecombineerd met maatrege-
lenn om evenredige vertegenwoordiging van immigranten te bewerkstelligen. 

Dee meeste West-Europese vakbewegingen erkenden dat de specifieke situatie van 
immigrantenn extra aandacht en beleid vereiste. Dit heeft in de meeste landen geleid 
tott een aantal specifieke basisinstrumenten, zoals het instellen van commissies en 
secretariaten.. Dit gebeurde in de meeste vakcentrales in het midden van de jaren 
zeventig.. De Oostenrijkse vakbeweging neemt hier weer een uitzonderingspositie in 
(Penninxx & Roosblad 2000c: 198). 

Inn Nederland is in principe weinig verschil te constateren tussen het minderheden-
beleidd van de twee vakcentrales. Zowel de FNV als het CNV is er sinds de jaren zeventig 
vann uitgegaan dat specifieke maatregelen nodig zijn om de achterstandspositie van im-
migrantenn te verhelpen. Beide centrales riepen een speciale structuur voor etnische 
minderhedenn in het leven; beide probeerden door maatregelen als scholing en training, 
positievee actie en (werkgelegenheids)afspraken ten behoeve van minderheden in cao's 
dee positie van etnische minderheden te verbeteren. De vakcentrales initieerden veelal 
hett beleid, maar het waren veelal de bonden die dat beleid ook daadwerkelijk vorm 
moestenn geven en implementeren. Hierin hadden zij een grote mate van autonomie. 
Ditt leidde ertoe dat de bonden soms een standpunt innamen dat afweek van dat van de 
vakcentralee en dat in sommige gevallen zelfs haaks stond op het landelijke centrale 
beleid.. In dit verband springt vooral het verschil tussen de AbvaKabo FNV en de Indu-
striebondd FNV in het oog. Waar eerstgenoemde dicht aanzat tegen het federale beleid, 
wass dit bij laatstgenoemde nauwelijks het geval en stond deze bond in het geval van 
positievee actie zelfs lijnrecht tegenover de centrale. De AbvaKabo ging er, net als 
dee vakcentrale, van uit dat speciaal beleid noodzakelijk was en formuleerde specifiek 



DeDe houding van de vakbeweging in vergelijkend perspectief 161 1 

minderhedenbeleid.. Aangezien dit een ambtenarenbond betreft, waarvan de achterban 
vann overheidswege al met positieve actie te maken had, zal de implementatie van posi-
tieve-actiemaatregelenn wellicht op minder weerstand zijn gestuit dan bij bonden die 
hunn achterban meer in het bedrijfsleven hadden en waar dit soort maatregelen minder 
warenn ingeburgerd. Daarnaast heeft wellicht ook de druk van de gemeentelijke immi-
grantenoverleggen,, die in de jaren tachtig werden opgericht, een rol gespeeld. 

Dee Industriebond daarentegen stond duidelijk een algemeen beleid voor, waarvan 
immigrantenn een integraal onderdeel dienden uit te maken. Deze bond stelde dat 
werknemerss gelijke rechten en plichten hadden en dat speciale maatregelen een stig-
matiserendee werking zouden hebben. Bovendien was de verslechterde economische 
situatiee begin jaren negentig voor de Industriebond een argument om geen speciale 
maatregelenn te nemen. Het resultaat was dat er (zelfs op papier) vrij weinig gebeurde 
terr verbetering van de positie van immigranten. 

Specifiekee maatregelen voor immigranten blijken in cao's hoogst gevoelig te liggen. 
Alss de belangen direct betrekking hebben op de arbeidsmarktpositie of op de positie 
opp de werkvloer, gaan de meeste vakbonden pas na lange aarzeling en druk van bui-
tenaff  overstag ten gunste van immigranten. 

Inn Nederland bijvoorbeeld, hebben immigrantenorganisaties en allochtone vak-
bondsledenn druk op de vakbonden uitgeoefend om culturele en religieuze rechten in 
cao'ss op te nemen, zoals het recht op vakantie tijdens niet-christelijke feestdagen. 
Hoewell  in een aantal cao's passages zijn opgenomen die dit mogelijk maakten, was het 
vaakk gemakkelijker om dit soon rechten via de rechter erkend te krijgen.1 Daarnaast 
blijk tt dat het vertalen van specifieke in algemene belangen een manier is om draagvlak 
voorr specifieke belangen bij de (autochtone) achterban te creëren. Dit leidde soms tot 
vreemdee situaties. Bijvoorbeeld in Frankrijk, waar specifieke belangen van immigran-
tenn die in de culturele en religieuze sfeer lagen, zoals het recht om tijdens werktijd te 
biddenn of het dragen van een hoofddoek, voor de communistische vakbonden gevoe-
ligee en moeilijke kwesties waren. Lloyd (2000:123) beschrijft hoe de bonden deze reli-
gieuzee claims herformuleerden in termen van Veiligheid, gezondheid en hygiëne', 
teneindee ze zo om te vormen tot algemene, ogenschijnlijk meer arbeidsgerelateerde 
kwesties.. Deze strategie werd in een aantal gevallen ook door de Nederlandse bonden 
toegepast.. In de jaren negentig neigden de Nederlandse bonden er steeds meer toe om 
positieve-actiebeleidd te herformuleren in algemeen achterstandsbeleid, om dit beleid 
zodoendee bij de achterban geaccepteerd te krijgen. Ook in het beschreven conduc-
teursconflictt is deze strategie waarneembaar: zowel de kaderleden die de allochtone 
conducteurs-in-opleidingg steunden als de kaderleden die dat niet deden, probeerden 
hett conflict naarstig van het 'specifieke' karakter te ontdoen. 
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Verklarendee factoren 

Inn de inleiding heb ik vier typen factoren gespecificeerd, die verklaringen kunnen bie-
denn voor de verschillen in gekozen strategieën van vakcentrales en -bonden betref-
fendee de hiervoor beschreven dilemma's. Ten eerste heb ik verondersteld dat de vak-
bondsperceptiee van immigranten van invloed kan zijn op het gevoerde beleid, bij-
voorbeeldd door de mate waarin immigranten als 'anders' worden beschouwd. Omge-
keerdd speelt ook een rol in hoeverre immigranten zélf binnen de vakbeweging geor-
ganiseerdd willen of kunnen zijn, hetgeen kan samenhangen met factoren als de 
geplandee verblijfsduur en ervaringen met de vakbeweging in het land van herkomst. 
Tenn tweede heb ik verondersteld dat de machtspositie van vakcentrales en -bonden 
vann belang kan zijn voor de mate waarin zij hun invloed kunnen aanwenden om het 
immigratiebeleidd van de overheid in een voor hun gunstige richting te sturen. Ten 
derdee heb ik verondersteld dat economische en arbeidsmarktfactoren van invloed 
kunnenn zijn op het gevoerde vakbewegingsbeleid. Tot slot heb ik verondersteld dat de 
publiekee opinie, het overheidsbeleid, de media en de wet- en regelgeving dat beleid 
kunnenn beïnvloeden. Omgekeerd kan ook de vakbeweging zelf invloed uitoefenen op 
dee genoemde factoren. 

Dezee vier typen factoren blijken niet altijd de rol te spelen die ik ze in de vooraf 
geformuleerdee hypothesen heb toebedacht. In het onderstaande ga ik na in hoeverre 
zijj  van invloed zijn geweest op de standpuntbepaling van de vakcentrales en -bonden. 
Hierbijj  behandel ik de laatste twee typen factoren, de economische en de maatschap-
pelijke,, in één paragraaf, omdat beide invloedsfactoren met elkaar samenhangen en 
perr analyseniveau verschillen. 

KenmerkenKenmerken van immigranten 

Err is geen ondersteuning gevonden voor de veronderstelling dat er samenhang zou 
zijnn tussen kenmerken van immigranten en de mate waarin zij in vakbonden zijn 
georganiseerd.. Een veelgehoorde verklaring is dat immigranten uit niet-industriële 
landenn minder bekend zijn met vakbonden en zich daar om die reden in mindere 
matee bij aansluiten. Tevens zouden immigranten die in het herkomsdand slechte er-
varingenn met vakbonden hebben, minder snel geneigd zijn om lid te worden van een 
vakbondd in het vestigingsland. 

Alss deze veronderstellingen juist zijn, impliceert dit dat de organisatiegraad in de 
landenn van herkomst ook zeer laag zou moeten zijn.' Dit gaat niet op voor Suriname 
(400 procent), Italië (40 procent), Griekenland (30 procent), Portugal (25 procent in 
1995)) en Turkije (33 procent in 1995) .4 Bovendien zou moeten gelden dat immigranten 
uitt hetzelfde herkomstland, die dezelfde onbekendheid of slechte ervaringen met de 
vakbewegingg hebben, per vestigingsland of daarbinnen per sector even slecht zijn 
georganiseerd.. Turkse werknemers die zich in West-Duitsland of Oostenrijk hebben 
gevestigdd en van huis uit onbekend zijn met bonden of hier slechte ervaringen mee 
hebben,, zouden net zo terughoudend moeten zijn om zich aan te melden bij vakbon-
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denn als Turkse immigranten die zich in Nederland hebben gevestigd. Toch ligt de 
organisatiegraadd onder Turken in West-Duitsland en Oostenrijk veel hoger dan die 
onderr Turken in Nederland (Gachter 2000: 76; Kühne 2000: 55). Tevens zijn er bin-
nenn de vestigingslanden grote verschillen tussen sectoren. In Nederland bijvoorbeeld, 
hebbenn Marokkaanse werknemers bij de spoorwegen zich in groteren getale bij een 
vakbondd aangesloten dan Marokkaanse werknemers in de tuinderijen. Dit toont aan 
datt deze herkomstgerelateerde factoren niet van doorslaggevende betekenis zijn als het 
gaatt om de organisatiegraad van immigranten. 

Omgekeerdd blijken enkele kenmerken van immigranten wel van belang te zijn 
geweestt voor de keuze van vakbonden bij de dilemma's. Daarbij lijk t het vooral te 
gaann om de karakteristieken die in het vestigingsland aan immigranten worden toege-
kend,, zoals hun rechtspositie en hun status als tijdelijke vreemdelingen. Zo heeft het 
eerstee dilemma in Groot-Brittannië nooit een rol gespeeld, omdat het hier voor een 
belangrijkk deel ging om immigratie uit de (voormalige) koloniën. Deze immigranten 
haddenn veelal de Britse nationaliteit en beschikten als Britse staatsburgers over het 
rechtt zich in Groot-Brittannië te vestigen. Mede omdat deze koloniale immigranten 
all  vanuit het herkomstland kennis van en goede ervaringen hadden met de Britse vak-
beweging,, zijn zij bovendien in staat geweest organisaties te vormen die een belang-
rijkee rol hebben gespeeld in het in gunstige zin veranderen van het vakbondsbeleid 
voorr minderheden (Penninx & Roosblad 2000c: 201). 

Datt het deels gaat om opgelegde karakteristieken, wordt goed geïllustreerd aan de 
handd de situatie in Nederland. Daar werd bijvoorbeeld in de periode van i960 tot 1979 
opp nationaal niveau een onderscheid gemaakt tussen 'gastarbeiders' en koloniale 
immigrantenn (waarbij de laatsten weer werden uitgesplitst in rijksgenoten en repatri-
anten).. De vakcentrales hielden zich voornamelijk bezig met de 'gastarbeiders'.' Voor 
dezee categorie immigranten konden zij voorwaarden formuleren waaronder immigra-
tiee was toegestaan. De koloniale immigranten werden veelal tot de verantwoordelijk-
heidd van de overheid gerekend. Ook in het overheidsbeleid kwam dit onderscheid 
terug:: 'gastarbeiders' vielen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van 
Socialee Zaken en Volksgezondheid, de koloniale immigranten onder die van het 
Ministeriee van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 

Opp vakbondsniveau lijk t het verschil tussen koloniale immigranten en 'gastarbei-
ders'' te vervagen en lijk t de vakbondsperceptie van immigranten en van hun 'inpas-
baarheid'' in de Nederlandse samenleving en op de werkvloer een veel belangrijker rol 
tee hebben gespeeld. De NS is hiervan een sprekend voorbeeld. Dit blijkt uit het feit 
datt daar niet alle (geworven) immigranten als tijdelijke arbeidskrachten werden be-
schouwd.. Of een immigrant in tijdelijke of in vaste dienst kwam, werd door de NS 
bepaald,, in samenspraak met de vakbonden. Bij de bepalingen over het in dienst 
nemenn van immigranten gold de tijdelijke tewerkstelling alleen voor die arbeids-
migrantenn van wie de NS en bonden meenden dat zij naar cultuur, taal of kennis van de 
Nederlandsee samenleving moeilijk waren in te passen in de Nederlandse samenleving. 
Ditt uitte zich in het verschil in arbeidscontracten tussen Belgische en andere buiten-
landsee werknemers; de eersten werden in tegenstelling tot de laatsten direct op een vast 
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arbeidscontractt aangenomen. Echter, buitenlandse werknemers die waren gehuwd met 
eenn Nederlandse vrouw kwamen weer wel direct voor een vast contract in aanmerking. 
Daarnaastt uitte zich dit in de argumenten die werden aangedragen voor het verstrek-
kenn van een tijdelijk dienstverband aan Surinaamse en Antilliaanse werknemers. Deze 
werknemerss hadden de Nederlandse nationaliteit en zouden dus in principe onder de 
regelingenn moeten vallen die voor Nederlandse werknemers golden: namelijk aangeno-
menn worden op een vast contract. Dit gebeurde evenwel niet. De redenering hierachter 
wass dat de NS en de bonden het moeilijk te beoordelen vonden of deze werknemers wel 
inn Nederland zouden blijven. Bij Belgische werknemers was het kennelijk vanzelfspre-
kendd dat zij in Nederland konden aarden en dat zij zich permanent zouden vestigen. 
Wanneerr Surinaamse en Antilliaanse werknemers in aanmerking wilden komen voor 
eenn vast dienstverband, dan golden voor hen dezelfde regels als voor niet-Belgische bui-
tenlandsee werknemers. Dit betekende dat de NS ook bij gehuwde Surinaamse en Antil -
liaansee werknemers eerst moest beoordelen of er voldoende waarborgen waren voor 
eenn aanpassing van het gezin aan de Nederlandse samenleving. 

Dee kenmerken van immigranten zijn dus wel enigszins van invloed geweest, maar de 
opgelegdee karakteristieken blijken een veel belangrijker rol te hebben gespeeld bij hun 
wervingg en de behartiging van hun belangen. De organisatiegraad van immigranten 
kann niet worden verklaard door hun specifieke ervaringen of gedragingen. Ook de 
West-Europesee vergelijking bevestigt de stelling dat de speciale karakteristieken van 
immigrantenn niet bepalend zijn voor de verschillen in hun organisatiegraad, maar dat 
dee verklaring eerder dient te worden gezocht in structurele factoren die niet alleen de 
organisatiegraadd van allochtonen, maar ook die van autochtonen beïnvloeden. 

DeDe machtspositie van vakbonden 

Dee Nederlandse vakbeweging heeft, net als de Oostenrijkse en Zweedse vakbeweging, 
gedurendee de hele periode een redelijk stevige positie in het sociaal-economische 
besluitvormingsprocess gehad. In Groot-Brittannië en West-Duitsland veranderde de 
zeggenschapp van de vakbeweging in die besluitvorming gedurende deze periode aan-
zienlijk.. Een consequentie van een nauwe betrokkenheid en medeverantwoordelijk-
heidd van de vakbeweging was dat zij verplicht was standpunten in te nemen over aller-
leii  zaken waarover de achterban zeer verdeeld was. Dit kon ertoe leiden dat het for-
melee standpunt op centraal niveau zeer verschilde van de opstelling op lagere niveaus. 
Vakbewegingenn die niet waren betrokken bij het nationale besluitvormingsproces, 
haddenn hier ook weinig invloed op. Zij waren daarentegen vrijer om te beslissen over 
welkee onderwerpen zij een standpunt naar voren wilden brengen. Een ander gevolg 
wass dat zij ook vrijer waren om actie te voeren tegen sociaal-economische besluiten die 
henn niet welgezind waren (Penninx & Roosblad 2000c: 202-203). 

Hoewell  de betrokkenheid in het nationale sociaal-economische besluitvormings-
process waarschijnlijk een goede indicator is voor de mate waarin de vakbeweging in 
staatt is dit proces te beïnvloeden, voorspelt die indicator niet de richting waarin zij dit 
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doet.. Een sterke machtspositie kan worden gebruikt om de integratie van immigran-
tenn te bevorderen, maar ook om deze zo veel mogelijk tegen te gaan. Dit wordt duide-
lij kk als we de Zweedse en Oostenrijkse vakbeweging vergelijken, die beide een sterke 
machtspositiee hebben. De Zweedse vakbeweging heeft deze positie al vroeg in de jaren 
zeventigg aangewend ter verbetering van de integratie van immigranten, terwijl de 
Oostenrijksee vakbeweging haar invloedrijke positie gebruikte om arbeidsmigranten 
zoo veel mogelijk sociaal uit te sluiten (Penninx & Roosblad 2000c: 203-204). 

Eenn andere veronderstelling was dat een sterk gecentraliseerde en unitaire vak-
bewegingg meer invloed zou kunnen uitoefenen dan een gefragmenteerde vakbewe-
ging.. Het feit dat de vakbeweging in Nederland gefragmenteerd was en met een rela-
tieff  lage organisatiegraad te kampen had, leidde er echter niet noodzakelijk toe, zoals 
inn Frankrijk en Zwitserland, dat haar machtspositie verminderde. Door de nauwe 
samenwerkingg tussen de vakcentrales werd hun positie in het sociaal-economische 
overlegsysteemm nog eens versterkt. Deze samenwerking zorgde er tevens voor dat er in 
Nederlandd op federatieniveau nauwelijks verschillen waren in het beleid van de cen-
traless omtrent immigratie en hun belangenbehartiging. 

Opp het niveau van de aangesloten vakbonden lag dit anders: daar vallen wel dege-
lij kk verschillen in het immigrantenbeleid te signaleren. Bij de vakverenigingen van de 
spoorwegenn zijn drie typen verschillen te onderscheiden. Ten eerste was er een verschil 
tussenn de vakbonden die de NS had erkend en die zitting hadden aan de onderhande-
lingstafell  en de niet-erkende vakverenigingen. De erkende spoorwegvakbonden had-
denn een grote invloed op het door de NS gevoerde beleid. Dit had tot gevolg dat zij zich 
committeerdenn aan dit beleid en hier in hoge mate medeverantwoordelijk voor wer-
den.. Dit beperkte hun speelruimte als oppositiebeweging. Een ander gevolg was dat de 
erkendee bonden werden geacht standpunten in te nemen over het gehele beleid van de 
NS,, dus ook over buitenlandse werknemers. Zij konden zich hier — anders dan de 
niet-erkendee bonden - niet aan onttrekken. Niet-erkende bonden hadden weliswaar 
weinigg inbreng aan de onderhandelingstafel, maar hadden meer speelruimte om zich 
uitsluitendd bezig te houden met zaken die zij van belang achtten. Erkenning bleek van 
invloedd te zijn op de formele standpuntbepaling van deze (categorale) vakbonden, al 
wass het alleen maar omdat zij, wanneer zij eenmaal waren erkend, gedwongen waren 
omm over het gehele beleid mee te praten en hier medeverantwoordelijk voor werden. 
Ditt wordt geïllustreerd door de opstelling van de Federatieve Spoorwegvakvereniging 
(FSV):: om door de NS erkend te worden, moest zij zich aan een aantal spelregels hou-
den.. Dit betekende onder andere dat zij constructief diende mee te denken over het 
helee personeelsbeleid. Ook de FSV moest zich dus met kwesties van buitenlandse 
werknemerss gaan bezighouden, terwijl zij dat voor de erkenning veel minder deed. 
Hetzelfdee gold voor de Vereniging van Hoger Spoorwegpersoneel (VHS). Deze vak-
verenigingg hield zich vóór 1975, mede gezien de doelgroep waarop zij zich richtte, nau-
welijkss bezig met de werving en tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Toen zij 
echterr in 1975 voor erkenning in aanmerking wilde komen en ook in de Personeelraad 
zittingg wilde hebben, was zij wel genoodzaakt een standpunt in te nemen over het hele 
personeelsbeleid,, dus ook over buitenlanders. 
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Tenn tweede was er een verschil tussen de aangesloten en de categorale vakbonden. 
Dee Vervoersbonden N W , NKV, FNV en CNV vertegenwoordigden niet alleen de sector 
spoorwegenn en waren bovendien aangesloten bij overkoepelende federaties. Deze fede-
ratiess werkten vanuit een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. De aangeslo-
tenn bonden hadden zich in mindere of meerdere matt gecommitteerd aan de sociaal-
economischee en maatschappelijke standpuntbepaling zoals die op federatieniveau was 
vastgesteld.. Dit betekende dat aangesloten bonden ook hadden voor algeheel maat-
schappelijkk beleid (bijvoorbeeld werklozen-, vrouwen- en milieubeleid). De categorale 
spoorwegvakbondenn daarentegen behartigden geen sector- of bedrijfsoverstijgende be-
langenn en hielden er evenmin een brede maatschappijvisie op na. Zij hielden zich uit-
sluitendd bezig met de directe belangen van het personeel in hun sector of bedrijf. Van-
uitt deze invalshoek hadden zij veel minder oog voor maatschappelijke belangen als 
emancipatiee van vrouwen en minderheden of beleid voor langdurig werklozen. 

Tenn derde waren er verschillen tussen de vervoersbonden die waren aangesloten 
bijj  een vakfederatie. De vervoersbonden kunnen op een aantal gebieden aandacht aan 
immigrantenn besteden: in de interne besluitvorming, in het publieke domein (het 
informerenn en beïnvloeden van de achterban via de eigen vakbondsbladen) en bij de 
onderhandelingenn met de werkgever. Op het hoogste bestuurlijke niveau van de ver-
voersbondenn lijken immigranten nauwelijks een issue te zijn geweest. Wanneer het 
echterr gaat om het publieke domein, heeft het CNV in de periode 1970-1984 veel meer 
aandachtt besteed aan immigranten dan de Vervoersbonden N W en NKV. Ook op 
bedrijfsniveauu is de Vervoersbond CNV in de periode van 1975 tot 1984 veel actiever 
bezigg geweest met de belangenbehartiging van immigranten. Wanneer het gaat om 
standpuntenn over de werving van arbeidskrachten in het buitenland zijn er geen ver-
schillenn tussen de drie vervoersbondenn waarneembaar. Dit hangt er echter mee samen 
datt de bonden in de periode tot 1975 met een unaniem standpunt de onderhande-
lingenn met de NS ingingen, zodat eventuele verschillen niet zichtbaar waren. Ook wat 
betreftt de belangenbehartiging van eenmaal in dienst zijnde buitenlandse werknemers 
toondee de Vervoersbond CNV in de periode van 1975 tot 1984 een grotere inzet dan de 
anderee bonden. Deze bond stelde als eerste een vakgroep Buitenlandse Werknemers 
in,, zette een buitenlandse werknemer op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst 
voorr de Ondernemingsraad, liet een grootschalig onderzoek verrichten naar de leef-
enn werkomstandigheden van Turkse werknemers van de NS en maakte zich vervolgens 
-- naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek - hard voor de positieverbete-
ringring van buitenlandse werknemers. 

Inn CNv-kringen werden twee verklaringen gegeven voor het verschil in opstelling 
tussenn de Vervoersbond CNV en de Vervoersbonden N W en NKV. Ten eerste wezen de 
informantenn (en dit werd bevestigd door geschreven bronnen) op het belang van 
actievee buitenlandse kaderleden, die binnen de organisatie een voortrekkersrol vervul-
den.. Ten tweede verklaarden zij het verschil uit het geloof: het CNV benadrukte sterk 
dee bijbelse motivering op te komen voor de zwakkeren in de samenleving. Dat ook het 
NKVV een vakorganisatie op levensbeschouwelijke grondslag was, was volgens deze 
informantenn destijds van minder belang. Deze bond had volgens hen door de (op han-
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denn zijnde) fusie met het Nw zijn levensbeschouwelijke ideologie losgelaten, waardoor 
aann het geloof minder waarde werd gehecht. Mij n veronderstelling is echter dat de fusie 
tussenn het N W en het NKV niet alleen effect heeft gehad op de ideologie van het 
(ex-)NKV,, maar ook op die van het CNV. Deze vakcentrale legitimeerde haar bestaans-
rechtt door nadruk te leggen op de christelijke ideologie en profileerde zich extra op 
haarr levensbeschouwelijke karakter. Het CNV wilde een vakverbond worden dat veel 
gelovigenn - protestanten, katholieken, moslims - organiseerde. Hierbij richtte het zich 
opp autochtone katholieke werknemers die er niets voor voelden om in het door sociaal-
democratenn gedomineerde FNV over te gaan. Tevens werd de blik gericht op buiten-
landsee werknemers, die voor een groot deel moslim of katholiek waren. Het CNV wilde 
zichh op deze wijze profileren ten opzichte van de veel grotere FNV. Ik vermoed dat dit 
tegelijkertijdd een manier was om een nieuwe groep leden te verwerven - namelijk die 
werknemerss die zich op religieuze gronden niet bij de FNV thuisvoelden - en zodoende 
dee positie ten opzichte van de grote federatie te versterken. 

Halverwegee de jaren tachtig is er een omslag waarneembaar en werd de voortrek-
kersroll  overgenomen door de Vervoersbond FNV. Bij kwesties als het opheffen van het 
verschill  in contracten tussen buitenlandse en autochtone werknemers, positieve-actie-
beleidd voor vrouwen en etnische minderheden nam voortaan de Vervoersbond FNV het 
voortouw.. Voor deze omslag zijn enkele oorzaken aan te wijzen. Allereerst verlieten in 
dee eerste helft van de jaren tachtig enkele belangrijke voortrekkers van immigranten-
belangenn (onder wie Talip Demirhan en Wim Sels) de Vervoersbond CNV. Bovendien 
werdenn immigranten meer dan voorheen lid van de FNV in plaats van de Vervoersbond 
CNV.. De FNV had vooral op nieuwe buitenlandse werknemers een grotere aantrekkings-
kracht,, omdat deze federatie door de stakingen van het begin van de jaren tachtig te 
boekk stond als veel radicaler en meer tot actie bereid dan het CNV. Dit impliceerde ook 
eenn vernieuwing van de vakgroep Buitenlandse Werknemers van de Vervoersbond FNV, 
diee meer dan voorheen ook tweede-generatie immigranten telde. Deze tweede generatie 
werdd deels met een andere problematiek geconfronteerd dan de eerste generatie (de 
afschaffingg van allerlei regelingen die voor de eerste generatie wel bestonden, de afkal-
vingg van het aandeel immigranten in het personeelsbestand en de doorstroom naar 
hogeree functies). Deze kwesties werden door de vakgroep op de vakbondsagenda gezet. 
Overigenss was de verhoogde aandacht van de FNV (die in de jaren tachtig met een 
dalendd ledental te kampen had) voor immigranten, die een steeds groter aandeel in de 
beroepsbevolkingg innamen, deels ook een strategie om leden te winnen. 

EconomischeEconomische en maatschappelijke factoren 

InIn hoofdstuk 1 heb ik verondersteld dat de houding van vakbonden tegenover arbeids-
migratiee samenhangt met de economische en arbeidsmarktomstandigheden. In tijden 
vann overvloedig binnenlands arbeidsaanbod en geringe vraag zal de vakbeweging 
trachtenn verdere arbeidsmigratie te voorkomen. In het omgekeerde geval zal zij eerder 
geneigdd zijn mee te werken, maar zal een sterke vakbeweging daaraan ook voorwaar-
denn stellen. Daarnaast heb ik verondersteld dat economische factoren ook de speel-
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ruimtee van vakbonden kunnen bepalen bij het organiseren van immigranten en het 
behartigenn van hun belangen. Immers, verondersteld mag worden dat de (feitelijke of 
vermeende)) concurrentie tussen autochtonen en immigranten in tijden van grote 
werkloosheidd sterker wordt ervaren, waardoor een actief inclusiebeleid van bonden 
problematischerr wordt. In het verlengde daarvan kan er in economisch goede tijden 
meerr ruimte zijn voor speciale beleidsmaatregelen ter verbetering van de sociaal-
economischee positie van immigranten, zoals positieve actie en het geven van taalcur-
sussenn en kadertrainingen.. Bij een verslechterde arbeidsmarktsituatie zal het draagvlak 
voorr zulke maatregelen (vooral onder autochtone leden) verkleinen en zullen bonden 
eerderr geneigd zijn voorrang te geven aan algemene belangen boven specifieke belan-
genn van immigranten. 

Vlakk na de Tweede Wereldoorlog verschilde de economische situatie in de West-
Europesee landen aanzienlijk. Sommige landen moesten hun economie compleet 
wederopbouwen;; de landen die niet rechtstreeks bij de oorlog waren betrokken, had-
denn in dit opzicht tot aan het begin van de jaren zestig een voorsprong. Daarna Üepen 
dee economische ontwikkelingen in West-Europa in toenemende mate parallel. De 
financiëlefinanciële en economische internationalisering leidde ertoe dat nationale economieën 
steedss meer met elkaar verweven raakten en afhankelijk van elkaar werden. In het 
beginn van de jaren zeventig vond in de meeste West-Europese landen een grote econo-
mischee verschuiving plaats, gedeeltelijk veroorzaakt door de oliecrisis van 1973 maar 
ookk door economische ontwikkelingen die allang daarvoor in gang waren gezet. De 
reactiee van de vakbeweging op de economische ontwikkelingen was in deze landen 
vrijwell  identiek: zij stuurde aan op een restrictiever immigratiebeleid. De houding 
tegenoverr gezinshereniging, asielzoekers of illegale immigranten en de wijze waarop 
mett eenmaal aanwezige immigranten werd omgegaan, verschilde echter wel sterk per 
landd (Penninx & Roosblad 2000c: 202). 

Hoewell  er een duidelijke relatie is tussen economische factoren en de opstelling 
tegenoverr arbeidsmigratie, is deze relatie minder eenduidig wanneer het gaat om de 
stellingnamee over eenmaal aanwezige immigranten. Dan blijken andere factoren, zo-
alss maatschappelijke ontwikkelingen, een interveniërende rol te spelen. Dit wordt 
duidelijkk in de Nederlandse situatie, wanneer het beleid zoals dat op de verschillende 
niveauss werd gevoerd, wordt vergeleken. 

Dee vraag hoe het beleid van de vakcentrales en aangesloten bonden zich tot elkaar 
verhoudt,, is niet eenduidig te beantwoorden. Er was geen sprake van een strakke top-
downverhouding,, in de zin dat de centrale dicteerde wat de bonden moesten doen, 
maarr er was evenmin sprake van een duidelijke bottom-uprelatie. De centrales speel-
denn vaak een stimulerende en initiërende rol, waarbij zij richdijnen aan de aangesloten 
bondenn gaven voor uit te zenen beleid. Het was echter aan de bonden om te beslissen 
hoee zij daarmee omgingen. Dit leidde ertoe dat het beleid op federatieniveau kon ver-
schillenn van het beleid op vakbondsniveau. De hypothese dat vakbewegingen in tijden 
vann economische recessie (specifieke) belangenbehartiging van immigranten eerder als 
problematischh beschouwen, blijkt niet altijd op te gaan. Dit verschilt per niveau en 
hangtt samen met de mate waarin maatschappelijke factoren van belang worden geacht. 
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Eenn illustratie hiervan is de start van het formele minderhedenbeleid van de FNV in 
1982.. Eind jaren zeventig kwam de Nederlandse overheid tot de conclusie dat de 
gedachtee van tijdelijke arbeidsmigratie diende te worden losgelaten. Tevens achtte zij 
hett noodzakelijk een integratiebeleid te voeren, gericht op het wegwerken van de ach-
terstandspositiee van immigranten. Als reactie hierop formuleerden ook de vakcentra-
less een minderhedenbeleid. Dit gebeurde echter in een periode van grote werkloos-
heidd en economische recessie. Dit toont aan dat op nationaal niveau de maatschappe-
lijk ee ontwikkelingen belangrijker werden geacht dan de economische situatie van dat 
moment.. Bij de (autochtone) achterban en de vakbonden stuitte dit beleid op hevige 
kritiek.. Een deel van de achterban (inclusief een deel van de vakbondsbestuurders) 
beschouwdee dit, mede gezien de relatief hoge werkloosheid, als bedreigend voor de 
'eigen'' positie. Bovendien was bij de spoorwegbonden een omgekeerde reactie waar te 
nemenn op het loslaten van de tijdelijkheidsgedachte. Waar dit op het niveau van de 
federatiess een startsein was voor het formuleren van immigrantenbeleid, was het op 
hett niveau van de vervoersbonden in de sector spoorwegen juist een signaal om af te 
stappenn van specifiek beleid voor immigranten. De redenering hierachter was dat met 
hett vervallen van de tijdelijkheidsgedachte ook de noodzaak verviel om deze werk-
nemerss als een aparte categorie te beschouwen, waarvoor extra voorzieningen in stand 
moestenn worden gehouden. Vanuit die gedachte werden dee onkostenvergoeding voor 
hett gescheiden wonen van het gezin en de verhuiskostenvergoeding voor gezinsher-
enigingg geschrapt en verviel het recht op langere vakantie. In principe heeft de NS in 
dee periode van i960 tot 1984 nauwelijks beleid gevoerd gericht op de opheffing van de e 
achterstandspositiee van buitenlandse werknemers. De specifieke maatregelen waren 
eerderr bedoeld ter compensatie van het tijdelijk werken, ver van huis, zonder gezin. In 
ditt opzicht had het net zogoed om werknemers in topfuncties kunnen gaan. Hierin 
verschildee het specifieke beleid dat in deze periode werd gevoerd van de projecten die 
dee NS begin jaren negentig startte. Deze projecten waren, anders dan in de voorgaande 
periode,, wel gericht op het opheffen van de achterstandspositie van allochtone werk-
nemerss en het verbeteren van hun positie in het bedrijf. 

Eenn ander voorbeeld is de totstandkoming van het STAR-Akkoord 'Meer werk 
voorr minderheden' in 1990. Dit akkoord kwam eveneens onder druk van de overheid 
tott stand, die dreigde wettelijke maatregelen te treffen als de sociale partners niet zelf 
actiess zouden ondernemen ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van minder-
heden.. Daarnaast ging in deze periode zowel de vakcentrale FNV als de vakcentrale 
CNVV over tot het voeren van een positieve-actiebeleid. De Industriebonden van deze 
vakcentraless gingen hier echter niet in mee, met als een van de belangrijkste argumen-
tenn dat de economische situatie van dat moment volgens hen geen ruimte liet voor 
dergelijkee maatregelen. 

Hett spanningsveld tussen wat op hoger niveau maatschappelijk wenselijk wordt 
geachtt en algemene belangen is het duidelijkst zichtbaar op het niveau van de werk-
vloer.. De test voor de houding van vakbonden tegenover immigranten is de mate 
waarinn immigranten op de arbeidsmarkt en binnen arbeidsorganisaties iets van dit 
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beleidd merken. Het minderhedenbeleid dat de vakcentrale FNV initieerde, werd (in 
meerderee of mindere mate) overgenomen door de aangesloten bonden en werd in de 
jarenn negentig verder ingevuld. De cao werd steeds meer het instrument om achter-
standenn van immigranten op de arbeidsmarkt en in arbeidsorganisaties structureel te 
verkleinen.. De implementatie van het beleid liet echter te wensen over, waardoor het 
niett op de werkvloer doorwerkte: specifieke maatregelen ter verbetering van de positie 
vann immigranten werden vaak als wisselgeld in de onderhandelingen gebruikt. De 
interviewss op de werkvloer maakten duidelijk dat van het antidiscriminatiebeleid, 
zoalss vastgelegd in de non-discriminatiecode van de FNV-vakcentrale en aangesloten 
bondenn bij de NS, in de praktijk weinig was terug te zien. Klachten over discriminatie 
enn racisme werden door de bonden zelden opgepikt en in een aantal gevallen kwam de 
klachtt zelfs nooit daar terecht. Dit laatste kan worden geweten aan nalatigheid of 
onwetendheidd van de kant van allochtone werknemers, maar het argument kan ook 
wordenn omgedraaid: kennelijk slaagden de bonden er niet in om duidelijk te maken 
datt werknemers ook met dit soort problemen bij hen terechtkonden. Daar waar de 
klachtenn wel de bond bereikten, werd hier soms bedroevend mee omgegaan. Ondanks 
hett minderhedenbeleid van de Vervoersbond FNV en zijn stellingname tegen discri-
minatiee en racisme, is deze vakbond er kennelijk niet in geslaagd dit beleid op de 
werkvloerr goed ten uitvoering te brengen. Het onderzoek op de NS-werkvloer betreft 
uiteraardd maar een klein deelonderzoek, op basis waarvan ik geen algemene en harde 
uitsprakenn kan doen. Echter, conclusies van ander onderzoek naar racisme op de 
werkvloer,, zoals uitgevoerd door de FNV zelf, gaan in dezelfde richting (FNV 1997). 
Ookk het positieve-actiebeleid stuitte in de praktijk op weerstanden. Een deel van de 
vakbondsbestuurderss en de (autochtone) achterban percipieerde dit beleid als 'ten 
kostee van de eigen achterban', vooral in periodes van reorganisatie en bij (gedwongen) 
ontslagen.. Dit beïnvloedde de mate waarin deze maatregelen door de bonden op de 
werkvloerr werden ondersteund. Een aantal autochtone kaderleden en bestuurders had 
moeitee met het verdedigen van dit beleid. Stonden zij daar wel achter, was het vaak 
moeilijkk om draagvlak te vinden bij de autochtone achterban en was er de vrees voor 
ledenverlies.. De eigen inzet van immigranten bleek in een aantal gevallen cruciaal 
voorr de daadwerkelijke implementatie van het minderhedenbeleid, bijvoorbeeld in 
hett Rotterdamse conducteursproject. Tegelijkertijd werd in het conflict dat daarover 
ontstondd het belang zichtbaar van officieel geformuleerd minderhedenbeleid. De 
Turksee kaderleden van de Vervoersbond FNV konden zich, om hun doel te bereiken, 
opp dit beleid beroepen. Bij een categorale vakbond als de FSV, die geen minderheden-
beleidd voerde, was dit onmogelijk geweest. 

Dee positie van immigranten en vrouwen vergeleken 

Dee indruk kan ontstaan dat de vakbeweging van oudsher een homogeen geheel 
vormdee en dat de komst van immigranten een tweedeling veroorzaakte in de arbei-
dersklassee (Castles & Kosack 1973: 447). Maar de arbeidersklasse was geen homogene 
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groep:: ook vóór de komst van immigranten waren er fracties die verschillende machts-
positiess innamen op de arbeidsmarkt en binnen de vakbeweging (Phizacklea & Miles 
1980).. Zo was er een deling op basis van klasse (witte versus blauwe boorden), maar 
warenn er ook splitsingen naar leeftijd, sekse en arbeid (werkenden versus niet-werken-
den).. Immigranten vormden in dit opzicht slechts een 'nieuwe' categorie. Wanneer 
wee de positie van immigranten historisch vergelijken met die van andere marginale 
groepenn in de vakbeweging, bijvoorbeeld vrouwen, dan stuiten we op een aantal inte-
ressantee overeenkomsten en verschillen. Lucassen (2001) constateert dat er ten aanzien 
vann de arbeidsmarkt in de historiografie zelden een verband wordt gelegd tussen de 
uitsluitingg van immigranten en vrouwen (door georganiseerde autochtone mannen, 
niett zelden ondersteund door de staat), een uitsluiting die werd gerechtvaardigd door 
hett principe van 'de autochtone man als kostwinner' voorop te stellen. 

Inn deze slotparagraaf vergelijk ik de positie van vrouwen in de twintigste eeuw (in de 
tijdvakkenn van 1898 tot 1940 en van 1945 tot 1990) met die van naoorlogse immigran-
tenn (van i960 tot 1997).6 Aan het vergelijken van deze verschillende periodes en groe-
penn kleven uiteraard bezwaren. Zo is de context (deels) zeer verschillend: aan het 
beginn van de twintigste eeuw kwam de vakbeweging net van de grond; in de periode 
naa de Tweede Wereldoorlog was zij uitgegroeid tot een invloedrijke institutie in de 
samenleving.. Zo ook stonden vrouwen in vooroorlogse periode weliswaar op veel ter-
reinenn als het ware buitenspel, zij maakten niettemin permanent deel uit van de 
samenleving.. Immigranten werden, zeker in de beginjaren, vooral beschouwd als tij -
delijkk deel uitmakend van de samenleving. Ondanks deze bezwaren lijk t het mij toch 
interessantt om de positie van vrouwen en immigranten op een aantal punten te verge-
lijken,, omdat dit een dieper inzicht geeft in de positie van immigranten en de werking 
vann vakbonden. 

Uitt onderzoek naar de positie van vrouwen in de vakbeweging blijkt dat deze vrou-
wenn vooral als een 'lastige' groep werknemers beschouwde: zij vormden een bedrei-
gingg voor de werkgelegenheid en de lonen van mannen en waren moeilijk te organise-
ren.. Outshoorn vat de vooroorlogse positie van vrouwen in de vakbeweging als volgt 
samen: : 

'Inn feite kan de gehele vroege vakbondsgeschiedenis in Nederland ten aanzien van n 
vrouwenn samengevat worden in de klaagzang, hoe moeilijk het is vrouwen in een 
vakbondd te organiseren, hoe snel vrouwen zich lenen tot onderkruipen bij het bre-
kenn van stakingen, aangevuld met de klacht over het loondrukkende effect van hun 
arbeidd buitenshuis. De schuld voor het feit dat vrouwen moeilijk te organiseren 
zijn,, wordt gelegd bij vrouwen die onvoldoende het belang van vakorganisatie 
inzien'' (geciteerd in Van Eijl 1997:12). 

Mett enige aanpassingen had dit citaat betrekking kunnen hebben op immigranten... 
Ookk de verklaringen voor de lage organisatiegraad van vrouwen vertonen veel 

overeenkomstenn met die voor immigranten. De organisatiegraad van vrouwen ont-
wikkeldee zich van 2 procent in 1909 en 16 procent in 1973 naar een hoogtepunt van 
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233 procent in 1981, maar daalde daarna weer tot 13 procent in 1991 (Van Eijl 1997:333). 
Hoewell  de organisatiegraad van vrouwen in de loop van de eeuw fors steeg, bleef deze 
tochh gemiddeld drie keer zo laag als die van mannen. Ook de organisatiegraad van 
immigrantenn werd laag geschat. 

Inn de periode van 1898 tot 1940 werd als belangrijkste verklaring voor de relatief 
lagee organisatiegraad van vrouwen het verschil in beroepsperspectief tussen mannen 
enn vrouwen genoemd. Veel vrouwen verwachtten slechts een korte periode van hun 
levenn beroepsarbeid te kunnen verrichten. Zij zouden daardoor minder geneigd zijn 
zichh te organiseren ten behoeve van het bewerkstelligen van verbeteringen die veelal 
pass op langere termijn konden worden bereikt. Daarnaast waren de lonen van vrou-
wenn vaak zo laag dat ze niet bereid of in staat waren een deel daarvan aan de bond af te 
dragen.. Bovendien was een relatief groot deel van de werkende vrouwen jong, en jon-
gerenn waren in het algemeen minder geneigd zich bij een vakorganisatie aan te sluiten, 
evenalss werknemers die slechts een gedeelte van de week of het jaar werkten. Verschil-
lenn in beroepen tussen mannen en vrouwen werden eveneens als verklaring aange-
voerd.. Vrouwen waren in de vooroorlogse periode ondervertegenwoordigd in beroe-
penn die verhoudingsgewijs sterk waren georganiseerd, zoals in geschoolde beroepen in 
dee nijverheid en in de ambtenarij. Vrouwen werkten lange tijd vooral in beroepen en 
bedrijfstakkenn die hoe dan ook een lage organisatiegraad kenden. Tot slot speelt ook 
dee positie van vrouwen in de vakbond een rol. Vrouwen waren sterk ondervertegen-
woordigdd op belangrijke posities in de bond, wat mede werd veroorzaakt door het ver-
schill  in aandacht voor de belangen van werkende mannen en vrouwen. De beslissing 
omm al dan niet lid te worden van een bond, werd ongetwijfeld beïnvloed door de aan-
off  afwezigheid van aandacht voor wat vrouwen als hun belangen zagen. Voorzover die 
belangenn betrekking hadden op betere arbeidsvoorwaarden, overlapten die met de 
belangenn van mannen. Maar de vraag was wat de bond vrouwen had te bieden als het 
gingg om specifieke vrouwenbelangen (Van Eijl 1997: 21-22). 

Eenn illustratie van specifieke belangenbehartiging van vrouwen is de problematiek 
rondd de gelijke beloning van mannen en vrouwen. Al ruim voor de Tweede Wereld-
oorlogwerdenn vanuit de vrouwenbeweging met enige regelmaat initiatieven genomen 
gelijkee beloning van mannen en vrouwen te bevorderen. De grote beloningsverschil-
lenn tussen de seksen waren geen specifiek Nederlands verschijnsel. Zowel de nationale 
alss de internationale vakbeweging legde echter in de eerste helft van de vorige eeuw 
geenn al te grote ijver aan de dag om die verschillen te verkleinen. Een uitzondering 
hieropp waren de maatregelen die rond het einde van de Eerste Wereldoorlog werden 
genomen.. In verschillende landen was betaalde arbeid van vrouwen in de jaren 1914-
19188 behoorlijk toegenomen; de nieuwe arbeidskrachten bleken naar voldoening te 
functioneren.. De vrees bestond dat werkgevers ook na afloop van de oorlog vrouwen 
inn dienst zouden houden, omdat hun lonen lager waren dan die van mannen, en een 
groott aantal terugkerende frontsoldaten hierdoor werkloos zou worden. Om dat te 
verhinderen,, pleitte de vakbeweging voor gelijke beloning. Dit beginsel werd zelfs in 
19199 opgenomen in de constitutie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Na 
enigee tijd bleek de vrees voor het 'vrouwenprobleem' ongegrond. Vrouwen deden 
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veelall  werk dat voorheen niet gebeurde, zoals in de oorlogsindustrie, en deze arbeids-
plaatsenn werden later voor een groot deel weer opgeheven. Bovendien werd het recht 
opp werk voor mannen die in de oorlog hadden gevochten zo breed gedragen, dat 
werkgeverss hen welhaast 'als vanzelfsprekend' (weer) in dienst namen en veel vrouwen 
hett zelf ook min of meer terecht vonden dat ze hun onlangs veroverde plaatsen weer 
afstondenn (Van Eijl 1997: 23-24). 

Ookk na de Tweede Wereldoorlog bleef de kwestie van gelijke beloning voor vrou-
wenn hoog op de agenda staan, zeker in de jaren vijfti g en zestig. Gelijke beloning was 
bijj  uitstek een terrein waarop de vakbeweging kon worden aangesproken. Toch is de 
strijdd voor gelijke beloning niet in de eerste plaats gevoerd aan de onderhandelings-
tafel,, maar in de internationale en nationale politiek. De vakbeweging richtte zich 
aanvankelijkk vooral op wetgeving op dit terrein, en niet zozeer op cao-onderhande-
lingen.. Dit was ook een strategische keuze: op die manier kwam zij niet in conflict met 
haarr overwegend mannelijke aanhang, die het niet op prijs zou stellen als de zeer 
beperktee loonruimte werd besteed aan het optrekken van de lonen voor vrouwen. 
Duidelijkk is in elk geval dat de vakbeweging van gelijke beloning geen breekpunt in de 
onderhandelingenn maakte; daarvoor waren veel te weinig vrouwen lid van de vak-
bond.. Bondsbestuurders wezen tevens op verzet bij de mannelijke achterban om loon 
inn te leveren voor gelijke beloning. 

Dee ongelijke beloning is uiteindelijk toch vooral verminderd door afspraken in de 
cao-onderhandelingen;; wettelijke regelingen kwamen er pas toen gelijke beloning in 
dee cao's een feit was. Echter, deze cao-afspraken kwamen tot stand onder druk van 
internationalee wetgeving, en niet zozeer omdat vakbondsbestuurders zich er zo hard 
voorr maakten (Van Eijl 1997: IOI, 109-110). 

Ookk in het geval van immigranten heeft de vakbeweging bij hun belangenbeharti-
gingg lange tijd voor de politieke weg (beïnvloeding van wet- en regelgeving) gekozen. 
Bijvoorbeeldd door er bij de overheid op aan te dringen maatregelen te treffen ter 
bevorderingg van hun integratie en voor hen discriminerende bepalingen tegen te gaan 
-- woonlandbeginsel, strijd tegen Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW). Pas 
inn het begin van de jaren werden met de sociale partners in de Stichting van de Arbeid 
afsprakenn gemaakt over de arbeidsparticipatie van immigranten en werden in de 
cao-onderhandelingenn werkgelegenheidsbepalingen voor hen opgenomen. Ook dit 
gebeurdee (net zoals bij de gelijke beloning) eerder onder druk van buiten (een over-
heidd die met wetgeving dreigde) dan door de inzet van de vakbeweging. 

Eenn belangrijk verschil tussen vrouwen in immigranten is dat de laatsten zich 
nooitt binnen aparte vakorganisaties hebben georganiseerd. Bovendien heeft over 
eigenn vakorganisaties voor immigranten in Nederland, in tegenstelling tot bijvoor-
beeldd Groot-Brittannië (Wrench 2000), nooit een serieuze discussie plaatsgevonden. 
Vrouwelijkee werknemers kenden al voor de Eerste Wereldoorlog eigen organisaties.7 

Voorr de hand liggende verklaringen voor het ontbreken van aparte immigrantenbon-
denn zijn de veelal slechte rechtspositie van immigranten met een niet-Nederlandse 
nationaliteit,, hun slechte arbeidsmarktpositie en de tijdelijkheid van hun verblijf. Uit 
dee studie van Van Eijl (1997) wordt echter duidelijk dat de rechtspositie van vrouwen, 
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maarr vooral hun positie op de arbeidsmarkt in de periode 1898-1940 veel gelijkenissen 
vertoontt met die van immigranten: ook vrouwen werden gezien als tijdelijke arbeids-
krachtenn (lange tijd werden zij bij huwelijk en zwangerschap gedwongen ontslagen); 
ookk vrouwen werden gebruikt als buffer in geval van arbeidskrapte (tijdens de wereld-
oorlogen);; en ook vrouwen hadden een ongunstige rechtspositie. Zo waren gehuwde 
vrouwenn tot 1956 volgens de wet handelingsonbekwaam, waardoor ze niet zelfstandig 
bepaaldee financiële transacties konden verrichten. Toch werden aan het einde van de 
negentiendee eeuw verschillende vakverenigingen opgericht met uitsluitend vrouwe-
lijk ee leden, uit onvrede over de bestaande vakorganisaties, vooral over de geringe 
belangstellingg die daar aan de dag werd gelegd voor de problemen van vrouwen op de 
arbeidsmarkt-- dezelfde redenen die ook immigranten hadden kunnen doen besluiten 
eigenn vakorganisaties op te richten. 

Eenn belangrijke verklaring voor dit verschil is volgens mij dat vrouwen in vele 
gevallenn in aparte beroepen werkzaam waren, beroepen die nauwelijks door mannen 
werdenn uitgeoefend. De aparte vakorganisaties voor vrouwen waren ook veelal be-
perktt tot die beroepen, bijvoorbeeld de Algemene Nederlandsche Naaistersbond of de 
Nederlandschee Dienstbodenbond. Immigranten waren ook wel geconcentreerd in 
bepaaldee beroepen (zoals in de schoonmaak of laaggeschoolde industriële beroepen), 
maarr deze werden niet (vrijwel) uitsluitend door immigranten uitgeoefend. Tevens 
zijnn immigranten ook nooit formeel uitgesloten van algemene vakbonden, iets wat bij 
vrouwenn incidenteel wel is gebeurd. Een andere verklaring kan zijn dat deze vrouwen-
vakbondenn werden opgericht in een periode waarin de vakbeweging nog vorm moest 
krijgen.. Het oprichten van aparte immigrantenvakbonden — zo immigranten dat al 
wenselijkk vonden - was in de naoorlogse periode wellicht moeilijker aangezien de vak-
bewegingg toen een gevestigde institutie in de samenleving was. 

Vrouwenvakbondenn waren overigens geen groot succes. Zij organiseerden slechts 
eenn klein aantal werkneemsters en na verloop van tijd zijn de meeste bonden opgehe-
ven,, opgegaan in gemengde vakorganisaties of zelf gemengd geworden. Na de Eerste 
Wereldoorlogg speelde de kwestie van aparte vakbonden voor vrouwen nauwelijks 
meerr (Van Eijl 1997: 26). 

Wanneerr we de positie van immigranten en vrouwen binnen de naoorlogse vak-
organisatiess vergelijken, valt een aantal overeenkomsten op. Eind jaren zeventig werd 
binnenn het NKV niet veel gedaan aan organisatie van vrouwen. Er bestonden nauwe-
lijk ss specifieke organisaties of werkgroepen voor vrouwelijke leden. In de Industrie-
bondd NKV, vooral in de textielsector, was wat meer aandacht voor vrouwelijke werk-
nemerss en voor kwesties als gelijke beloning. Maar ook in deze bond kwam het vrou-
wenwerkk pas echt op gang na de fusiebesprekingen. Binnen het N W en de aangesloten 
bondenn was het vrouwenwerk beter georganiseerd. Maar ook dit heeft een tijdje op 
zichh laten wachten. In 1972 had alleen de Vervoersbond N W een vrouwengroep die 
goedd functioneerde. Zeker bij de bedrijfsgroep spoorwegen boekten de vrouwen suc-
cess en waren daar zo duidelijk aanwezig dat er in 1979 een afzonderlijke adviesgroep 
vrouwenn werd ingesteld (Van Eijl 1997: 146, 154-155)- De bedrijfsgroep spoorwegen 
blijk tt ook als een van de weinige in die tijd goedfunctionerende werkgroepen voor 
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buitenlandsee werknemers te hebben gehad, zowel bij de Vervoersbond N W / F NV als 
bijj  de Vervoersbond CNV. 

Watt betreft de organisatiegraad valt op dat die van vrouwen misschien dan wel niet 
hoogg was, maar dat hun aandeel in het totale ledenbestand van een aantal vakbonden 
vanaff  de jaren tachtig wel flink is toegenomen. Zo was het aandeel van vrouwen in het 
ledenbestandd van de AbvaKabo fors (34 procent in 1990) en bestond de Algemene 
Bondd voor Onderwijzend Personeel (ABOP) zelfs voor iets meer dan de helft uit vrou-
welijkee leden (53 procent in 1990) (Van Eijl 1997: 334). Vooral in deze bonden kwam 
eenn uitgebreid netwerk van actieve vrouwen tot stand, dat weer allianties zocht met an-
deredere vrouwennetwerken (bijvoorbeeld vrouwenorganisaties, vrouwen in de politiek). 
Dee kadervrouwen uit deze bonden waren veelal hoog opgeleid en voelden zich vaak 
verbondenn met de feministische beweging. Binnen deze vakbonden ontstond welis-
waarr meer aandacht voor het vrouwenwerk, maar dit leidde er niet toe dat het aantal 
vrouwenn in bestuursorganen toenam, tot ongenoegen van de vrouwelijke leden. Vrou-
wengroepenn met uitsluitend adviserende bevoegdheden bleken weinig invloed te heb-
benn binnen de officiële kanalen van de vakbeweging. Ook het Vrouwensecretariaat en 
dee Commissie Vrouwenarbeid boden onvoldoende mogelijkheden om veranderingen 
tee bewerkstelligen (Van Eijl 1997:147-155). In het geval van vrouwen was, net als bij im-
migranten,, positieve actie nodig om een inhaalslag te bewerkstelligen, wat op weerstan-
denn bij de mannelijke vakbondsleden en -bestuurders stuitte. Opmerkelijk is overigens 
datt het binnen de vakcentrale FNV ook de AbvaKabo en in iets mindere mate de ABOP 

warenn waar goeddraaiende allochtone kadergroepen ontstonden, die in staat waren een 
zekeree invloed uit te oefenen op het beleid van deze bonden. 

Mett deze summiere vergelijking van twee marginale groepen binnen de Nederlandse 
vakbewegingg heb ik getracht een aantal verklaringen te geven voor gevonden over-
eenkomstenn en verschillen tussen deze groepen, maar tevens een dieper inzicht te 
gevenn in de specifieke positie van immigranten en in de werking van Nederlandse vak-
bonden.. Zij roept waarschijnlijk tegelijkertijd evenveel vragen op. Voor een beter 
inzichtt in de manier waarop vakbonden opereren, zou een diepgaande studie waarin 
meerderee groepen werknemers met elkaar worden vergeleken, interessant zijn. 

Zowell  de vergelijking met vrouwen als de internationale vergelijking ondersteunt de 
veronderstellingg dat niet zozeer de specifieke kenmerken van immigranten, maar veel-
eerr de specifieke structuur en werkwijze van vakbonden en hun positie binnen de 
samenlevingg van betekenis zijn voor hun houding, activiteiten en beleid ten aanzien 
vann deze groep werknemers. Wanneer de drie niveaus in samenhang worden bestu-
deerd,, valt bovendien op dat deze factoren per niveau kunnen verschillen en dat er een 
enormee afstand kan zijn tussen wat op het niveau van de vakcentrales wordt bedacht 
enn afgesproken en wat er op de werkvloer gebeurt. 




