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Zijn migranten
organisaties er voor 
migranten of voor 
het beleid? 

FLIP LlNDO 

Nederlanders zijn clubjesmensen. We kunnen het ons eigenlijk niet voorstel
len dat anderen minder de behoefte hebben om in een geformaliseerd kader 
samen dingen te doen. In die zin vinden we het raar, en eigenlijk ook onge
wenst, als migranten zonder formele organisaties door het leven gaan. Dan 
zeggen we: die en die gemeenschap hangt als los zand aan elkaar. Gelijktijdig 
bekijken we organisatievorming van migranten met het grootste wantrou
wen. Vooral als ze het helemaal zelf doen en zich nationalistisch-religieus 
profileren, wekt dat bij ons een diepe achterdocht. Het moet begrijpelijk, 
invoelbaar zijn in ons referentiekader. 

Nationalistisch enthousiasme 
In mei 2000, toen ik de inleiding voor de GroenLinks-conferentie schreef 
waarop dit stuk is gebaseerd, won Galatasaray uit Istanbul de UEFA-cup. 
Dit heuglijke feit werd door Turken in Nederland op een onbekommerd nati
onalistische manier gevierd. De Nederlandse televisie liet hiervan beelden 
zien en begeleidde deze met instemmende commentaren. Twee weken later 
besteedde het actualiteitenprogrammà Netwerk aandacht aan een andere 
Turkse gebeurtenis waarin hetzelfde nationalistische vreugdebetoon te zien 
was. Het programma volgde een tiener met de Turkse vlag om zijn schou
ders gedrapeerd (hij leek zo weggelopen van het UEFA-cupfeestje op het 
Mercatorplein) maar er waren nu ook enkele jongemannen met een groen
islamitische haarband te zien. Dit keer ging het om de jaarlijkse massabijeen
komst in Keulen van' de politiek-religieuze beweging Milli GÖrü~. De Turkse 
families die hier uit verschillende landen in West-Europa naartoe trekken, 
beschouwen deze manifestatie als een uitje met gelijkgestemden, en hun 
enthousiasme weerspiegelt een behoefte tot identificatie, vergelijkbaar met 
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die van Nederlandse protestants-christelijke jongeren die een EO-landdag 
bezoeken. De geamuseerde instemming waarmee eerder verslag werd gedaan 
van het voetbalfeest, had nu plaatsgemaakt voor suggestieve berichtgeving. 
De geestdrift van de deelnemers werd als massahysterie gepresenteerd, ter
wijl een aantal radicale uitspraken van individuele manifestatie bezoekers 
(niet duidelijk was of het om 'Duitse', 'Belgische' of 'Nederlandse' Turken 
ging) werd uitgezonden. Een Kamerlid wees er in de uitzending op dat de 
lotsverbondenheid die door de samenkomst werd opgewekt een dankbare 
voedingsbodem verschafte aan extremistische denkbeelden. Ook beklem
toonde het programma de dubbele agenda van de leiders van de beweging. 
'Ze doen alsof ze voor integratie zijn, maar Milli GörÜ9 staat de integratie in 
de weg'. Nu is het inderdaad zo, dat de zegslieden en aanvoerders van Milli 
Görü~ in Europa, en ook in Nederland, zich weren in meerdere arena's. Zij 
ontlenen hun maatschappelijke en politieke prestige niet alleen aan wat zij 
als belangenbehartiger gedaan krijgen bij allerlei lokale en nationale overhe
den, maar ook aan de rol die ze spelen in verschillende fora van de Turkse 
en islamitische gemeenschap en van de (transnationale) politiek-religieuze 
beweging waarbij ze zijn aangesloten (Lindo 1999). De verwachtingen die 
men in die verschillende fora van hen heeft, kunnen inderdaad conflicteren. 
In de uitzending ging het echter vooral om de 'gewone Turken' die de mani
festatie bezochten, en de manier waarop zij werden neergezet, geeft een 
inkijkje in de gedachtenwereld van de makers van deze aflevering van Net
werk: je bespeurt direct een impliciete veronderstelling dat de achterban van 
deze organisaties te weinig 'bagage' heeft om de werkelijke bedoelingen van 
hun woordvoerders te kunnen doorzien en zich mee laat voeren op het heil
loze pad naar onverdraagzaamheid, extremisme en destabilisering. Als bezie
ling en enthousiasme even niet direct te vatten zijn in Nederlandse referen
tiekaders, dan is daar meteen de angst dat deze emoties de cohesie van onze 
samenleving bedreigen. 

Culturele bevestiging 
Beide gebeurtenissen (ik bedoel niet de mediaverslagen ervan maar de 
gebeurtenissen zelf) zijn expressies van wat de socioloog Van Doorn (1988: 
77) als culturele bevestiging heeft omschreven: het beleven van de eigen 
groepsidentiteit, in relaties die door groepsleden worden beschouwd als pri
mair. Daarnaast streven immigranten collectief emancipatoire doelen na die 
meer op een verbetering van secundaire relaties in de publieke sfeer - de 
maatschappelijke positie- zijn gericht. Culturele bevestiging vindt men in 
de omgang met land- en streekgenoten, waarbij het gebruik van de eigen taal 
en de gemeenschappelijke interesses en hartstochten (waaronder sportieve, 
politieke en religieuze), gerelateerd aan de streek of het land van herkomst 
de mensen verbinden in één referentiekader. Deze behoefte aan gemeen
zaamheid en vanzelfsprekendheid is het belangrijkste motief van migranten 
overal om zich te organiseren. Dit geldt uiteraard vooral voor de eerste gene-
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ratie, die sterk emotioneel en in termen van concrete relaties verbonden 
blijft met de omgeving waar men opgroeide en van waaruit men naar N eder
land kwam. Maar ook de kinderen van migranten die hier opgroeien identi
ficeren zich vaak met het land en de cultuur van herkomst, ook al hebben ze 
daarmee een heel andere band dan hun ouders. Deze behoefte aan identifi
catie is voor veel jongeren reden genoeg om zich bijvoorbeeld bij een studen
tenvereniging van de eigen groep aan te sluiten. Bestuurders, woordvoerders 
en anderen die binnen hun organisatie actÎE,:f zijn, hebben daarnaast andere, 
vooral emancipatoire ambities voor de organisaties die ze leiden. Zij zetten 
zich in voor een betere maatschappelijke, economische of politieke positie 
van groepsleden en van de groep als geheel door belangenbehartiging, hulp
verlening, en verbetering van het image van de groep naar buiten toe. Ook 
presenteren zij zichzelf soms als woordvoerder van, bijvoorbeeld, de Turkse 
of Marokkaanse gemeenschap door zich uit te spreken over maatschappe
lijke of politieke ontwikkelingen in het land van herkomst. In het realiseren 
van deze ambities kapitaliseert men echter op de grote behoefte onder hun 
achterban om op een of andere manier bij elkaar betrokken te zijn. Eigenlijk 
is het moeilijk om de expressieve en emancipatoire doelen uit elkaar te trek
ken. In de ogen van hen die bij migrantenorganisaties zijn aangesloten, ligt 
aan beide doelen au fond dezelfde drijfveer ten grondslag: het voortbestaan 
van de groep waarin men zich geborgen voelt. Wat is hier tegen? Zeer veel 
sociale verbanden (waaronder ook sport- en hobbyclubs) beogen - informeel 

- hetzelfde soort doelen. Het onder elkaar zijn, met uitsluiting van anderen, 
is een in Nederland volledig geaccepteerde vorm van vrijetijdspassering. 

Burgerschap 
Je hoort tegenwoordig nogal eens dat zich in migrantengemeenschappen 
een ontwikkeling voordoet die tegengesteld is aan die van de samenleving als 
geheel. De Nederlandse samenleving is aan het individualiseren, en dit gaat 
gepaard met ontkerkelijking en afkalving van het traditionele sociale mid
denveld. Immigranten daarentegen, wordt gesteld, werken aan de opbouw 
van hun eigen gemeenschappen, met een eigen sociaal-economische en reli
gieuze infrastructuur, en dit komt tot uiting in een steeds grotere diversi
teit van eigen verenigingen en instellingen (zie bijvoorbeeld Penninx, Tillie, 
Vermeulen & Wolff 1995). Je kunt je afvragen of hier inderdaad sprake is 
van tegengestelde processen; hierboven kwam de clubjesgeest ter sprake die 
Nederlanders nog steeds en misschien zelfs in toenemende mate in bezit 
heeft. De samenleving raakt weliswaar steeds verder geïndividualiseerd en 
geseculariseerd, dit gaat echter niet gepaard met de teloorgang, maar juist 
met een vermeerdering en diversificatie van sociale verbanden, een ontwik
keling die nu juist ook kan worden geconstateerd onder immigranten en hun 
nakomelingen. Niettemin wordt de organisatievorming onder migranten met 
ambivalente gevoelens bekeken. Enerzijds is er argwaan: draagt die opbouw 
van een eigen sociale en religieuze infrastructuur wel bij tot de inpassing van 
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deze groepen in de samenleving? Draagt organisatievorming onder migran
ten niet eerder bij tot hun isolement? Anderzijds hebben begrippen als burger
schap-ais-deugd of actiefburgerschap ook hun intrede gedaan in de nota's van 
het minderhedenbeleid en wordt de verwachting uitgesproken dat migran
tengemeenschappen hun infrastructuur ten dienste stellen van de integra
tie van migranten en hun nakomelingen in de samenleving (Penninx & Slij
per 1999). De overheid, maatschappelijke instellingen, of ~piniemakers laten 
zelfs blijken in feite te rekenen op migrantenorganisaties of op de solidariteit 
binnen migrantengemeenschappen voor het slagen van het integratiebeleid. 

Tijdens een discussie met de publicist Paul Scheffer in Feb: Meritis naar 
aanleiding van het door hem begonnen debat over het 'multiculturele drama' 
lieten hoogopgeleide Turkse en Marokkaanse jongeren hun ongenoegen blij
ken omdat zij steeds worden geïdentificeerd met problemen die door leef
tijdsgenoten uit hun groep worden veroorzaakt. 'Ik ben het zat om uit te 
leggen waarom ik ben zoals ik ben en me te verantwoorden voor de proble
men van een minderheid!' riep één van hen op een gegeven moment uit. Het 

Parool, dat op 6 november 2000 verslag deed van de bijeenkomst, vervolgt: 
'De weigering van de succesvolle allochtonen om met hun zwakkere broeders 
geïdentificeerd te worden, was net wat Scheffer nodig had. Aan het einde 
van het debat kreeg hij op deze wijze de kans om de progressieve kant van 
zijn betoog te laten zien. "Ik begrijp dat een Marokkaanse arts als arts wil 
worden gezien, en niet als boegbeeld van de Marokkaanse gemeenschap. 
Maar in hoeverre voelen de succesvollen zich nog verantwoordelijk voor de 
achterblijvers? 'Dit land is nu ook van ons', zei Kader Abdollah eens. Maar 
dan moet je ook je plicht als burger onder ogen zien.'" 

Ik zou de kwalificatie van Het Parool dat Scheffers betoog hier progressief 
is, niet voor mijn rekening willen nemen. We hebben allemaal dezelfde bur
gerschapsplichten. En natuurlijk kan je je daar het best van kwijten in de 
directe leefomgeving. Je helpt je oude buurvrouw met de boodschappen naar 
boven dragen, en je doet iets tegen geweld op straat als dat in je vermogen 
ligt. Maar hebben burgers bovenop deze 'standaard' burgerschapsplichten 
van ieder individu, nog extra plichten ten aanzien van mensen uit de eigen 
sociale of etnische categorie? Ook al voelen veel migranten dat zelf wel zo, 
van overheidswege kan dat niet van ze worden geëist. Het is geen plicht, 
maar een recht, een grondrecht zou ik zeggen. Mag, hoeft niet. Dit geldt ook 
voor georganiseerde activiteiten van migranten. Deze zijn vrijwel altijd onbe
taald. Bestuurswerkzaamheden, maar ook bijna alle andere bezigheden zoals 
het organiseren van een feest of het runnen van een huiswerkklas worden 
'erbij gedaan', in de vrije tijd, vaak naast een studie of een betaalde baan. Niet
temin is veelvuldig geconstateerd dat migranten ondervertegenwoordigd 
zijn in vrijwilligerswerk. Dat werkzaamheden binnen de eigen organisaties 
vaak niet worden gerekend onder vrijwilligerswerk, heeft deels te maken met 
de ambivalente bejegening van migrantenorganisaties door Nederlandse 
instellingen en de overheid, maar gezegd moet worden dat actieve migranten 
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zelf hieraan bijdragen: zij griezelen vaak van die typisch Nederlandse term 
en willen niet dat hun bezigheden ermee worden geassocieerd (Lindo, Van 
Heelsum & Penninx 1997). Organisatievorming onder migranten moet niet
temin gezien worden als een legitieme en normale vorm van maatschappe
lijke participatie, ook als de bijdrage aan de sociale cohesie van de samenle
ving niet duidelijk is. 'Iets doen voor de eigen gemeenschap' is een vorm van 
actief burgerschap, of dit nu uitsluitend voor de uitdrukking van 'het eigene' 
is, of activiteiten om de positie van groepsleden te verbeteren. 

Abivalentie en wantrouwen 
Ik geloof echter niet dat het juist is dat de overheid voor het slagen van haar 
beleid rekent op migrantenorganisaties. Daarvoor zijn de eigen instituties 
van migranten ook plaatselijk vaak nog te weinig ontwikkeld, en is de rol 
van migrantenorganisaties in de verschillende etnische gemeenschappen 
anders. De vraag of migrantenorganisaties moeten worden beschouwd als 
obstakels voor integratie of als potentiële partners van de overheid om de 
integratie van de achterban te bevorderen, valt dan ook niet in algemene 
zin te beantwoorden. 

De 'verwachtingen' en 'het rekenen op' vallen bovendien onder de noemer 
van wervend en politiek-correct taalgebruik; deze uitspraken zijn niet echt 
gebaseerd op vertrouwen dat zoiets als een integratiebevorderende infrastruc
tuur wel vanzelf tot stand zal komen; men proeft in alles het ongeloof dat 
binnen migrantengemeenschappen de wil en het vermogen aanwezig is om dit 
op eigen kracht te verwezenlijken. Het gevoelen is vrij algemeen dat migran
ten moeten worden geholpen, de weg gewezen en zelfs gecorrigeerd om dit 
te bereiken. Waar komt de behoefte bij overheden vandaan om migranten en 
hun organisaties bij de hand te nemen, om ze als het ware voor te doen hoe het 
moet? Ik vermoed dat het voor een groot deel de angst is dat zich binnen die 
organisaties, en onder de achterban van die organisaties, ongewenste ontwik
kelingen zullen voordoen die de cohesie van de samenleving als geheel bedrei
gen. De behoefte tot het leggen van contact en het bieden van hulp wordt 
verwoord in het politiek-filosofisch jargon van de multiculturele samenleving, 
maar aan de basis ervan ligt iets basalers: wantrouwen. Het opleggen van bur
gerschapsplichten aan organisaties in ruil voor (financiële) ondersteuning en 
opname in overlegstructuren is vooral een vorm van containment poliey: het 
beheersen van het ongekende en verondersteld potentieel gevaarlijke. 

Het wantrouwen tegenover migrantenorganisaties is niet alleen het 
motief maar in zekere zin ook een gevolg van de 'brugfunctie' die we deze 
organisaties willen toedichten. Juist omdat in de ogen van de overheid 
migrantenorganisaties ertoe dienen om de stemming in de achterban te 
peilen, en ook om de groepen bij het beleid te betrekken door hun leiders en 
zegslieden ervoor medeverantwoordelijk te maken, is het voor bestuurders 
zo belangrijk zich ervan te vergewissen dat de leiding van de migrantenor
ganisaties er geen 'dubbele agenda' op nahoudt en dat de betogen voor de 
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Nederlandse bühne en voor de achterban in de grond hetzelfde zijn. Con
tainment policy vindt plaats onder auspiciën van het allochtonenbeleid, wat 
kan worden omschreven als een nationaal project, onderschreven door alle 
belangrijke politieke stromingen, en gebaseerd op consensuspolitiek. Deze 
manier van managing others (Lechner 1999) past in de wijze waarop Neder
landers alle belangrijke politieke en maatschappelijke projecten benaderen: 
meer door middel van praten en gladstrijken dan door harde confrontatie. 
In Nederland is men, meer dan in de omringende landen, gericht op het 
vergroten van de voorspelbaarheid van het politieke gedrag van de verschil
lende migrantengroepen (Lindo 1998). Consensuspolitiek - met het daarbij 
behorende 'peilen' van deskundigen en organisaties 'met wortels in' bepaalde 
subgroepen van de samenleving (zonder dat raadpleging van de achterban 
wordt gevraagd) is niet voorbehouden tot het domein van het minderhe
denbeleid. Vrijwilligersorganisaties worden traditioneel in die rol gedrukt; 
subsidiëring wordt ook om die reden gegeven (Kloosterboer 2001). De 
behandeling van de minderhedenproblematiek en de houding tegenover 
migranten organisaties - is dus een bijzonder voorbeeld van een algemene 
situatie. De achterdocht tegenover migrantengroepen is echter groter, en 
ook is de machtsrelatie tussen overheid en subsidiënt enerzijds en migran
tenorganisatie anderzijds nog ongelijker. In die situatie kan bij migranten
organisaties de neiging ontstaan de overheid deels naar de mond te praten, 
zonder dat in werkelijkheid doelstellingen en verwachtingen overeenkomen. 
De primaire behoeften van de doelgroep worden door het beleid immers 
vaak minder interessant gevonden. Zo kan, wat Penninx (1991) noemt, een 
papegaaiencircuit ontstaan. 

Brug of bedreiging? 
Migrantenorganisaties vormen over het algemeen geenbedreiging, maar ook 
zijn ze in de regel niet opgezet om een brugfunctie te vervullen voor het 
beleid. Allereerst moeten we ophouden migrantenorganisaties, religieus of 
niet, als een schrikbeeld te zien, een teken van groeiend isolement van min
derheden, en van fragmentering van de samenleving. Migranten richten hun 
organisaties ook niet op uit onvrede met de Nederlandse samenleving, maar 
om met die samenleving beter overweg te kunnen, verzachting te vinden 
voor hun gevoel van ontheemdheid, een gemeenschappelijke identiteit te 
beleven, en een formele vorm te geven aan reciprociteitsrelaties tussen 
groepsgenoten in een voor velen nog steeds onbekende en moeilijke situatie. 
Ook migrantenjongeren verkeren vaak graag onder elkaar, hoewel Nederland 
hun natuurlijke leefomgeving is. Het gaat om het recht op de bevrediging 
van tamelijk elementaire behoeften, en het recht om groepsbelangen op 
een democratische wijze te verdedigen. Behoeften die ook aanwezig zijn bij 
Nederlandse inboorlingen, maar natuurlijk nog sterker bij gezinnen die in 
een relatief nieuwe situatie verkeren. Mensen kunnen niet goed functione
ren in de samenleving als zij niet de mogelijkheid hebben om hun eigen 
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directe sociale verbanden te ontwikkelen. Daarbij horen georganiseerde, geïn
stitutionaliseerde verbanden. 

Maar wel kleven er gevaren aan om migrantenorganisaties, in algemene 
zin, te zien als 'brugfunctie', als instituties noodzakelijk voor de politieke 
en sociaal-economische integratie. Soms zullen organisaties misschien par
ticipatie in de samenleving bevorderen, maar niet altijd. Het is niet gezegd, 
dat de bindende kracht in iedere migrantengemeenschap uit dezelfde specie 
bestaat (Duyvendak 1997). Binnen de ene gemeenschap spelen formele orga
nisaties een belangrijke rol, binnen de andere zijn het juist informele netwer
ken die zorgen voor cohesie en aansluiting bij de rest van de samenleving. 
Een overheid die zich serieus wil richten op het (financieel) stimuleren van 
de positieve, op sociale mobiliteit en integratie gerichte verbanden in de ver
schillende migrantengemeenschappen, ziet zich voor een groot aantal prak
tische problemen gesteld, en ook een paar morele dilemma's. Welke organi
saties en gemeenschappen hebben de kennis en de logistieke basis om de 
aansturing en uitvoering van beleid over te nemen? Welke criteria leg je aan 
om te bepalen welke organisaties in aanmerking komen om als officiële 'brug
functie' te dienen? Sporen die criteria niet al gauw met het ingezette beleid, 
en dienen de organisaties dan niet automatisch als legitimering ervan? Door 
de grote machtsongelijkheid in de relatie tussen overheid en organisaties zijn 
de bestaande subsidieregelingen in feite instrumenten van sociale controle, 
hetgeen afhankelijkheid en verzwakking van de gesubsidieerde organisaties 
met zich mee brengt, betoogt Kloosterboer (2001). Om migrantenorganisa
ties, die vrijwel allemaal draaien op vrijwilligers, werkelijk substantieel te 
laten meedraaien in de aansturing en uitvoering van het beleid (bijvoorbeeld 
het gebiedsgerichte beleid voor achterstandsgroepen, waar zeer veel geld in 
omgaat), is bovendien een enorm project nodig van professionalisering van 
die organisaties, met enorme budgettaire consequenties. Dat zou dan ten 
koste gaan van de begroting van algemene instellingen en van projecten in 
het Grote Stedenbeleid. Het is zeer de vraag of de overheid en de samenle
ving bereid zijn om zo'n omslag te maken. De bedragen die nu door overhe
den als subsidies aan migrantenorganisaties worden verstrekt zijn in ieder 
geval in hun totaliteit slechts een fractie van het geld dat in het minderhe
denbeleid omgaat. Ook per organisatie gaat het om kleine bedragen (Kloos
terboer 2001). De omvang van de subsidies is omgekeerd evenredig aan de 
aandacht die door politiek en beleid aan het thema wordt besteed (zie bij
voorbeeld het politieke debat rond de VWS-notitie 'Met vereende kracht'). 
Men kan zich daarom afvragen of dit niet deels een symbolendiscussie is. 
Een dergelijke symbolendiscussie, met weinig concrete beleidsconsequenties, 
hm wel onbedoelde gevolgen hebben die niet zonder gevaar zijn. 

Afschuiven en wegkijken 
Laat ik tot slot twee van de gevaren noemen, die dreigen als we migranten
organisaties in algemene zin een rol toedichten in het integratiebeleid. Ten 
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eerste liggen achter beschouwingen over het 'nut voor het algemeen' van 
migrantenorganisaties, verwachtingen besloten dat migrantenorganisaties 
die algemene nuttigheidsfunctie ook dienen waar te maken. Dergelijke ver
wachtingen kunnen ervoor zorgen dat de overheid en de politiek hun verant
woordelijkheden afschuiven, een te ver terugtredende overheid waar het de 
minderhedenproblematiek betreft. Als we dit vanzelfsprekend gaan vinden, 
kan dit tot gevolg hebben dat wij de groepen zelf op termijn de schuld gaan 
geven van het mislukken van het beleid: de actieven en succesvollen hebben 
zich dan niet voldoende voor hun groep ingezet, zich niet voldoende gekwe
ten van hun burgerschapsplichten. Zo schuift de overheid en ook de samenle
ving haar verantwoordelijkheden af. Ten tweede kan de nadruk op het belang 
van sociale cohesie leiden tot een neiging dit vraagstuk los te zien van de 
positie van groepen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt - het kan de 
aandacht afleiden van de harde sectoren waar de belangrijkste problemen 
zijn. Een voorbeeld hiervan is te vinden bij Berns (2000: 27-28). Zij oppert 
dat de politiek mogelijk minder nadruk zou moeten leggen op 'werk, werk, 
werk' voor migranten en, ter bevordering van de sociale cohesie, meer 
ruimte ontwikkelt voor de tijd waarin mensen niet werken. In de informele 
vrijetijdssfeer ontstaan immers de relaties, vriendschappen en contacten, de 
particularistische banden zo broodnodig voor de sociale cohesie, zo betoogt 
zij. Deze passage illustreert dat fixatie op sociale cohesie binnen de groep 
en binnen de samenleving als geheel de gedachte kan doen postvatten dat 
om sociale cohesie tot stand te brengen, werk er niet toe doet. Dit is mijns 
inziens een gevaarlijke misvatting. Het is wegkijken van de problemen. Werk 
en scholing brengen inkomen en status, en die zijn bepalend voor het soort 
contacten dat men legt in de vrije tijd, bepalend dus voor de vorm en de 
mate van sociale cohesie die ook door middel van vrijetijdsbesteding tot
standkomt. 

Er zijn steeds meer migrantenorganisaties die op deelgebieden een effec
tieve bijdrage leveren aan de verbetering van de positie van hun achterban. 
Met de jaren heeft zich binnen de al langer gevestigde migrantengemeen
schappen (Molukkers, Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen) een 
enorme groei èn diversificatie van organisaties voorgedaan. Er zijn aanwij
zingen dat er steeds meer organisaties en ook informele netwerken van 
met name nieuwe generaties ontstaan die niet rekenen op overheidssteun 
en -interventie, en minder geloof hechten aan de effecten van het specifiek 
voor migrantenorganisaties bedachte beleid. Deze organisaties (dikwijls nog 
kleine) vallen regelmatig buiten het blikveld van overheden, en nemen vaak 
ook geen deel aan overlegplatforms en dergelijke. Wel hebben de bestuursle
den allerlei, meestal informele, contacten buiten het 'migrantencircuit'. Dit 
mede door hun opleiding en hun werk. Het zijn vooral deze organisaties die 
op basis van concrete projecten samenwerking zoeken met andere algemene 
organisaties, buiten de geijkte kaders. 
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Toch heb ik hier in de eerste plaats aandacht willen vragen voor de expres
sieve, identiteitsbevestigende functie van organisaties. Ik heb daarnaast 
willen waarschuwen om, in het algemeen, de mogelijkheden van migranten
organisaties op het vlak van de structurele integratie niet te overschatten. 
Daar kleven namelijk gevaren aan. Het oplossen van ongelijkheden in de 
samenleving is en blijft een primaire verantwoordelijkheid van de overheid 
en de politiek. Want die structurele integratie, met name scholing en werk, 
blijft wél de sleutel voor incorporatie van migranten en hun nakomelingen 
in samenleving, en dus voor de sociale cohesie van de samenleving. 
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