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Voorwoord 
 
 
 
 
Door het doen van onderzoek voor dit proefschrift heb ik Berlijn leren 
kennen. Berlijn is een stad die altijd in beweging is en waar de bewo-
gen geschiedenis op elke straathoek op je afkomt. Het doen van on-
derzoek op zo’n inspirerende plek is een voorrecht. Maar wellicht een 
nog groter voorrecht van het schrijven van een proefschrift is het 
ontmoeten van zoveel bijzondere mensen. Ik maak graag gebruik van 
de mogelijkheid een paar van hen te bedanken.   
 In de eerste plaats wil ik mijn collega’s en vrienden van het 
Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) bedanken. Het was 
een fijne en warme plek om te werken. In het bijzonder dank ik Ilse 
van Liempt, Karen Kraal en Anja van Heelsum. Ook de directeuren 
van het IMES, Rinus Penninx en Jan Rath, ben ik dank verschuldigd. 
Maar mijn tijd op het IMES zou niet hetzelfde zijn geweest zonder de 
twee collega’s met wie ik indertijd aan dit project begon: Floris Ver-
meulen en Boris Slijper. Dankzij hen heb ik me, zowel in inhoudelijk 
als sociaal opzicht, nooit alleen gevoeld op de hindernisbaan die het 
schrijven van een proefschrift soms is.     
 Ten tijde van mijn veldwerk in Berlijn was ik verbonden aan 
het Wissenschaftszentrum Berlin (WZB). Ik ben Christian Galonska 
dankbaar voor zijn steun bij het uitvoeren en analyseren van de sur-
vey die we gehouden hebben. Zijn Duitse gründlichkeit was ontont-
beerlijk voor het onderzoek. Froukje Demant, Eric Cillesen, Gerben 
Smid en Maartje Groot hebben in het kader van hun leeronderzoek 
veldwerk uitgevoerd in Berlijn. Ik dank ze voor de data die ze voor 
mij hebben verzameld, maar meer nog voor het enthousiasme voor 
Berlijn dat ze met me deelden en hun kritische, maar altijd humorvol-
le, blik op de verzamelde data en de onderzoeksopzet.  
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xii

 Ik dank mijn vrienden voor veel dingen die hier onvermeld 
blijven. Fleur, Tanja, Femke en Loesje wil ik hier graag met naam 
noemen. Zij vertrouwden op mij en een goede afloop op momenten 
dat ik dat zelf niet meer kon opbrengen. Maar zonder Jannie en het 
vele oppassen dat ze gedaan heeft was dit proefschrift in de verste 
verte niet afgekomen.   
 Het onderzoeksveld van sociale wetenschappers wordt ge-
kenmerkt door constante veranderingen en ook dit onderzoeksveld is 
op zijn zachts gezegd dynamisch te noemen. Het plaatste mij telkens 
weer voor de uitdaging mijn onderzoek in een nieuwe maatschappe-
lijke context te plaatsen. Bij de start van dit onderzoek was Nederland 
nog een toonbeeld van tolerantie en een lichtend voorbeeld voor het 
altijd zelfkritische Duitsland. Dat is begin 2010 bijna niet meer voor te 
stellen. 
 Maar ook op kleinere schaal is de wereld veranderd. Mijn 
begeleiders zijn inmiddels alledrie hoogleraar. Zonder Jean Tille was 
het nooit in mijn hoofd opgekomen om een proefschrift te schrijven. 
Aan hem heb ik deze mogelijkheid te danken. Meindert Fennema is 
meer nog dan een bijzondere begeleider een bijzonder mens die me in 
de marges van het proefschrift enkele levenslessen heeft meegegeven. 
Ik heb veel geleerd van de scherpe en creatieve geest van Ruud 
Koopmans. Niet alles is te meten, maar wel meer dan we in eerste 
instantie denken. Ik dank deze mannen voor hun optimisme en ge-
duld.  
 In plaats van het onderzoeken van de lokale overheid, maak ik 
nu zelf deel uit van een lokale overheid. Voorzover ik er al inzat, 
hebben mijn collega’s in Delft me laten afdalen uit de ivoren toren en 
daar dank ik ze voor. De wereld van het lokale bestuur vind ik in de 
praktijk misschien nog wel fascinerender dan bezien door een weten-
schappelijke bril.    
 Ik ben moeder geworden van twee wonderbaarlijk mooie 
dochters. Ik dank ze dat ze er zijn en ik dank Michel dat hij dit alles 
samen met mij wil doen. 
 
Tot zover. 
 
Maria Berger 
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Burgerschapsregimes, sociaal kapitaal en politiek 
burgerschap van vier etnische groepen in Berlijn 

 
 
 
 
De oorsprong van dit proefschrift ligt in het onderzoek dat Fennema 
en Tillie (1999) in de tweede helft van de jaren negentig hebben ver-
richt naar de relatie tussen etnische organisatievorming en de politieke 
participatie van etnische groepen in Amsterdam. Eén van de uitkom-
sten was dat er in Amsterdam een positieve relatie bestaat tussen de 
etnische civil society en de mate van politiek vertrouwen en politieke 
participatie van etnische groepen. Naar aanleiding van deze resultaten 
formuleerden beide onderzoekers de hypothese dat een hecht netwerk 
van etnische organisaties positief uitwerkt op het politiek vertrouwen 
en de politieke participatie van etnische groepen. Zij begonnen een 
omvangrijk onderzoeksproject om deze hypothese nader te onderzoe-
ken. Daarbij werd onderzoek naar andere steden geïnitieerd, en een 
historische dimensie toegevoegd waarin de ontwikkeling van etnische 
organisaties door de tijd werd onderzocht (Jacobs en Tillie 2004; Slijper 
2004; Berger 2004; Vermeulen 2005).  

Dit proefschrift doet verslag van een studie in de context van 
dit grotere project. Het onderzoekt de invloed van beleid en sociaal 
kapitaal op politiek burgerschap van migranten in Berlijn. Waar moge-
lijk worden er relaties gelegd met andere studies binnen het overkoe-
pelende project. 
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1. Politiek burgerschap en integratie 

In dit onderzoek zoek ik naar factoren die het individuele poli-
tieke burgerschap van migranten positief beïnvloeden. Met politiek 
burgerschap van migranten wordt meestal naar de juridische kant van 
burgerschap verwezen. De vraag onder welke voorwaarden migran-
ten aanspraak kunnen maken op de nationaliteit van het ontvangende 
land staat dan centraal. Het begrip politiek burgerschap verwijst 
echter ook naar participatie in en identificatie met een politieke ge-
meenschap (Bauböck 1994). Maken migranten gebruik van de politie-
ke rechten die ze hebben? En hoe positioneren ze zich in de politieke 
arena als ze deze rechten niet hebben? 

Een heikel punt in de publieke perceptie is de dubbele oriënta-
tie die allochtonen kunnen hebben. Migranten hebben, in ieder geval 
in theorie, twee politieke oriëntaties. Naast de politiek in het ontvan-
gende land kunnen zij zich ook richten op de politiek in hun her-
komstland of dat van hun ouders. De politieke oriëntatie op het land 
van herkomst wordt vaak met argusogen bekeken en de loyaliteit van 
migranten aan het ontvangende land wordt dan in twijfel getrokken. 
Deze herkomstland gerichte participatie van islamitische groepen 
staat helemaal onder verdenking na de aanslagen van 11 september 
2001 in de Verenigde Staten.  

Hoewel de term 'politiek burgerschap' vervangen zou kunnen 
worden door de term 'politieke integratie' prefereer ik politiek burger-
schap. De belangrijkste reden hiervoor is dat politiek burgerschap 
naar het individuele niveau verwijst. Het concept politieke integratie 
omvat vaak ook de integratie als etnische groep en bevindt zich daar-
mee op het elite en/of organisatieniveau. In veel studies naar politieke 
integratie worden het individuele en het collectieve niveau zelfs door 
elkaar gebruikt (zie bijvoorbeeld Bousetta 2000 en Slijper 2004). Deze 
conceptualisering is in mijn ogen niet juist. De politieke stem van een 
individu kan niet vervangen worden door de politieke stem van een 
groep.   

Het concept politieke integratie bestaat dus uit twee dimensies, 
een dimensie op groepsniveau – politieke incorporatie – en een di-
mensie op individueel niveau – politiek burgerschap Het is in dit 
onderzoek belangrijk deze concepten uit elkaar te houden, omdat het 
groepsniveau ook een rol speelt in het verklaren van politiek burger-
schap op individueel niveau.  
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2. De rol van allochtone organisaties en sociaal kapitaal 

De vraag in hoeverre organisaties van allochtonen bijdragen 
aan de integratie van deze groepen dan wel deze bemoeilijken, is de 
laatste jaren onderwerp geweest van een hevige politieke strijd, zowel 
in Duitsland als in Nederland. Deze organisaties, vooral die met een 
religieus karakter, worden ervan verdacht bolwerken van extremisti-
sche sympathieën te zijn en worden gezien als een barrière voor de 
integratie van migranten in de ontvangende samenleving. In Duits-
land bestond er al lange tijd een sceptische houding ten aanzien van 
die organisaties, terwijl in Nederland vooral de laatste jaren de hou-
ding kritischer is geworden.  

De toenemende scepsis jegens allochtone organisaties staat in 
scherp contrast met de gelijktijdige opleving die het begrip sociaal 
kapitaal heeft doorgemaakt. Dat versterkt de urgentie om meer inzicht 
te verwerven in de relatie tussen etnisch sociaal kapitaal en politiek 
burgerschap. Helaas wordt de discussie over de vermeende negatieve 
effecten van etnisch sociaal kapitaal zelden gevoed met empirische 
gegevens. De literatuur wordt gedomineerd door een theoretisch 
debat over de vraag of etnische minderheden geïntegreerd dienen te 
worden langs het multiculturele of het monoculturele model (zie 
bijvoorbeeld Young 1993; Kymlicka en Norman 2000). Dit proefschrift 
tracht de gebrekkige empirische basis voor dit debat van nieuwe 
gegevens te voorzien.  
 

Terwijl migrantenorganisaties kritisch worden bekeken, kun-
nen algemene, niet-etnische, vrijwilligersorganisaties rekenen op een 
veel positievere bejegening. 

In de theorievorming over het functioneren van de democratie 
ligt er van oudsher veel nadruk op de belangrijke rol van vrijwilli-
gersorganisaties, en meer in het algemeen, van de civiele cultuur. In 
1963 toonden Almond en Verba in hun invloedrijke boek The civic 
culture aan dat goed functionerende democratieën samengaan met een 
hoge mate van civiele cultuur van de burgers (1963). Sinds Putnams 
Making democracy work (1993) en meer recent Bowling alone (2000) heeft 
het onderzoek naar de relatie tussen vrijwilligersorganisaties enerzijds 
en het functioneren van de democratie anderzijds een enorme impuls 
gekregen. Deze vrijwilligersorganisaties vormen, naast begrippen als 
formele en informele netwerken, sociaal vertrouwen en inzet voor de 
gemeenschap, een belangrijk onderdeel van het begrip sociaal kapi-
taal.  
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Het door Putnam gereanimeerde begrip sociaal kapitaal wordt 
sindsdien door politici, beleidsmakers en wetenschappers als ant-
woord gezien op een scala aan sociale en politieke problemen. In 
Putmans eigen woorden: “Social capital is good for almost every-
thing”.1 De vraag is echter in hoeverre deze positieve werking van 
sociaal kapitaal ook opgaat voor etnische groepen die zich in eigen 
kring organiseren. Isoleren zij zich daarmee of biedt deze etnische civil 
society een basis van waaruit de integratie in de ontvangende maat-
schappij juist makkelijker zal verlopen?  

 

3. Overheidsbeleid 

 Het onderzoek richt zich op vier etnische groepen in Berlijn: 
Turken, Italianen, Russische Joden en Aussiedler. Zoals we later zullen 
zien bestaan er wezenlijke verschillen tussen deze groepen ten aanzien 
van hun politiek burgerschap en sociaal kapitaal. Een van de verkla-
ringen hiervoor kan zijn dat deze vier groepen volstrekt anders be-
handeld worden door de overheid. Het overheidsbeleid jegens de 
Aussiedler en Russische Joden is veel positiever dan het beleid gericht 
op de Turken en de Italianen. Waar de laatste twee groepen als klas-
sieke arbeidsmigranten naar Duitsland zijn gekomen en een moeizame 
toegang hebben tot de Duitse nationaliteit, worden de Russische Joden 
door de Duitse overheid expliciet uitgenodigd naar Duitsland te 
komen. De Aussiedler hebben, vanwege hun Duitse afkomst, automa-
tisch recht op het Duitse paspoort. Deze grote verschillen in rechtspo-
sitie zijn de reden geweest om deze groepen in het onderzoek op te 
nemen. Ze maken het namelijk mogelijk te onderzoeken wat de in-
vloed is van deze verschillen in overheidsbeleid op het sociaal kapitaal 
en het politiek burgerschap van deze vier groepen.  
 

4. Theoretisch model 

Figuur 1.1 toont het theoretische model waarop dit onderzoek is 
gestoeld. Burgerschapsregimes (gelijke rechten en de toekenning van 
groepsrechten) vormen de onafhankelijke variabele in dit model. 
Sociaal kapitaal fungeert zowel als afhankelijke als onafhankelijke 
variabele en politiek burgerschap is de te verklaren variabele. In het 

―――――――――――― 
1 Putnam tijdens een lezing aan de Universiteit van Amsterdam in 2003. 
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FIGUUR 1.1  THEORETISCH MODEL VOOR DE SAMENHANG TUSSEN BURGERSCHAPS-
REGIMES, SOCIAAL KAPITAAL EN POLITIEK  BURGERSCHAP  
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onderstaande zal ik kort op de te onderzoeken verbanden ingaan. In 
de komende hoofdstukken zullen deze verbanden stuk voor stuk 
empirisch onderzocht worden, waarbij ook de relevante theoretische 
concepten uitgediept worden. 

  
Verband 1 en 4: Toekenning van individuele gelijke rechten en soci-
aal kapitaal 

De wijze waarop de overheid een etnische groep en de indivi-
duen daarbinnen behandelt, wordt wel aangeduid met het concept 
‘burgerschapsregime.’ De overheid heeft een breed scala aan beleid en 
wetgeving waarmee bepaald wordt wat voor rechten en plichten aan 
het burgerschap zijn verbonden, hoe je burger kan worden en hoe je 
behandeld wordt als je nog geen burger bent.  

In dit boek wordt onderzocht wat de invloed is van deze ver-
schillende burgerschapsregimes op het politiek burgerschap van de 
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groepen. Deze burgerschapsregimes worden in navolging van Koop-
mans et al. verdeeld in twee dimensies: individuele rechten en groeps-
rechten (2005). De individuele rechtendimensie richt zich op de toe-
gang die migranten hebben tot dezelfde rechten die autochtone inge-
zetenen hebben. De groepsrechtendimensie beschrijft de omgang van 
autoriteiten met culturele en religieuze claims van etnische groepen. 
Deze twee dimensies hebben uiteraard een direct effect op politiek 
burgerschap.  
 

Verband 2 en 5: Burgerschapsregimes en sociaal kapitaal 

Burgerschapsregimes worden ook geacht een indirecte invloed 
te hebben op politiek burgerschap via de variabelen etnisch en Duits 
sociaal kapitaal. Overal waar migranten zich vestigen, richten ze hun 
eigen organisaties op. Overheden moeten leren hiermee om te gaan. 
Hun reactie kan verschillen van sterk repressief tot sterk faciliterend. 
In dit proefschrift wordt onderzocht in hoeverre de houding van de 
overheid ten aanzien van etnische organisaties invloed heeft op die 
organisaties en de mate waarin zij politiek burgerschap kunnen facili-
teren. Daarnaast zal geanalyseerd worden in hoeverre de positie op de 
individuele rechtendimensie van invloed is op de mate en vorm van 
Duits sociaal kapitaal dat de etnische groepen tot hun beschikking 
hebben. 
  

Verband 3 en 6: Sociaal kapitaal en politiek burgerschap 

Het wordt algemeen aangenomen dat sociaal kapitaal een po-
sitieve uitwerking heeft op politiek burgerschap, maar gaat dat ook op 
voor etnisch sociaal kapitaal? In dit onderzoek wordt nagegaan of de 
hoeveelheid en verschijningsvorm van zowel etnisch als Duits sociaal 
kapitaal politiek burgerschap kan verklaren.  
 

5. Methoden van onderzoek 

De dataverzameling ten aanzien van burgerschap, sociaal ka-
pitaal en burgerschapsregimes is met een diverse set aan methoden 
uitgevoerd. Politiek burgerschap is gemeten door middel van een 
telefonische survey. Deze survey is ook gebruikt om het etnisch en 
Duits sociaal kapitaal van de verschillende groepen op individueel 
niveau in kaart te brengen. In appendix 1 is de methodologische ver-
antwoording van de survey opgenomen. Sociaal kapitaal is echter ook 
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op het niveau van de organisaties gemeten. Hiertoe zijn zowel net-
werkanalyses (op basis van overlappende bestuursfuncties) uitge-
voerd als interviews gehouden met de voorzitters van de organisaties. 
Het beleid van de gemeente Berlijn is in kaart gebracht aan de hand 
van beleidsdocumenten en literatuurstudie.  

Kortom, de dataverzameling in dit onderzoek is complex en 
divers van aard. Dit was nodig, omdat er in Berlijn, anders dan in 
Amsterdam, weinig data en onderzoek voorhanden was om op voort 
te bouwen. Het onderzoeksveld in Berlijn had veel weg van een tabula 
rasa.  

 

6. Leeswijzer 

Voordat ik het empirische onderzoek zal beschrijven, schets ik 
in hoofdstuk twee eerst de vier migrantengroepen die centraal staan in 
het onderzoek, alsmede de context waarin zij leven. In hoofdstuk drie 
wordt er ingegaan op het concept politiek burgerschap. Wat behelst 
dit concept en hoe is het in dit onderzoek geoperationaliseerd? Verder 
zal er beschreven worden hoe de etnische groepen invulling geven 
aan hun politiek burgerschap en zullen de groepen vergeleken wor-
den. In hoofdstuk vier komt vervolgens sociaal kapitaal aan de orde. 
Ook hier besteed ik eerst aandacht aan de definitie en de operationali-
satie van dit begrip. Daarna zal ik ingaan op de relatie tussen indivi-
dueel sociaal kapitaal en politiek burgerschap. In hoeverre vinden we 
een positieve relatie tussen sociaal kapitaal en burgerschap? In hoofd-
stuk vijf zal het overheidsbeleid ten aanzien van de verschillende 
groepen besproken worden en zal ik kijken in hoeverre de individuele 
rechten en groepsrechten een verklaring kunnen bieden voor zowel de 
verschillen in sociaal kapitaal als de verschillen in politiek burger-
schap. Tenslotte zullen in hoofdstuk zes het theoretisch model en de 
onderzochte verbanden geconfronteerd worden met de empirische 
gegevens. Ook zullen in dit hoofdstuk de bredere implicaties van de 
bevindingen doordacht worden.  
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Context: Immigranten in Berlijn 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk presenteer ik een beknopte schets van de immigratie-
stromen naar Berlijn en de sociaal-economische positie van de vier 
groepen die centraal staan in dit onderzoek: Italianen, Turken, Russi-
sche Joden en Aussiedler. 
 

1. Immigratie naar Berlijn 

De vier onderzoeksgroepen zijn in verschillende periodes en 
onder verschillende juridische regelingen naar Berlijn gekomen. De 
meeste Turken in Berlijn zijn als gastarbeider gekomen. In 1961 begon 
West-Duitsland, zoals veel andere West Europese landen, Turkse 
werknemers te rekruteren. De vraag naar arbeid voor de snel groeien-
de economie overtrof het aanbod aan Duitse arbeidskrachten. In Ber-
lijn kwam deze werving pas in 1968 op gang, omdat het tekort aan 
arbeidskrachten pas toen voelbaar werd. Van 1945 tot 1961, na de 
bouw van de muur, probeerden namelijk jaarlijks ongeveer 30.000 
mensen vanuit de DDR via Berlijn naar West-Duitsland te vluchten. 
Hoewel het merendeel van deze vluchtelingen niet in Berlijn bleef, 
was de stad toch in staat dit reservoir aan arbeidskrachten te gebrui-
ken (Schwarz 1992: 121). 
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Turken 

De Berlijnse werving concentreerde zich voornamelijk op Tur-
kije en Joegoslavië, omdat de landen waarin West-Duitsland gastar-
beiders gerekruteerd had - Griekenland, Italië, Spanje en Portugal - 
tegen die tijd al min of meer ‘leeggevist’ waren. De Berlijnse werving 
verschilde ook met de Duitse werving in die zin dat meer vrouwelijke 
gastarbeiders geworven werden (in 1972 was 40% van de gastarbei-
ders in Berlijn vrouw, tegen 28% in Duitsland) omdat de industrie in 
Berlijn veel ongeschoolde arbeiders nodig had (Schwarz 1992: 123). 
Zowel Berlijn als de rest van West-Duitsland pasten het zogenaamde 
rotatiesysteem toe. Het was de bedoeling dat gastarbeiders maar voor 
beperkte tijd in Duitsland bleven, zodat ze niet de tijd kregen om zich 
te settelen (Joppke 2000).  
 In 1973 kondigde de West-Duitse overheid een wervingstop 
voor buitenlandse werknemers af. Door de oliecrisis en de daarop 
volgende economische recessie waren er geen extra arbeidskrachten 
meer nodig (Münz 1998; Joppke 2000). Een deel van de gastarbeiders 
keerde inderdaad terug, maar er bleef ook een aanzienlijk deel in 
Duitsland. Zij lieten uiteindelijk ook hun vrouwen en kinderen over-
komen.  
 

Italianen 

 De Italianen in Berlijn kennen een andere migratiegeschiedenis 
dan de Turken in Berlijn maar hebben ook een andere achtergrond 
dan de Italianen in andere delen van West-Duitsland, die een meer 
klassieke gastarbeidergeschiedenis kennen. Italië was het eerste land 
waarmee in 1955 een verdrag gesloten werd (Herbert 2001). Al eind 
jaren dertig kwamen de eerste Italiaanse gastarbeiders naar Berlijn en 
begin jaren vijftig lieten ze hun familie overkomen. Dit was niet een-
voudig, omdat de officiële werving nog niet begonnen was en de 
immigratiewetgeving in die tijd erg streng was. Omdat veel Italianen 
zelfstandig ondernemer waren, was het voor hen toch mogelijk om 
hun familie naar Berlijn over te laten komen en ze te laten werken in 
het familiebedrijf (Pichler 1997: 60). In de jaren zestig kwamen de 
Italianen ook in het kader van de officiële werving naar Berlijn, maar 
hun aandeel was kleiner dan in de rest van Duitsland. In de jaren 
zeventig stimuleerde de Italiaanse gastronomie, die toentertijd al een 
stevige positie had verworven in de stad, veel Italianen om naar Ber-
lijn te komen. Verder was het Berlijn van de jaren 80, en dan met name 
de krakers scène in Kreuzberg, aantrekkelijk voor veel Italiaanse 
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studenten, artiesten en jonge mensen op zoek naar een avontuurlijker 
leven (Pichler 1997: 66).  
 

2. Oost-Europa 

 De jaren negentig werden gedomineerd door de migratie 
vanuit Oost-Europa en de voormalig Sovjet-Unie, goed voor driekwart 
van de totale migratie (Kapphan 2001: 94). In dit onderzoek staan twee 
groepen die vanuit de voormalige Sovjet-Unie naar Berlijn kwamen 
centraal, de etnische Duitsers of Aussiedler en de Russische Joden. 
Aussiedler zijn migranten uit Oost-Europa en de voormalige Sovjet-
Unie die op grond van hun Duitse afkomst recht hebben op het Duitse 
staatsburgerschap (Art. 116 van de Duitse grondwet). Deze regeling 
vindt zijn oorsprong in de jaren na de Tweede Wereldoorlog toen 
grote groepen Duitsers zich buiten de grenzen van het nieuwe Duits-
land bevonden en leden onder gedwongen verhuizing, discriminatie 
en verbanning. De terugkeer van deze etnische Duitsers uit Oost-
Europa en de voormalige Sovjet-Unie is gegarandeerd in de grondwet 
van 1949 (Kurthen 1995: 921). In totaal zijn er na de Tweede Wereld-
oorlog twaalf miljoen Duitse vluchtelingen uit Oost-Europa en de 
Sovjet-Unie terug naar Duitsland gekomen (Dietz 2000: 636). 
 Deze regeling werd een toegangskaartje voor Russische mi-
granten die steeds verder weg kwamen te staan van hun Duitse af-
komst. In hoeverre de oorspronkelijke reden voor deze wetgeving nog 
steeds een legitieme basis vormde, is onduidelijk. Wat wel met zeker-
heid kan worden gesteld is dat de situatie in Rusland voor de etnische 
Duitsers zeker niet als levensbedreigend kon worden ingeschat. Maar 
de Aussiedler werden etnisch en cultureel gezien nog steeds als Duit-
sers gezien, ook wanneer hun Duitse afkomst generaties teruggaat en 
ondanks hun vaak grote afstand tot de Duitse taal en cultuur (Koop-
mans en Statham 2000: 29). Naast de automatische toekenning van de 
Duitse nationaliteit ontvingen ze overheidshulp bij hun integratiepro-
ces, zoals taalcursussen en gesubsidieerde woonruimte (Dietz 2000; 
Kunschner 2000). De geschiedenis van de Aussiedler laat, in de woor-
den van de beroemde socioloog Rogers Brubaker zien dat: 'Thus, what 
began as a transitional legal provision intented to grant a secure legal status 
to those who were quite literary driven out of their homes and homelands, 
ended up as something quite different: an open door to immigration and 
automatic citizenship for ethnic German immigrants from Eastern Europe 
and the Soviet Union (1998: 1050).' 
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Aussiedler 

 De immigratie van Aussiedler vanuit Rusland nam begin jaren 
negentig toe, omdat de emigratiebeperkingen na de Perestrojka en het 
instorten van de Sovjet-Unie versoepeld werden (Dietz 2000). Om 
deze groeiende immigratie te reguleren, werd er in 1990 een wet 
aangenomen die gebood dat etnische Duitsers al in hun respectievelij-
ke landen van herkomst hun aanvraag moesten indienen. 

Ook werd er vanaf 1993 een jaarlijks quotum van 225.000 mi-
granten vastgesteld. Bovendien moesten etnische Duitsers uit andere 
landen dan de voormalig Sovjet-Unie bewijzen dat ze op grond van 
hun Duitse afkomst gediscrimineerd werden (Dietz 2000: 637). In 1996 
werd er een taaltest ingevoerd en omdat etnische Duitsers in de jaren 
vijftig en zestig van de vorige eeuw in Oost-Europa geen Duits moch-
ten spreken, werd dit voor veel aanvragers een hindernis. Tussen 1996 
en 1999 slaagde bijna de helft van de aanvragers niet voor de taaltest 
(Dietz 2000: 637). 

De scherpere wetgeving heeft geresulteerd in een afname van 
het aantal etnische Duitsers dat naar Duitsland komt. Toch zijn er, 
tussen 1990 en 1999, nog zo’n 1,63 miljoen etnische Duitsers naar 
Duitsland gemigreerd (Dietz 2006).  

Hoewel de wetgeving is aangescherpt, bleven de gronden 
waarop de Aussiedler naar Duitsland kunnen komen onveranderd. Zo 
schrijft de Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“ -de Süssmuth 
Kommission- in 2001 nog dat het niet gerechtvaardigd is het vermoe-
den van een Kriegfolgenschicksal vanaf een bepaalde dag op te heffen 
(10). 

 
Russische Joden 

Een andere groep die vanuit Rusland naar Berlijn is gekomen 
wordt gevormd door de Russische Joden. Het aantal Joden dat, ver-
plicht, geregistreerd stond bij de Jüdische Gemeinde verdriedubbelde in 
de jaren negentig door de toestroom van deze Russische Joden. 

Tussen 1990 en 1999 zijn er 120.000 Russische Joden vanuit de 
Sovjet-Unie naar Duitsland gekomen (Dietz 2000: 635). Vijftienduizend 
van hen zijn in Berlijn terechtgekomen (Häußermann en Kapphan 
2000: 205). Anders dan bij de andere migrantengroepen in Berlijn, 
werden deze migranten aangemoedigd door de Duitse overheid om 
naar Duitsland te komen. Deze immigratie had als expliciet doel de 
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Joodse gemeenschap in Duitsland nieuw leven in te blazen om zo het 
Duitse schuldgevoel ten opzichte van de Joden te verzachten. 

In 1990 besloot de laatste DDR-regering Russische Joden die 
leden onder het groeiende antisemitisme asiel aan te bieden in Duits-
land. Deze Oost-Duitse regeling overleefde de hereniging en de Russi-
sche Joden werden geclassificeerd met de term Kontigentflüchtlinge, 
wat betekende dat zij niet op individuele basis hoefden te bewijzen 
dat ze onder antisemitisme leden (Jasper en Glöckner 2001; Doomer-
nik 1997). De aanvraag moest worden gedaan in het land van her-
komst en van daaruit werden de migranten met een gehonoreerde 
aanvraag over de Duitse Bundesländer verdeeld. 

Berlijn bereikte zijn quotum al in 1994, maar veel Russische Jo-
den trekken naar Berlijn na eerst een paar jaar in een andere Duitse 
stad gewoond te hebben (Jasper en Glöckner 2001).2 In Rusland wordt 
nog steeds het Joods-zijn als nationaliteit vermeld en daarom in het 
paspoort opgenomen. In het beoordelen van de aanvragen erkennen 
de Duitse autoriteiten de aanvrager als Joods als hij of zij ten minste 
één Joodse ouder heeft, of getrouwd is met iemand die Joods is. Vol-
gens de Joodse wet worden alleen mensen met een Joodse moeder als 
Joods gezien. Deze verschillende definities van Joods zijn hebben tot 
veel conflicten in de Joodse gemeenschap geleid, omdat de Duitse 
Joden de Russische Joden zonder Joodse moeder niet als Joods zien.  

De Russische Joden hebben niet automatisch recht op de Duit-
se nationaliteit zoals de Aussiedler, maar in de praktijk maken ze er 
veel eerder kans op dan de andere immigrantengroepen. Daarom 
hebben zij relatief gemakkelijk toegang tot het Duitse staatsburger-
schap en de politieke rechten die daarmee verbonden zijn. 

Maar de speciale behandeling houdt meer in dan een relatief 
gemakkelijke toegang tot het staatsburgerschap, net zoals de Aussiedler 
hebben ze ook recht op ondersteuning bij hun integratie zoals taalles-
sen en gesubsidieerde woonruimte (Doomernik 1997; Laurence 2000). 
Ook krijgen deze groepen subsidies voor eigen (religieuze) organisa-
ties. In veel opzichten ontvangen zij dus een betere behandeling dan 
de andere migrantengroepen. Deze voorkeursbehandeling is terug te 
leiden op de morele verplichting die de Duitsers voelen ten opzichte 
van de Joden. Dit schuldgevoel is met deze reparatiepolitiek geïnstitu-

―――――――――――― 
2 Lang niet alle aanvragen werden gehonoreerd, zo werden er in 1999 van de 24.854 
aanvragen 15.549 gehonoreerd (Dietz 2000). 
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tionaliseerd en wordt ook wel aangeduid met de veelzeggende term 
Wiedergutmachungspolitik. 

Er wordt dus vanuit gegaan dat de nieuwkomers in de eerste 
plaats een Joodse identiteit hebben en dan pas een Russische (Hegner 
2002). De Russische Joden krijgen, net als de Aussiedler, meer hulp bij 
de integratie. Waar de regelingen voor de Aussiedler de laatste jaren 
onder druk zijn komen te staan, is dit bij de Russische Joden niet het 
geval. 

In het rapport van de Zuwanderungskommission dat in 2001 
verscheen werd benadrukt: '...die geregelte Zuwanderung von Juden aus 
den früheren Sowjetunion sollte zur weiteren Stärkung der jüdischen Ge-
meinden in Deutschland aufrecht erhalten werden' (2001). Vrij vertaald 
betekent dit dat de joodse immigranten uit de voormalige Sovjet Unie 
de Joodse gemeenschap kunnen versterken en dat deze immigratie om 
die reden in stand gehouden moet worden. Dus ook in 2001 nog werd 
van de Russisch Joodse immigranten verwacht dat ze de Duits Joodse 
cultuur nieuw leven inbliezen.  
 

3. Samenstelling etnische bevolking Berlijn 

In 1960 was het aantal buitenlanders in West-Berlijn 22 dui-
zend: een luttele 1% van de totale bevolking (zie tabel 2.1). Vijftien jaar 
later, in 1975, was de buitenlandse bevolking gestegen tot bijna twee-
honderdduizend, 9% van de totale Berlijnse bevolking. De Turken 
vormden in 1975 met 86.000 personen de grootste groep, gevolgd door 
de Joegoslaven met 31.000 personen, de Grieken met 9.000 personen, 
de Italianen met 6.000 personen en de Polen met 1.000 personen (Lan-
desamt Berlin 2000; Kapphan 2001: 91).  
 In 2000 had 13% van de Berlijnse bevolking, 435.000 personen, 
geen Duits paspoort (Landesamt Berlin 2000). Vergeleken met andere 
Duitse steden heeft Berlijn, absoluut gezien, de grootste populatie 
zonder Duitse pas. Percentueel heeft een aantal andere steden, zoals 
Stuttgart (23,7%) en Frankfurt am Main (28,5%), een groter percentage 
inwoners zonder Duitse pas dan Berlijn. 
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TABEL 2.1 BUITENLANDERS IN BERLIJN 1960-2000 NAAR STAATSBURGERSCHAP¹ 
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1960 22.065 1,0 225 467 839 1.364 1.782  

1965 39.865 1,8 2.797 790 3.215 3.152 1.739  

1970 128.897 5,9 39.134 30.008 8.534 5.798 1.766  

1975 185.559 8,9 85.452 30.027 9.053 6.185 1.103  

1980 233.011 11,5 114.306 31.564 7.125 6.969 3.544  

1985 248.656 11,6 111.618 30.316 7.190 7.556 11.731  

1990 312.374 14,5 133.878 34.839 9.158 8.549 19.693  

1991 355.356 10,3 137.592 42.174 9.429 8.824 26.600 10.239 

1992 385.911 11,2 138.738 55.183 9.595 9.017 29.013  

1993 406.637 11,7 138.457 70.346 9.914 9.454 26.024  

1994 419.202 12,1 138.959 73.053 9.971 9.737 27.627 19.589 

1995 435.698 12,6 137.889 78.922 10.201 11.034 30.029  

1996 444.112 13,0 137.729 78.350 10.521 12.305 29.425  

1997 440.247 13,0 137.111 72.445 10.737 12.888 28.089  

1998 437.936 13,0 135.159 66.526 10.819 12.898 27.934 27.184 

1999 437.777 13,1 130.449 64.903 10.816 12.812 28.359  

2000 435.117 13,1 127.335 59.459 10.748 12.838 29.025  

1) Elk jaar op 31 december 

2) Tot 1990 alleen voor West Berlijn, vanaf 1991 voor Oost en West Berlijn samen. 

3) Alleen cijfers voor 1991, 1994 and 1998 beschikbaar.  

Bron: Statistisches Landesamt Berlin (2000), (Häußermann 2000: 207) 

 

 Ook in 2000 zijn de Turken veruit de grootste immigranten-
groep in Berlijn: met 127.000 personen vormen zij een derde van de 
totale buitenlandse populatie. Dit percentage lijkt in de jaren negentig 
gedaald te zijn, maar hier geven de statistieken een vertekend beeld, 
omdat er veel Turken de Duitse nationaliteit hebben verkregen en dus 
uit de statistieken zijn verdwenen. Migranten afkomstig uit voormalig 
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Joegoslavië vormen de op één na grootste groep met 59.000 personen, 
7.3% van de totale buitenlandse bevolking. De Polen volgen met 
29.000 personen (6,7%) en de Italianen met 12.838 personen (3%). 

De Italianen waren en zijn dus een veel kleinere groep dan de 
Turken. In 1998 waren er 27.184 Russen in Berlijn, maar dit getal zegt 
niet zoveel, omdat er in de eerste plaats geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen Aussiedler, Russische Joden en andere Russen. Verder 
heeft een groot deel van de Aussiedler het Duitse staatsburgerschap en 
zal dit getal dus een behoorlijke onderschatting zijn. 

Er zijn geen officiële cijfers bekend over het aantal Russische 
Joden en Aussiedler in Berlijn. Volgens schattingen wonen er alleen in 
het Bezirk Marzahn-Hellersdorf al zo’n 18.000 Aussiedler (Berliner 
Morgenpost, 16.10.2002). In de hele stad wonen er, volgens schattin-
gen, 30.000 Aussiedler, en 15.000 Russische Joden (Häußermann en 
Kapphan 2000: 205), maar als de familieleden meegerekend worden, 
zijn dit er meer (Taz, 14.10.2000).  
 

4. Religiositeit 

 In tabel 2.2 wordt de denominatie en de religiositeit van de 
verschillende groepen gepresenteerd. De data zijn afkomstig uit onze 
eigen survey. De Turken zijn overwegend islamitisch. 93% van de 
Turken hangt dit geloof aan, de meesten van hen zijn soennitisch. Van 
de Italianen in Berlijn is 62% katholiek, 30% hangt geen geloof aan. 
Van de Russische Joden hangt 33% het Jodendom aan en is 18% chris-
telijk orthodox. Hoewel de Russische Joden vanwege hun Joods-zijn 
naar Berlijn komen, is maar een klein gedeelte van deze groep ook 
daadwerkelijk religieus (zie ook: Schoeps 1996: 10). Van de Aussiedler 
voelt 39% zich verwant met de evangelische kerk, 14% is rooms-
katholiek en 21% is christelijk orthodox. Van de Aussiedler, ten slotte, 
hangt 23% geen religie aan.  

Een gerelateerde vraag betrof de mate van religiositeit. De 
groep Russische Joden bestempelt zich het vaakst als 'niet-gelovig', 
27% zegt helemaal niet gelovig te zijn. Bij de Turken is deze groep het 
kleinst, slechts 9% zegt helemaal niet religieus te zijn. Verder is bij de 
beide Russische groepen ook de categorie die aangeeft minder gelovig 
te zijn groter dan bij de Turken en de Italianen die vaker aangeven 
gelovig of zeer gelovig te zijn.  
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TABEL 2.2  DENOMINATIE EN RELIGIOSITEIT VAN TURKEN, ITALIANEN, RUSSISCHE  
JODEN EN AUSSIEDLER 

 Turken Italianen Russische 
Joden 

Aussiedler 

Denominatie (%)     

Evangelische kerk 0 4 0 39 

Rooms Katholiek 0 62 1 14 

Christelijk orthodox 0 0 18 21 

Joods 0 0 33 1 

Islam: Alevieten 15 0 0 0 

Islam: Soennieten 77 0 0 0 

Islam: Shiiten 1 0 0 0 

Andere 0 3 1 2 

Geen 6 30 47 23 

     

Religiositeit     

Zeer gelovig 9 14 5 6 

Gelovig 60 47 26 32 

Minder gelovig 23 22 42 47 

Niet gelovig 9 18 27 15 

N 100% 100% 100% 100% 

 296 312 217 407 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 

5. Sociaal-economische positie 

In deze paragraaf zullen enkele indicatoren van de sociaal-
economische positie van de vier groepen besproken worden. Er wordt 
gekeken naar de sociaal-economische positie, de positie in het onder-
wijs en segregatie. Hoe staan de vier etnische groepen er voor als we 
naar deze indicatoren kijken?  

In vergelijking met de positie van buitenlanders in andere 
Duitse Bundesländer is de sociaal-economische positie waarin de bui-
tenlanders zich in Berlijn bevinden niet erg benijdenswaardig. In 2000 
was in Berlijn 34% van de buitenlanders werkloos tegenover een 
gemiddelde van 18% in heel Duitsland (Landesarbeitsamt Berlin; 
Gesemann 2001). Drie jaar later, in 2003, was zelfs 41% van de migran-
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ten in Berlijn werkloos. Voor een deel is deze stijging te verklaren aan 
de hand van de algemene stijging van de werkloosheid in Berlijn. 
Sinds 1990 vormt Berlijn weliswaar weer een politieke eenheid en is 
sinds 1991 weer de politieke hoofdstad van Duitsland, maar de here-
niging is duur betaald. De economische en sociale problemen in de 
stad zijn verscherpt en vooral de werkloosheid onder de voormalig 
gastarbeiders is snel gegroeid (Thränhardt 2000: 112). Tweederde van 
de arbeidsplaatsen in de industrie zijn in de tien jaar na de Wende 
verloren gegaan en dit werd niet, zoals veel optimisten verwachtten, 
gecompenseerd door een toename van arbeidsplaatsen in de diensten-
sector. Overheidsorganen waren niet zo happig om van Bonn naar 
Berlijn te verhuizen. De ambtenaren die wel meegegaan zijn hebben 
onder meer hun intrek in villawijken in Brandenburg genomen Deze 
wijken maken deel uit van de zogenoemde Speckgurtel rondom Berlijn, 
waar de stad helaas financieel niet van profiteert. Een financiële injec-
tie had wel gebruikt kunnen worden om de schuld, ontstaan door de 
enorme kosten van het weer aan elkaar smeden van de twee stadshelf-
ten, enigszins te lenigen. Maar niet alleen de absolute werkloosheid is 
enorm toegenomen, ook het verschil tussen allochtonen en autochto-
nen is groter geworden in Berlijn.  

De buitenlandse werknemers hebben meer te lijden gehad on-
der de verslechterde economische situatie dan de autochtone werk-
nemers. Zo was in 2003 in heel Duitsland de werkloosheid 12%, terwijl 
dit onder de buitenlanders 18% was. In Berlijn waren deze percentages 
respectievelijk 20% en 41%. De algemene werkloosheid was 20%. In 
Berlijn hebben buitenlanders dus twee maal zoveel kans om werkloos 
te zijn dan autochtonen, in heel Duitsland hebben buitenlanders 50% 
meer kans om werkloos te zijn.  
 De vraag die in het kader van dit onderzoek echter het interes-
santst is, is in hoeverre de verschillende groepen opgenomen in dit 
onderzoek in dezelfde mate te lijden hebben gehad onder de economi-
sche situatie? Hoe is de sociaal-economische positie van Turken, 
Italianen, Aussiedler en Russische Joden in Berlijn ten opzichte van 
elkaar en ten opzichte van Duitsers? Helaas zijn er weinig gegevens 
beschikbaar over de sociaal-economische positie gedifferentieerd naar 
etnische groepen. De officiële cijfers die voorhanden zijn zeggen alleen 
iets over de niet-genaturaliseerde migranten, omdat genaturaliseerde 
migranten niet in de statistieken worden opgenomen. Voor de Turken 
en Italianen betekent dit dat de beschikbare gegevens een verkeerd 
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beeld geven, omdat het juist te verwachten is dat genaturaliseerde 
migranten een betere sociaal-economische positie hebben.3  

Een andere consequentie hiervan is dat er voor de Russische 
Joden en Aussiedler geen officiële statistieken bestaan over hun sociaal-
economische positie, omdat deze groepen vaak in het bezit zijn van de 
Duitse nationaliteit.  
 

6. Werkloosheid 

 De werkloosheid onder Turken is hoger dan de gemiddelde 
werkloosheid onder Berlijnse buitenlanders. In 2003 was de werkloos-
heid onder Turken zelfs 47%. Ongeveer driekwart van de Turkse 
werklozen is jonger dan 45 jaar (Taz Berlin, 15.3.2003). In heel Duits-
land was het gemiddelde aandeel werklozen onder Turken rond de 
24% (Der Spiegel, 27.10.2003). In 2002 was 31% van de Italianen in 
Berlijn werkloos (Berliner Morgenpost, 9.8.2002). In heel Duitsland ligt 
dit percentage op 20%. Turken en Italianen in Berlijn zijn dus slechter 
af dan de Turken en Italianen in de rest van Duitsland.  

Het is opmerkelijk dat in de Duitse publieke opinie de over-
tuiging heerst dat de Italianen goed geïntegreerd zijn. Wat betreft hun 
sociaal-economische positie is deze overtuiging in ieder geval niet 
empirisch onderbouwd (Thränhardt 2000). Ook de Aussiedler en de 
Russische Joden verkeren niet in een al te beste sociaal-economische 
positie. Volgens de survey van Schoeps was in 1999 bijna de helft van 
de Russisch Joodse beroepsbevolking werkloos (2001). Omdat officiële 
cijfers over de sociaal-economische integratie van de verschillende 
groepen schaars zijn, en in het geheel ontbreken voor de beide Russi-
sche groepen, zal ik in het onderstaande enkele sociaal-economische 
data uit onze eigen survey presenteren.4 
 In tabel 2.3 zien we dat de (etnische) Turken, Russische Joden 
en Aussiedler relatief vaak uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt. Res-
pectievelijk 58%, 53% en 57% participeert om een of andere reden niet 
op de arbeidsmarkt. Bij de Duitsers ligt dit percentage op 42%. De 
Italianen daarentegen nemen vaker deel aan de arbeidsmarkt dan de 
Duitsers. Ruim een kwart (26%) van de Italianen tegenover 42% van 
de Duitsers is uitgesloten van de arbeidsmarkt. Dit suggereert dat de 

―――――――――――― 
3 Zie voor een analyse van deze bias op basis van de survey data Galonska, Berger en 
Koopmans (2004).  
4 Zie appendix 2 voor de gebruikte vragenlijst.  
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TABEL 2.3  SOCIAAL- ECONOMISCHE POSITIE VAN DUITSERS, TURKEN, ITALIANEN,  
AUSSIEDLER EN RUSSISCHE JODEN IN BERLIJN 

 D
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Geen deelname aan 

arbeidsmarkt (%) 

42 58 26 53 57 

 Daarvan werkloos 6 42 16 29 26 

 Daarvan gepensioneerd 67 21 32 46 20 

 Daarvan in opleiding 13 12 26 13 33 

 Daarvan huisvrouw of 

huisman 

8 22 21 10 6 

      

(Deels) afhankelijk sociale 

voorzieningen 

34 42 22 58 47 

      

Arbeiders 14 49 14 19 63 

Zelfstandigen 15 18 30 15 2 

      

Gemiddeld netto gezins 

inkomen per maand (in DM) 

2126 1772 2126 1201 1403 

N 303 310 313 217 406 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 

Italianen minder vaak werkloos zijn dan de Duitsers, maar in de rijen 
daaronder, waar wordt ingegaan op de vraag waarom deze mensen 
van het arbeidsproces uitgesloten zijn, wordt duidelijk dat dit niet zo 
is. Van de Duitsers is maar 6% van de mensen die niet in het arbeids-
proces betrokken zijn daadwerkelijk werkloos. De meesten (67%) doen 
niet mee aan het arbeidsproces, omdat ze gepensioneerd zijn. Onder 
de Turken is maar liefst 42% van de mensen die niet meedoen aan het 
arbeidsproces werkloos. Onder de Italianen is dit minder (16%), maar 
altijd nog beduidend hoger. De Russische Joden en de Aussiedler zijn 
met 29% en 26% ook vaker werkloos, al blijven de Turken de groep 
met de hoogste werkloosheid. Onder de Italianen en de Russische 
Joden nemen relatief veel mensen vanwege een opleiding niet actief 
deel aan de arbeidsmarkt. Dit hoge percentage is deels te wijten aan de 
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leeftijdsopbouw, deze immigranten zijn gemiddeld jonger, en komen 
ook specifiek naar Berlijn om te studeren.  

De Russische Joden zijn het vaakst voor (een deel van) het ge-
zinsinkomen afhankelijk van een uitkering (58%), daarna de Aussiedler 
(47%), de Turken (42%), de Duitsers (34%) en ten slotte de Italianen 
(22%). Het is verrassend dat de Italianen minder vaak gebruik maken 
van sociale voorzieningen dan de Duitsers, terwijl andere indicatoren 
er niet op wijzen dat ze er sociaal-economisch zoveel beter voorstaan 
dan de Duitsers. Het zou verklaard kunnen worden uit het feit dat 
Italianen, vanwege hun EU-lidmaatschap, in Berlijn kunnen verblijven 
en kunnen werken zonder verblijfsvergunning, maar dus geen aan-
spraak kunnen maken op bijstand.  
 Als we kijken naar het aandeel arbeiders onder de beroepsbe-
volking zien we dat de Turkse migranten en de Aussiedler zich duide-
lijk in de lagere sociale klassen bewegen.5 Het aandeel arbeiders onder 
de Turken is 49% en onder Aussiedler maar liefst 63%. Onder de andere 
groepen is dit nagenoeg gelijk; 14% voor de Duitsers en de Italianen en 
19% voor de andere groepen.  
 

7. Gezinsinkomen 

 In de laatste rij van tabel 2.3 staat het gemiddelde netto maand 
gezinsinkomen vermeld. De Duitse en Italiaanse gezinnen hebben 
precies evenveel geld te besteden. De Turken hebben per gezin minder 
te besteden. De beide Russische groepen hebben nog minder te beste-
den. De Turken leven echter wel in de grootste gezinnen en moeten 
het gezinsinkomen dus over meer personen verdelen.  
 

8. Onderwijs 

Buitenlanders in Berlijn hebben niet alleen een slechtere positie 
op de arbeidsmarkt, maar ook in het onderwijssysteem komen ze er 
slechter vanaf. In het schooljaar 1999-2000 verliet slechts 11% van de 
buitenlandse kinderen het onderwijssysteem met een Hochschulreife, 
tegenover 33% van de autochtone Berlijnse scholieren.6 Een kwart van 

―――――――――――― 
5 Hierbij moet wel bedacht worden dat het begrip arbeider in Duitsland een ruimere 
definitie kent dan in Nederland.  
6 Vergelijkbaar met HAVO/VWO 
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de buitenlandse scholieren verlaat het onderwijssysteem zonder di-
ploma. Vooral de Turkse kinderen doen het slechter dan gemiddeld. 
Ongeveer twee op de drie Turkse kinderen verlaat het onderwijssys-
teem zonder diploma of met alleen een Hauptschulabschluss.7  

Ook op het gebied van onderwijs doet Berlijn het slechter dan 
andere Bundesländer, zo is het aantal schoolverlaters zonder diploma 
in Nordrhein-Westfalen twee keer zo klein als in Berlijn (Gesemann 
2001).  
 Niet alleen de schoolcarrière van kinderen van migranten is 
een belangrijke indicator voor sociaal-economische integratie, ook de 
genoten opleiding van de mensen die nu aan het werk zijn zegt iets 
over de kansen die de verschillende etnische groepen hebben op de 
Berlijnse arbeidsmarkt. Hiervan zijn geen officiële cijfers beschikbaar, 
maar kunnen we weer de resultaten van de survey gebruiken. In tabel 
2.4 zien we dat maar liefst 49% van de Turken in Berlijn en 31% van de 
Italianen niet over een beroepsopleiding beschikt. Bij de andere groe-
pen is dit percentage veel geringer: 13% voor de Aussiedler, 5% voor de 

―――――――――――― 
7 Vergelijkbaar met VMBO.  

 

 
TABEL 2.4  OPLEIDINGSNIVEAU VAN DUITSERS, TURKEN, ITALIANEN, RUSSISCHE JODEN 

EN AUSSIEDLER IN BERLIJN 
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49 31 

 

5 

 

13 

 

Beroepsopleiding 63 

 

36 

 

40 

 

21 51 

 

HBO of universitair 28 

 

12 22 

 

73 

 

35 

Andere beroepsopleiding 

 

1 3 7 1 1 

 100% 100% 100% 100% 100% 

N 295 310 310 215 406 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 
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Russische Joden en 8% voor de Duitsers. 
Als we kijken naar het percentage dat een HBO of universitaire 

diploma heeft zien we dat maar liefst 73% van de Russische Joden dit 
diploma heeft, versus 35% van de Aussiedler, 28% van de Duitsers, 22% 
van de Italianen en slechts 12% van de Turken. We kunnen dus stellen 
dat de Russisch Joodse migranten qua opleiding de beste positie 
hebben. Dit hoge opleidingsniveau van de Russische Joden komt ook 
terug in andere studies (Schoeps 1996: 42). Deze migranten hebben, 
gezien het recente karakter van de migratie en het feit dat er in de 
survey geen mensen van onder de 18 zijn geïnterviewd, hoogstwaar-
schijnlijk bijna allemaal hun diploma in Rusland behaald. In zoverre 
zegt dit hoge opleidingsniveau eerder iets over het soort migranten 
dat naar Duitsland is gekomen dan over het Berlijnse school systeem. 

Ook de Aussiedler zijn redelijk goed opgeleid, en hier is de 
groep die de opleiding in Duitsland heeft gevolgd iets groter, maar 
nog altijd gering. Opvallend is dat de Duitsers slechter opgeleid zijn 
dan de beide Russische groepen. De Turken zijn duidelijk het slechtst 
opgeleid. De Italianen zijn beter opgeleid dan de Turken, maar nog 
steeds iets slechter dan de Duitsers.  
 

9. Spreiding migranten 

 Zoals in de meeste steden waar veel immigranten wonen zijn 
deze in Berlijn niet evenredig verdeeld over de stad. Hoewel er tot 
1982 een wet van kracht was die gemeenten het recht gaf de toestroom 
van immigranten een halt toe te roepen voor gebieden waar meer dan 
12% buitenlanders woonden (überbelastete Siedlungsgebiete) concen-
treert de allochtone bevolking zich in een paar gebieden (Kapphan 
2001). Kreuzberg, vanwege de vele Turken die er wonen ook wel 
bekend onder de naam ‘Klein Istanbul’, heeft het hoogste percentage 
buitenlanders bewoners (32%). Andere stadsdelen met een relatief 
hoog percentage buitenlanders zijn Tiergarten (28%), Wedding (30%), 
Schöneberg (21%) en Neukölln (21%).8 Naast Kreuzberg zijn vooral 
Neukölln en Wedding Turks gekleurde stadsdelen. Veel Russen wo-
nen in Charlottenburg (of ‘Charlottengrad’). Italianen zijn gelijkmati-
ger verdeeld over de stad (Pichler 1997: 60). Aussiedler zijn onderge-

―――――――――――― 
8 Zie: www.statistik-berlin.de,  data gecontroleerd in november 2003. 
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bracht in Großsiedlungen in het oosten van de stad. Een derde van alle 
Aussiedler leeft in Marzahn. 
 De buitenlandse bevolking is ook niet gelijkmatig verdeeld 
over voormalig West- (17%) en Oost-Berlijn (5%). Dit weerspiegelt de 
verschillende migratiegeschiedenissen die de stad kent. De verwach-
ting dat er na de Wende een enorme volksverhuizing van zowel mi-
granten als autochtone Berlijners van de westelijke naar de oostelijke 
delen op gang zou komen, is niet uitgekomen (Häußermann en 
Kapphan 2000). Voor de Wende, in 1989, was 1,6% van de inwoners in 
Oost-Berlijn van buitenlandse afkomst, dus het percentage is wel iets 
verhoogd, maar niet dramatisch. Deze cijfers worden wel enigszins 
vertekend door het hoge percentage Aussiedler dat in Oost-Berlijn 
woont, die niet zijn opgenomen in de statistieken.  
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Politiek burgerschap9 
 
 
 
 
Dit hoofdstuk gaat over het politiek burgerschap van Turken, Italia-
nen, Russische Joden en Aussiedler in Berlijn. Wat voor invulling geven 
deze groepen aan hun politiek burgerschap? Hoe vaak gaan ze stem-
men, hoe vaak nemen ze deel aan demonstraties en andere politieke 
activiteiten en in hoeverre voelen ze zich onderdeel van het Berlijnse 
politieke systeem? Alvorens hiertoe over te gaan, zal in de volgende 
paragraaf eerst ingegaan worden op de definitie van politiek burger-
schap en daarna op de operationalisatie van dit begrip. In figuur 3.1 
wordt het theoretisch model nog eens gepresenteerd om aan te geven 
waar het begrip zich bevindt ten opzichte van andere theoretische 
concepten die in de volgende hoofdstukken onderzocht zullen wor-
den. Politiek burgerschap is de afhankelijke variabele in dit onder-
zoek. In dit hoofdstuk presenteer ik deze afhankelijke variabele op een 
beschrijvende manier. In de volgende hoofdstukken staat de verkla-
ring van de verschillen in politiek burgerschap centraal.  
 

1. Politiek burgerschap: definities en theorie 

Wanneer er gesproken wordt over politiek burgerschap van 
migranten wordt meestal de formele kant van burgerschap bedoeld en 

―――――――――――― 
9 Ik dank Christian Galonska voor zijn hulp bij de verzameling en analyse van de data 
gebruikt in dit hoofdstuk. 
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FIGUUR 3.1 THEORETISCH MODEL: POLITIEK BURGERSCHAP 
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dan met name de naturalisatiewetgeving. Het invloedrijke werk van 
de socioloog Rogers Brubaker (1992) heeft de aanzet gegeven tot een 
traditie van onderzoek op dit terrein, waarin voor Duitsland de rol 
was weggelegd van een archetypisch burgerschapsregime gebaseerd 
op het principe van ius sanguinis (zie ook Bauböck 1994 en Barbieri 
1998). Het begrip politiek burgerschap verwijst echter ook naar indi-
vidueel lidmaatschap en participatie in een politieke gemeenschap 
(Bauböck 1994). In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op deze dimen-
sie van het begrip politiek burgerschap; de invulling die individuele 
migranten geven aan hun burgerschap.  
 

Politieke participatie 

 Een centraal aspect van politiek burgerschap is politieke parti-
cipatie. De representatieve democratie functioneert bij de gratie van 
burgers die hun wensen kenbaar maken. Zonder deze participatie 
verliest het democratische systeem zijn legitimiteit. Het belang van 
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politieke participatie voor een gezonde democratie zullen weinigen 
dan ook ontkennen.  
 

Politiek vertrouwen 

 Naast politieke participatie draagt politiek vertrouwen van 
burgers bij aan de legitimiteit van het politieke systeem. De laatste 
jaren staat het politiek vertrouwen, of eerder het gebrek daaraan, 
volop in de aandacht van wetenschappers en politici (Warren 1999). 
Het is echter vanuit theoretisch oogpunt moeilijker de bijdrage van 
politiek vertrouwen te duiden dan de bijdrage van politieke participa-
tie (Hardin 1999). Als politici slecht presteren is het de vraag of het een 
goede zaak is dat de burgers deze politici blind vertrouwen. 

Een van de essentiële thema’s in het klassieke liberalisme is het 
belang van het wantrouwen dat burgers ten opzichte van de politiek 
zouden moeten hebben. Als politici slecht presteren is wantrouwen 
een verstandige reactie. Bovendien kan dit wantrouwen bij uitstek een 
motivatie vormen om politieke actie te ondernemen. De afkeer van 
één bepaalde politicus of een bepaald beleid kan kiezers naar de stem-
bus leiden. Dit gaat natuurlijk niet op als burgers het democratisch 
proces niet vertrouwen. Als er met de verkiezingsuitslagen gefrau-
deerd wordt, heeft het weinig zin om naar de stembus te gaan. Wan-
trouwen in politici kan een goede drijfveer vormen om te participeren, 
maar als de werking van de democratie niet vertrouwd wordt is de 
kans dat via de democratische weg geparticipeerd wordt gering. Meer 
gewelddadige vormen van participatie of politieke apathie zouden 
dan voor de hand liggen.  
 De theoretische samenhang tussen politiek vertrouwen en 
politieke participatie is dus niet eenduidig. Een gebrek aan politieke 
participatie kan zowel verklaard worden door een laag als een hoog 
politiek vertrouwen. Een niet georganiseerde demonstratie kan bete-
kenen dat burgers passief blijven, omdat ze het vertrouwen in politici 
dermate verloren hebben dat ze het niet meer kunnen opbrengen hun 
wensen te articuleren. Non-participatie kan echter ook betekenen dat 
burgers zo tevreden zijn over de gevoerde politiek dat ze geen behoef-
te hebben aan verandering (van Deth 2000).  
 

Burgerschapsattitudes 

 Voor een volledig beeld van de invulling die burgers geven 
aan hun politiek burgerschap zijn niet alleen politieke participatie en 
politiek vertrouwen van belang. Waar in de literatuur over burger-
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schap vooral politieke participatie en politiek vertrouwen centraal 
staan, wordt in het publieke en politieke debat de vraag opgeworpen 
of migranten zich wel deel van het politieke systeem voelen en of zij 
wel dezelfde politieke normen en waarden onderschrijven als de 
autochtone ingezetenen. Vooral belangrijk hierbij is de vraag hoe 
allochtonen zich verhouden tot democratische waarden en normen. 
Daarom zullen we ook aandacht besteden aan deze zogenaamde 
burgerschapsattitudes (Almond en Verba 1963).  
 

2. Meten van politiek burgerschap 

In deze paragraaf zal ik ingaan op de operationalisatie van het 
begrip 'politiek burgerschap'. Met welke vragen is de mate van poli-
tiek burgerschap van de respondenten gemeten? De integrale vragen-
lijst is opgenomen in appendix 2.  
 Om de politieke participatie te meten is gevraagd naar de 
intentie die respondenten hebben om al dan niet te gaan stemmen 
mochten er morgen gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. 
Dit is uiteraard niet hetzelfde als vragen naar daadwerkelijk participa-
tie. Vragen naar intenties leidt vaak tot hogere scores dan het vragen 
naar daadwerkelijk gedrag (zoals ook in schaduwverkiezingen ge-
beurt, Tillie 2000). Daar komt nog bij dat een groot deel van onze 
respondenten niet over de Duitse nationaliteit beschikt en dus niet 
over het stemrecht. Anders dan in bijvoorbeeld Nederland en Dene-
marken bestaat er in Duitsland geen kiesrecht op lokaal niveau voor 
niet-genaturaliseerde migranten (Tillie 2000). Voor deze groep is de 
vraag in een hypothetische vorm gesteld: “Als u beschikking over het 
stemrecht zou hebben, zou u dan gaan stemmen als er morgen ge-
meenteraadsverkiezingen gehouden zouden worden”.  

Hoewel het geen onderdeel uitmaakt van het begrip politieke 
burgerschap, is de respondenten ook gevraagd op welke partij zij 
zouden stemmen. Deze data hebben geen plek in het theoretisch 
model, maar zullen wel gepresenteerd worden voor het algemene 
beeld. Beide vragen zijn zowel gesteld voor de Berlijnse gemeente-
raadsverkiezingen als voor het stadsdeelniveau (de Bezirksversamm-
lung). 10 

―――――――――――― 
10 Berlijn heeft, net als de steden Hamburg en Bremen, de status van Bundesland in Duitsland.  
 



 Politiek burgerschap 

 

41

 Naast de intentie om hun stem uit te brengen, is de responden-
ten gevraagd of zij zich het afgelopen jaar politiek ingezet hebben om 
iets in hun buurt of stad te beïnvloeden. Hiertoe is de respondenten 
een scala van mogelijke politieke activiteiten voorgelegd: van het 
tekenen van een petitie tot het meedoen aan een staking. Anders dan 
bij stemmen staan deze vormen van politieke participatie wel open 
voor iedereen, ook voor migranten zonder de Duitse nationaliteit. 
Vanwege de dubbele politieke oriëntatie die migranten kunnen heb-
ben is deze vraag tweemaal gesteld, eenmaal voor de politiek in het 
land van herkomst en eenmaal voor de politiek in Duitsland.  
 De respondenten is ook gevraagd naar vormen van politieke 
participatie die minder inspanning kosten dan de eerder genoemde 
activiteiten; namelijk het praten over politiek en het luisteren naar en 
bekijken van politiek nieuws. Deze vragen bevinden zich op het snij-
vlak van wat nog participatie genoemd kan worden en wat we als 
attitude zouden kunnen bestempelen. Praten en mediagebruik zijn 
activiteiten en daarom worden ze in deze operationalisatie toch als 
participatie gezien. Ook deze vragen zijn tweemaal gesteld, éénmaal 
met betrekking tot de politiek in het land van herkomst en éénmaal 
met betrekking tot de Duitse politiek.  
 Wat betreft politiek vertrouwen is er gevraagd naar het ver-
trouwen in de Berlijnse ambtenaren, de Berlijnse gemeenteraadsleden, 
de Duitse Bundestag, de Duitse grondwet en het democratisch systeem 
in West-Europa. 
 Naast politiek vertrouwen is er ook gevraagd naar verschil-
lende indicatoren die onder de noemer burgerschapswaarden, ofwel 
civic virtues, gegroepeerd kunnen worden (Almond en Verba 1963). De 
respondenten zijn enkele waarden voorgelegd die tot het hart van de 
democratie horen: de gelijkheid van mannen en vrouwen, de schei-
ding van kerk en staat en het recht op demonstratie. De respondenten 
is ook gevraagd in hoeverre zij cynisch staan ten opzichte van politici 
en ambtenaren. Ook naar politiek zelfvertrouwen (political efficacy) is 
gevraagd; in hoeverre voelen respondenten zich bij machte om de 
politiek te beïnvloeden (Janoski 1998)? Ten slotte is gevraagd naar de 
verbondenheid die respondenten voelen met het stadsdeel waar ze 
wonen, met Berlijn en met Duitsland. In tabel 3.1 worden de concep-
ten en indicatoren van politiek burgerschap nog eens op een rijtje 
gezet. 
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TABEL 3.1 POLITIEK BURGERSCHAP: OVERZICHT CONCEPTEN EN INDICATOREN 

Concept Indicator 

Politieke participatie Stemintentie 

 Politieke activiteiten 

Politiek vertrouwen Vertrouwen in Berlijnse ambtenaren 

 Vertrouwen in Berlijnse gemeenteraad 

 Vertrouwen in de Bundestag 

 Politiek cynisme 

 Duitse grondwet 

 Democratisch systeem 

Burgerschapswaarden Gelijkheid mannen en vrouwen 

 Scheiding van kerk en staat 

 Recht op demonstratie 

 Politiek zelfvertrouwen 

 Verbondenheid wijk 

 Verbondenheid Berlijn 

 Verbondenheid Duitsland 

 
 

3. Politiek burgerschap van Turken, Italianen, Russische Joden 
en Aussiedler in Berlijn 

Naturalisatie  

Voordat het politiek burgerschap gepresenteerd wordt zal kort 
ingegaan worden op de formele kant van politiek burgerschap; de 
mate waarin de etnische groepen in het bezit zijn van de Duitse natio-
naliteit. Aussiedler hebben bijna automatisch recht op het Duitse bur-
gerschap. Voor de Turken en de Italianen is het, hoewel sinds 2000 de 
naturalisatiewetgeving versoepeld is, veel moeilijker om de Duitse 
nationaliteit te verwerven.  
 Voor de wetswijziging waren in Berlijn de naturalisatiecijfers 
hoger dan in andere Bundesländer (Hunger en Thränhardt 2001: 121). 
Dit wordt verklaard door de actieve politiek van de stad op dit punt 
en de relatief soepele omgang met het toestaan van de dubbele natio-
naliteit. In Berlijn werd deze aanvraag voor staatsburgerschap bij-
voorbeeld acht keer zo vaak gehonoreerd als in Beieren (Gesemann 
2001). 
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TABEL 3.2  STAATSBURGERSCHAP  

 Duits staatsburgerschap 

Turken  36 (%) 

Italianen 24 

Russische joden 16 

Aussiedler 92 

100% 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 

 

Vreemd genoeg ligt na de wetswijziging het aantal naturalisa-
ties in Berlijn lager dan in de rest van Duitsland. In 2000 lag het natu-
ralisatie percentage op 1,4% in Berlijn versus 2,4% in heel Duitsland 
(Gesemann 2001). Het is niet helemaal duidelijk wat hier de oorzaak 
van is. Vaak wordt gewezen op het feit dat in Berlijn, gezien de rela-
tieve soepele naturalisatiepraktijk van de jaren daarvoor, het reservoir 
aan potentiële kandidaten kleiner was. Ook zou kunnen meespelen 
dat er in Berlijn altijd een relatief vooruitstrevende integratiepolitiek is 
gevoerd, maar dat de stad de laatste jaren is ‘ingehaald’ door andere 
steden, zoals Frankfurt en Hamburg.  
 Maar hoe groot is nu, onder de door ons onderzochte groepen, 
het percentage migranten dat met succes de Duitse nationaliteit heeft 
aangevraagd? In tabel 3.2 zien we dat de Aussiedler zoals te verwach-
ten viel bijna allemaal over de Duitse nationaliteit beschikken. De 
Russische Joden zijn vreemd genoeg het minst vaak in het bezit van de 
Duitse nationaliteit (16%), hoewel zij daar relatief makkelijk toegang 
tot hebben. De Italianen zijn minder vaak (24%) dan de Turken (36%) 
in het bezit van de Duitse nationaliteit. Dit kan aan de ene kant verras-
send genoemd worden, omdat de Italianen op andere aspecten wel als 
best geïntegreerd uit de bus komen. Aan de andere kant is het Duitse 
staatsburgerschap, gezien de positie van Italianen als EU-burgers, ook 
minder noodzakelijk. De Italianen worden al beschermd door hun 
positie als EU-burger, zodat ze bijvoorbeeld onbeperkt heen en weer 
kunnen reizen tussen Italië en Duitsland. Turken zonder Duits pas-
poort kunnen niet vrij heen en weer reizen tussen Turkije en Duits-
land. 
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Stemintentie en partijvoorkeur voor de Berlijnse gemeenteraad 

In tabel 3.3 worden de stemintentie en de stemvoorkeur van 
Oost- en West-Duitsers, Italianen, Turken, Russische Joden en Aussied-
ler voor de Berlijnse gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd.11 Op 
de vraag ‘Zou u morgen gaan stemmen als er verkiezingen werden 
gehouden voor de Berlijnse gemeenteraad” geven 88% van de West-
Duitsers en 84% van de Oost-Duitsers een bevestigend antwoord. De 
Duitsers worden gevolgd door de Turken (83%) en de Italianen (79%). 
De Russische Joden (71%) zijn meer dan de Aussiedler (60%) van plan 
hun stem uit te brengen. Dit relatief lage opkomstpercentage van de 
Aussiedler is opmerkelijk gezien het feit dat deze groep, in vergelijking 
met de andere etnische groepen grotendeels over een Duits paspoort 
en daarmee over stemrecht beschikt. De opkomst voor de verkiezin-
gen op stadsdeelniveau (niet gepresenteerd in de tabel) laat dezelfde 
rangorde zien van de verschillende etnische groepen, alleen liggen de 
percentages hier enigszins lager, ook voor de Italianen zonder de 
Duitse nationaliteit die hier wel stemrecht hebben. Zoals in het voor-
gaande al besproken is; het gaat hier om stemintentie. Het daadwerke-
lijke gedrag is niet gemeten. Dat het vragen naar intenties inderdaad 
hogere scores geeft dan feitelijk gedrag wordt bevestigd door de 
opkomst bij de Berlijnse gemeenteraadsverkiezingen die enkele weken 
voor de survey gehouden werd. Deze was 68%.12 De beide Russische 
groepen hebben niet alleen het laagste opkomstpercentage, maar zijn 
ook het best vertegenwoordigd in de categorie die aangeeft nog niet te 
weten wel of niet te gaan stemmen; 8% van de Russische Joden geeft 
aan dit nog niet te weten en 11% van de Aussiedler tegenover 2% van 
de Duitsers, 5% van de Turken en 3% van de Italianen.  

Hoewel het geen indicator is van het in dit onderzoek gebruik-
te concept van politiek burgerschap, is er ook gekeken naar de voor-
keur die de etnische groepen voor de verschillende politieke partijen 
hebben. Voor de Turkse (potentiële) kiezers is de SPD (de sociaal-
democraten), veruit de populairste partij: 64% van de Turken geeft aan 
op deze partij te willen stemmen. Op de Grünen (de Groenen) stemt 
15%, terwijl 10% op de PDS (de voormalige partij van het Oost-Duitse 
regime) zegt te zullen stemmen. Ook uit ander Duits en internationaal 

―――――――――――― 
11 In deze tabel zijn, ander dan in de andere tabellen, de voormalig Oost en West-
Duitsers gesplitst omdat deze groepen, wat betreft stemintentie substantieel van elkaar 
verschillen.  
12 Bron: http://www.statistikberlin.de. 
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TABEL 3.3  PARTIJVOORKEUR EN STEMINTENTIE VOOR HET BERLIJNSE  
ABGEORDNETENHAUS 

 D
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Stemintentie (%)       

Ja 87,8 83,90 82,6 78,5 61,5 59,7 

Nee 9,9 13,7 12,3 18,7 30,0 28,9 

Weet niet 2,2 2,4 5 2,8 8,5 11,5 

Totaal 100 100 100 100 100 100 

N  181 124 317 316 213 419 

       

Partijvoorkeur (%)       

Sociaal democraten (SPD) 36 34 64 50 15 10 

Christen democraten (CDU) 18 10 7 14 23 45 

Post communisten (PDS) 8 24 9 9 12 8 

Groenen (Bundnis 90/Grünen) 8 3 15 17 3 1 

Liberalen (FDP) 6 4 2 7 1 0 

Anders 5 3 3 3 2 0 

Weet niet 7 12 26 34 42 34 

Totaal 100 100 100 100 100 100 

N  163 107 194 136 149 298 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 

 

onderzoek blijkt dat de Turken een sterke voorkeur hebben voor 
sociaal-democratische partijen (zie o.a Tillie 2000 en Wüst 2003). De 
Turken zijn hiermee een stuk linkser dan zowel de voormalige West- 
als Oost-Duitsers; met uitzondering van de PDS die verreweg het 
populairst is onder Oost-Berlijners (24%). Bij de verkiezingen van 2001 
maakte de PDS dankzij de steun van voornamelijk (voormalige) Oost-
Berlijners een spectaculaire comeback en kreeg 30% van de zetels in 
het Berlijnse Abgeordnetenhaus. 
 Ook de Italianen bevinden zich op het politieke spectrum links 
van de Duitsers, al lijken de Italianen in hun politieke profiel wat meer 
op de Duitsers dan de Turken. De helft van de Italianen zou op de 
SPD stemmen, 17% op de Grünen en 8% op de CDU.  

De Aussiedler daarentegen zijn sterk gericht op de Christen 
Democraten, 45% zou op de CDU stemmen. Ze zijn daarmee niet 
alleen conservatiever dan de Turken en de Italianen, maar ook dan de 
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Duitsers. Wel lijken de Berlijnse Aussiedler minder conservatief dan het 
Duitse gemiddelde, waar driekwart van de Aussiedler aangeeft op de 
Christen Democraten te stemmen (Wüst 2003: 117). De partijvoorkeu-
ren van de Aussiedler en de Turken reflecteren het beleid van deze 
beide partijen. Waar de CDU zich vooral profileerde op Aussiedler 
thema’s heeft de SPD zich altijd sterk gemaakt voor de verbetering 
van de positie van de Turkse migranten (Münz et al. 1997). Ook de 
Russische Joden leggen een voorkeur voor de Christen Democraten 
aan de dag (23%) maar niet in die mate als de Aussiedler.  

Ook opvallend voor de Russische Joden en de Aussiedler is het 
grote percentage dat niet weet wat te gaan stemmen (42% en 34%). Dit 
zou verklaard kunnen worden uit het feit dat deze groep in vergelij-
king met de andere etnische groepen het minst lang in Duitsland is en 
daarmee nog minder bekend met het politieke systeem.  

 

Politieke activiteiten 

In tabel 3.4 wordt beschreven in hoeverre de etnische groepen 
verschillende politieke activiteiten ontplooien. De respondenten werd 
een lijst voorgelegd met verschillende politieke activiteiten, zowel 
politieke activiteiten die gericht waren op Duitsland en Berlijn als 
politieke activiteiten die gericht waren op hun landen van herkomst.  

De frequentie van de verschillende vormen van politieke acti-
viteiten, in zowel de etnische als de Duitse variant, is ongeveer het-
zelfde voor iedere etnische groep. Donaties, politieke bijeenkomsten  
en handtekeningenacties zijn de meest voorkomende politieke activi-
teiten. Arbeidsintensievere of risicovollere activiteiten, zoals het in-
dienen van klachten en het meedoen aan stakingen, komen het minst 
voor. Voor drie etnische groepen geldt dat zij wat betreft hun politieke 
participatie meer op Berlijn en Duitsland gericht zijn dan op hun 
landen van herkomst. De uitzondering vormen hier de Turken, die 
vaker geld doneren voor zaken die spelen in Turkije dan in Duitsland. 
Dit valt waarschijnlijk grotendeels te verklaren door de aardbeving die 
in 1999 plaatsvond in Turkije en die veel Turken in Duitsland heeft 
aangezet tot het doneren van geld. 
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TABEL 3.4 POLITIEKE ACTIVITEITEN 
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Type activiteit (% “ja” geantwoord)        

Donatie Berlijn/Duitsland 39 21 41 19 16 

 Land van herkomst - 33 8 6 3 

Politieke bijeenkomst Berlijn/Duitsland 27 22 19 8 11 

 Land van herkomst - 18 6 8 5 

Handtekeningenactie Berlijn/Duitsland 25 12 17 6 4 

 Land van herkomst - 7 3 3 2 

Demonstratie Berlijn/Duitsland 17 16 20 5 4 

 Land van herkomst - 10 3 3 4 

Contact met media Berlijn/Duitsland 12 11 13 8 4 

 Land van herkomst - 4 7 6 4 

Contact met politici Berlijn/Duitsland 11 9 11 3 5 

 Land van herkomst - 5 4 2 2 

Klacht  Berlijn/Duitsland 8 6 10 4 2 

 Land van herkomst - 3 1 2 1 

Staking Berlijn/Duitsland 3 5 4 2 2 

 Land van herkomst - 1 0 1 0 

Andere activiteiten Berlijn/Duitsland 20 2 3 1 1 

 Land van herkomst - 1 1 2 0 

       

Gemiddeld aantal politieke activiteiten      

Berlijn/Duitsland  1,6 1,3 1,4 0,5 0,4 

Herkomstland  - 0,8 0,3 0,2 0,2 

       

Correlatie tussen activiteiten Berlijn/Duitsland  

en herkomstland       

Kendall tau b - 0,444 0,373 0,3 0,3 

  (p-value) - 0 0 0 0 

N (alle respondenten)   305 317 316 419 414 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 
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 Als we kijken naar het gemiddelde aantal politieke activiteiten 
wordt duidelijk dat de Russen, zoals ook bij stemintentie, het laagste 
scoren. Het gemiddelde aantal activiteiten gericht op Rusland is 0,2, 
het gemiddelde aantal Duitse activiteiten is 0,5. Van de vier etnische 
groepen hebben de Turken het meest ondernomen voor hun her-
komstland (0,8). De Italianen hebben het meest geparticipeerd met 
betrekking tot Duitsland en Berlijn (met een gemiddeld aantal activi-
teiten van 1,4). De Italianen komen hierbij wat betreft participatie 
redelijk dicht in de buurt van de Duitsers, die gemiddeld 1,6 politieke 
activiteiten hebben ondernomen.  
 Het onderste deel van de tabel laat zien dat er een positieve 
samenhang is tussen de mate waarin respondenten politiek actief zijn 
gericht op het land van herkomst en de mate waarin zij politiek actief 
zijn gericht op Duitsland.13 Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 
beide vormen van participatie elkaar niet uitsluiten. Migranten die 
actief zijn voor hun land van herkomst, zijn dit vaak ook voor Duits-
land. 
 

Politieke interesse 

In tabel 3.5 worden de drie indicatoren van politieke interesse 
gepresenteerd. De respondenten is gevraagd hoe vaak zij over politiek 
praten met vrienden en bekenden, en hoe intensief zij het politieke 
nieuws volgen op televisie of radio en in kranten. Deze drie vragen 
zijn wederom tweemaal gesteld; eenmaal voor het land van herkomst 
en eenmaal voor Duitsland. Verder is er gekeken in hoeverre het 
praten over politiek in het land van herkomst en praten over politiek 
in Duitsland met elkaar samenhangen. 
 De Duitsers praten het meest over de Duitse politiek: 76% doet 
dit dagelijks of frequent. Net als we al zagen bij de politieke activitei-
ten worden zij gevolgd door de Italianen; 60% van de Italianen praat 
dagelijks of regelmatig over Duitse politiek. Van de Turken praat 56% 
dagelijks of regelmatig over Duitse of Berlijnse politiek. Voor de Rus-
sische Joden is dit percentage 53%, terwijl de Aussiedler het minst over 
Duitse politiek praten, 43% doet dit dagelijks of regelmatig.  
 

 

―――――――――――― 
13 In deze analyse is de gemiddelde score politieke activiteit gebruikt.  
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TABEL 3.5 POLITIEKE INTERESSE 
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Praten over politiek (%)        
Bijna dagelijks Berlijn/Duitsland 31 16 24 10 15 

 Land van herkomst - 26 10 21 13 

Frequent Berlijn/Duitsland 46 31 36 44 27 

 Land van herkomst - 40 27 39 27 

Zelden Berlijn/Duitsland 21 41 29 34 42 

 Land van herkomst - 29 45 30 45 

Nooit Berlijn/Duitsland 3 13 11 13 14 

 Land van herkomst - 5 19 10 14 

Lezen van kranten (%)      
Bijna dagelijks Berlijn/Duitsland 51 22 53 27 32 

 Land van herkomst - 39 17 24 12 

Frequent Berlijn/Duitsland 40 28 23 26 31 

 Land van herkomst - 31 18 49 32 

Zelden Berlijn/Duitsland 8 28 17 28 28 

 Land van herkomst - 17 37 17 39 

Nooit Berlijn/Duitsland 2 21 7 18 9 

 Land van herkomst - 12 28 10 17 

Nieuwskijken (%)      
Bijna dagelijks Berlijn/Duitsland 60 48 77 76 80 

 Land van herkomst - 61 23 47 19 

Frequent Berlijn/Duitsland 37 32 13 12 14 

 Land van herkomst - 26 12 20 16 

Zelden Berlijn/Duitsland 2 16 6 7 3 

 Land van herkomst - 10 20 13 22 

Nooit Berlijn/Duitsland 1 4 4 5 2 

 Land van herkomst - 4 45 20 44 

Correlatie tussen activiteiten Berlijn/Duitsland en herkomstland  
   

Kendall tau b - 0,444 0,373 0,3 0,3 

  (p-value) - 0 0 0 0 

N (alle respondenten)  305 317 316 419 414 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 
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 Het volgen van het nieuws - zowel op televisie en radio als in 
de kranten - komt vaker voor dan het praten over politiek. Bijna alle 
Duitsers kijken dagelijks of frequent naar het nieuws op televisie 
(97%). Een bijna even grote groep leest dagelijks of frequent de krant 
(90%). Als we kijken naar de mate waarin de etnische groepen het 
Duitse nieuws volgen zien we dat van de Italianen 76% dagelijks of 
frequent de krant leest, en 90% dagelijks of frequent naar het nieuws 
kijkt. Van de Turken leest dagelijks of regelmatig 56% over Duitse 
politiek en 71% van de Turken volgt dagelijks of frequent het nieuws 
op de televisie. Bij de Russische Joden is dat 53% voor het lezen van de 
krant en 88% voor het kijken naar nieuws uitzendingen. Bij de Aussied-
ler leest 63% dagelijks of frequent de krant en kijkt 95% dagelijks of 
frequent naar het nieuws op televisie. De rangorde van de etnische 
groepen is dus bij alle indicatoren van politieke interesse hetzelfde, 
behalve dat de Aussiedler relatief veel nieuwsuitzendingen op televisie 
volgen.  
 Wat betreft de interesse in de politiek van het land van her-
komst zijn de Turken juist het meest geïnteresseerd in de Turkse 
politiek, tweederde (66%) praat dagelijks of regelmatig over Turkse 
politiek. Van de Russische Joden doet 60% dit dagelijks of regelmatig 
en van de Aussiedler 41%. De Italianen zijn duidelijk het minst geïnte-
resseerd in de Italiaanse politiek, slechts 27% praat dagelijks of fre-
quent over Italiaanse politiek. Het etnische mediagebruik laat dezelfde 
rangordes zien, zij het dat alle percentages, vooral die voor het volgen 
van het nieuws op de televisie, iets hoger liggen.  
 In het onderste deel van de tabel is gekeken in hoeverre het 
praten over Duitse politiek en de politiek in het land van herkomst 
met elkaar samenhangen. Omdat de verschillende indicatoren van 
politieke interesse niet hetzelfde concept bleken te meten14, heb ik 
geen samengestelde variabele gemaakt, maar alleen het praten over 
politiek opgenomen. Ook uit deze analyse blijkt dat migranten die 
politiek georiënteerd zijn op hun land van herkomst, vaak ook politiek 
georiënteerd zijn op Duitsland. Hoewel deze positieve samenhang de 
angst ontzenuwt dat politieke oriëntatie op het herkomstland de 
integratie in de ontvangende maatschappij in gevaar brengt, is het niet 
waarschijnlijk dat er een causaal verband tussen beide variabelen 
bestaat. Het is waarschijnlijker dat er een latente variabele, algemene 

―――――――――――― 
14 Cronbach’s alpha van .4. 
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politieke interesse respectievelijk algemene geneigdheid tot participa-
tie, aan ten grondslag ligt.   
 

Politiek vertrouwen en politieke burgerschapswaarden 

In tabel 3.6 worden de scores op de volgende politieke burger-
schapswaarden en politiek vertrouwen variabelen gepresenteerd: 
1) Het gevoel van verbondenheid met Duitsland, Berlijn en het stads-
deel waarin de respondent leeft. 
2) De mate van politiek vertrouwen, zowel in de werking van het 
democratische proces in het algemeen als vertrouwen in de Duitse 
Bundestag, als in Berlijnse politici en ambtenaren.  
3) De mate waarin de respondent het gevoel heeft invloed te kunnen 
uitoefenen op de politiek, ofwel het politiek zelfvertrouwen. 
4) De mate van politiek cynisme.  
5) De mate waarin de respondent de volgende democratische normen 
en waarden aanhangt; de scheiding van kerk en staat, de gelijkheid 
van mannen en vrouwen en de vrijheid van demonstratie. 
 

Voor al deze variabelen geldt dat de respondenten konden 
antwoorden op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 aangeeft dat de res-
pondent het helemaal niet eens was met de stelling en een 5 aangeeft 
dat de respondent het helemaal eens was met de stelling. Om de 
overzichtelijkheid te bevorderen heb ik in de tabel de twee hoogste 
categorieën (mee eens en zeer mee eens) samengevoegd.  

Over het algemeen is hier te zien, anders dan bij de in het 
voorgaande gepresenteerde participatievariabelen, dat de Duitsers 
niet altijd hoger scoren dan de etnische groepen. We kunnen niet 
zeggen dat de etnische groepen zich minder verbonden voelen met 
Duitsland, Berlijn en hun stadsdeel dan de Duitsers. Op het niveau 
van de stadsdelen voelen alle etnische groepen zich zelfs meer ver-
bonden dan de Duitsers. Bijna 80% van de Turken voelt zich verbon-
den met hun stadsdeel, 68% van de Russische Joden, 76% van de 
Aussiedler, 60% van de Italianen en slechts 52% van de Duitsers. Wat 
betreft de verbondenheid met Berlijn ligt het percentage voor alle 
groepen rond de 83%, alleen de Italianen scoren hier met 71% lager. 
De beide Russische groepen voelen zich meer verbonden met Duits-
land (rond de 78%) dan de Duitsers zelf (75%) De Turken en Italianen 
scoren hier met respectievelijk 64% en 50% lager. Voor deze groepen 
geldt dus dat zij zich meer identificeren met het lokale niveau dan met 
het nationale niveau. 
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 Wat betreft het vertrouwen in het democratische systeem in 
West-Europa hebben vooral de Italianen (50%) en de Russische Joden 
en Aussiedler (67%) meer vertrouwen dan de Duitsers (37%) en de 
Turken (38%). De Duitsers hebben wel het meeste vertrouwen in de 
Duitse grondwet (69%), op de voet gevolgd door de Russische Joden 

TABEL 3.6 BURGERSCHAPSWAARDEN 
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Verbondenheid Stadsdeel 52 79 60 68 76 

(% dat zich verbonden  Berlijn 83 84 71 82 84 

voelt) Duitsland 75 64 50 77 79 

       

Politiek vertrouwen Democratisch systeem  37 38 50 67 50 

(% dat vertrouwen  Duitse grondwet 69 53 57 66 59 

heeft) Bundestag 39 38 31 59 46 

 Berlijnse ambtenaren 26 48 30 58 48 

 Berlijnse 

gemeenteraadsleden 

24 36 21 52 39, 

       

Politiek cynisme Ambtenaren 33 71 49 54 51 

(% dat cynisch is) Partijen 39 69 45 50 56 

 Gemeenteraadsleden 34 63 38 24 28 

       

Politiek zelfvertrouwen  15 31 29 11 20 

(% dat zelfvertrouwen 

heeft)       

       

Democratische attitudes Gelijkheid mannen en 

vrouwen 

76 90 79 30 29 

(% dat de waarde  Recht op demonstreren 57 62 74 76 80 

onderschrijft) Scheiding kerk en staat 80 92 77 83 81 

       

N (alle respondenten)   305 317 316 225 414 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 
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met 66%. De Turken (53%), Italianen (57%) en Aussiedler (59%) scoren 
hier iets lager.  
 Wat betreft het vertrouwen in de Duitse Bundestag, de Berlijnse 
gemeenteraadsleden en de Berlijnse ambtenaren zien we dat de beide 
Russische groepen het hoogst scoren, ook hoger dan de Duitsers. 
Opvallend is dat de Duitsers van alle groepen het laagste scoren op de 
vraag of zij de Berlijnse ambtenaren vertrouwen. De Turken scoren 
niet zo hoog als de Russen, maar zijn duidelijk vertrouwensvoller dan 
de Italianen, die op alle variabelen lager scoren. 
 De Turken hebben de meest cynische (of realistische) visie. 
Van hen denkt 71% dat de Berlijnse ambtenaren alleen in regels en 
formulieren geïnteresseerd zijn, 69% denkt dat politieke partijen alleen 
in hun stem geïnteresseerd zijn en niet in hun mening en 63% is van 
mening dat gemeenteraadsleden zich niet bekommeren om burgers 
zoals zij. Dit is wel opvallend, omdat de Turken na de Russen het 
hoogst scoren op de politiek vertrouwen variabelen. Hoewel de vra-
gen erg op elkaar lijken, meten ze klaarblijkelijk een ander concept.15 
De Duitsers zijn het minst cynisch, behalve als het gaat om Berlijnse 
gemeenteraadsleden (34%), daarover zijn de Russische Joden het 
minst cynisch (24%). Even cynisch als zelfbewust zijn de Turken. Ze 
scoren samen met de Italianen ongeveer twee keer zo hoog op de 
politiek zelfvertrouwen dimensie als de Russische Joden en Duitsers; 
ongeveer 30% tegenover 15%.  
 Op de democratische attitude dimensie scoren de Duitsers niet 
hoger dan de etnische groepen. De Turken vallen op door hun hoge 
score op de items gelijkheid van mannen en vrouwen (90%) en schei-
ding van kerk en staat (92%), hoewel deze laatste onder alle groepen 
op veel instemming kan rekenen. Rond de 30% van de beide Russische 
groepen vindt dat mannen en vrouwen altijd gelijk behandeld dienen 
te worden. De Duitsers onderschrijven met 57% het minst vaak het 
recht op demonstratie.   
 

Typen van politiek burgerschap 

Om meer grip te krijgen op de relatie tussen de politieke parti-
cipatie en politiek vertrouwen heb ik een theoretische typologie ge-

―――――――――――― 
15 Dit blijkt ook als we de Cronbach’s alpha berekenen voor de gecombineerde schaal 
politiek vertrouwen en politiek cynisme (met omgekeerde antwoordcategorieën voor 
politiek cynisme). Deze bedraagt slechts .2. De indicatoren meten dus niet hetzelfde 
concept.  
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TABEL 3.7 TYPEN VAN POLITIEK BURGERSCHAP 

  Politieke participatie 

Laag Hoog 

Politiek 

vertrouwen 

Laag  Gemarginaliseerd Activistist 

Hoog Gepacificeerd Systeemondersteunend 

 

maakt van de samenhang tussen politiek vertrouwen en politieke 
participatie. De burgerschapswaarden maken geen deel uit van deze 
typologie. De typologie resulteert in vier ‘soorten’ burgers: 

1. het gemarginaliseerde type (lage participatie gecombineerd 
met een laag vertrouwen); 

2. het gepacificeerde type (lage participatie gecombineerd met 
een hoog vertrouwen); 

3. het activistische type (laag vertrouwen gecombineerd met een 
hoge participatie); 

4. het systeemondersteunende type (hoge participatie gecombi-
neerd met een hoog vertrouwen). Dit resulteert in tabel 3.7. 

  
De beide Russische groepen zouden volgens deze typologie als gepa-
cificeerd aangeduid kunnen worden, omdat ze een hoge mate van 
politiek vertrouwen combineren met een lage mate van politieke 
activiteit. De Turken zijn eerder activistisch te noemen, omdat zij 
weinig vertrouwen combineren met relatief veel politieke activiteiten. 
De Italianen zijn, gezien hun gelijkenis met de Duitsers, te typeren als 
systeemondersteunend.  

In de volgende hoofdstukken zal ik nog terugkomen op de 
verklaring van deze typologie. Politiek vertrouwen en politieke parti-
cipatie zullen dus meer aan bod komen dan de burgerschapswaarden.  
 

4. Politiek burgerschap samengevat  

In het voorgaande zijn verschillende indicatoren van politiek 
burgerschap beschreven voor vier etnische groepen en Duitsers. In 
deze paragraaf zal ik deze resultaten samenvatten om op deze manier 
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een beeld te schetsen van de invulling die Berlijnse Turken, Italianen, 
Russische Joden en Aussiedler aan hun politieke burgerschap geven.  

In de eerste plaats valt te concluderen dat er grote verschillen 
zijn tussen de etnische groepen. Wat betreft de participatievariabelen - 
stemintentie, politieke activiteiten en politieke interesse – lijken de 
Italianen van alle vier de etnische groepen het meest op de Duitsers. 
De beide Russische groepen scoren op alle participatievariabelen het 
laagst en de Turken nemen een middenpositie in; ze hebben een bijna 
net zo hoge stemintentie als de Duitsers, maar wat betreft politieke 
interesse en politieke activiteiten komen ze na de Duitsers en de Itali-
anen. De Turken zijn in vergelijking met de Italianen en de Russen het 
meest gericht op het land van herkomst, zowel wat betreft politieke 
activiteiten als politieke interesse. De Russen zijn meer dan de Italia-
nen geïnteresseerd in de politiek van hun land van herkomst, waar de 
Italianen politiek actiever zijn dan de Russen met betrekking op hun 
land van herkomst. Maar voor alle etnische groepen en voor alle 
participatievariabelen geldt dat de gerichtheid op Duitsland en Berlijn 
groter is dan de gerichtheid op het land van herkomst.  
 De beschrijving van de politieke burgerschapswaarden laat 
een heel ander beeld zien. De eerste, wellicht verrassende, observatie 
is dat de Duitsers lang niet op elke variabele hoger scoren dan de 
etnische groepen. De Russen, die op de participatievariabelen nog het 
laagst scoorden, voelen zich erg verbonden met Berlijn en Duitsland. 
Wat betreft verbondenheid en politiek vertrouwen scoren zij hier zelfs 
het hoogst van alle groepen. Wat politiek cynisme betreft scoren ze 
niet lager dan de Duitsers, maar wel dan de andere etnische groepen. 
De Turken voelen zich van alle etnische groepen het meest verbonden 
met Berlijn, en hebben ook redelijk veel vertrouwen in de Berlijnse 
politieke instituties, maar zijn tegelijkertijd wel het meest cynisch van 
alle etnische groepen. Aan de andere kant hebben ze wel veel politiek 
zelfvertrouwen. Waar de Italianen in hun participatiepatroon het 
meest op de Duitsers leken, is dit bij de burgerschapswaarden anders. 
De Italianen voelen zich het minst verbonden, zijn wat politiek ver-
trouwen betreft te vergelijken met de Duitsers, maar hebben, net als de 
Turken, wel veel politiek zelfvertrouwen.  
 
 Samenvattend kunnen we dus spreken over passieve maar 
vertrouwensvolle en betrokken Russen en actieve maar wantrouwen-
de Turken en Italianen. Het feit dat bijna alle Aussiedler, en dit geldt in 
iets mindere mate ook voor de Russische Joden, over de Duitse natio-
naliteit beschikken en in vergelijking met de andere etnische groepen 
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meer overheidssteun krijgen, heeft niet geleid tot een grote politieke 
participatie van deze groep. Het feit dat ze zoveel vertrouwen in de 
Duitse politiek uitspreken, en zich verbonden voelen met Duitsland, 
geeft de indruk dat we hier te maken hebben met een tevreden, of 
misschien zelfs dankbare, groep. Het is echter niet zo dat de Russen in 
Berlijn niets hebben om voor te strijden. Hun gunstige juridische 
positie gaat dan wel samen met een politiek discours waarin Aussiedler 
als Duits worden gezien en met het schuldgevoel ten opzichte van de 
Joden dat ingelost moet worden, maar dit wordt helaas niet weerspie-
geld in de publieke opinie (Thränhardt 2002). De Russische migranten 
worden door de autochtone bevolking niet automatisch als Duitser 
geaccepteerd. Daarnaast kampen ook de Russische migranten met 
'klassieke' integratieproblemen als werkloosheid en criminaliteit.  
 Het feit dat uit de verschillende indicatoren van politiek bur-
gerschap een zo divers beeld naar voren komt, duidt erop dat de 
indicatoren van politiek burgerschap niet één dimensie vormen. Het 
blijkt dat er statistisch grofweg drie dimensies te onderscheiden zijn. 
Er bestaat een attitude dimensie, een participatie dimensie en een 
vertrouwensdimensie (zie ook de theoretische onderverdeling in tabel 
3.1). Zowel de theoretische als de empirische relatie tussen deze twee 
variabelen is dus ingewikkeld.  
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Duits en etnisch sociaal kapitaal 
 
 
 
 

In dit hoofdstuk zal ik ingaan op het Duits en etnisch sociaal kapitaal 
van de vier onderzochte groepen. In figuur 4.1 is aangegeven waar 
deze concepten zich bevinden in het theoretische model. In dit hoofd-
stuk zullen de verschillende aspecten van sociaal kapitaal aan bod 
komen. Zowel de structurele als culturele componenten van sociaal 
kapitaal worden besproken. Ook worden zowel het individuele als het 
collectieve niveau van sociaal kapitaal beschreven. Er zal bovendien 
veel nadruk liggen op het onderscheid tussen het bridging en bonding 
sociaal kapitaal van de etnische groepen. Bridging sociaal kapitaal 
wordt in dit hoofdstuk als Duits sociaal kapitaal aangeduid, bonding 
sociaal kapitaal wordt in dit hoofdstuk als etnisch sociaal kapitaal 
aangeduid.  

Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. In het eerste deel gaat het 
om de definities en theorie van het begrip sociaal kapitaal. Het tweede 
deel gaat over het Duits en etnisch sociaal kapitaal op individueel 
niveau. Naast het beschrijven van de data zullen er ook regressieana-
lyses gepresenteerd worden om te kijken in hoeverre sociaal kapitaal 
de verschillen in politiek burgerschap, zoals beschreven in het vorige 
hoofdstuk, kan verklaren. In het derde en laatste deel gaat het om het 
Duits en etnisch sociaal kapitaal op collectief (organisatie) niveau en 
zullen we kijken in hoeverre deze kennis de bevindingen kan verdie-
pen.  
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FIGUUR 4.1  THEORETISCH MODEL: DUITS EN ETNISCH SOCIAAL KAPITAAL 
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1. Sociaal kapitaal: definities en theorie 

Sociaal kapitaal zou wel eens een van de meest gebruikte be-
grippen uit de sociale wetenschappen aan het begin van de 21ste eeuw 
kunnen zijn. Er is veel onderzoek naar gedaan en het begrip sociaal 
kapitaal heeft ook in de politiek furore gemaakt. Maar wat is dit soci-
aal kapitaal nu precies? Zo gemakkelijk als het in de mond genomen 
wordt, zo moeilijk is het om er een heldere definitie van te geven. In 
1993 heeft Robert Putnam met zijn conclusie dat sociaal kapitaal de 
beslissende factor is in het (dys)functioneren van democratieën, veel 
sociale wetenschappers gestimuleerd dit begrip in hun onderzoek te 
gebruiken en verder uit te werken (1993).  

Hoewel duidelijk geïnspireerd op het werk van Putnam, is on-
derhavig onderzoek eerder een vervolg op het werk van Almond en 
Verba, aangezien zij ook het effect van sociaal kapitaal op politieke 
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participatie hebben onderzocht (1963). In Putnams operationalisatie 
van het begrip sociaal kapitaal is politieke participatie eerder een 
vorm van sociaal kapitaal en hij onderzoekt de uitwerking hiervan op 
het functioneren van het democratische bestuur.  

Volgens Putnam kunnen we sociaal kapitaal definiëren als 
netwerken, normen van wederkerigheid en gegeneraliseerd vertrou-
wen (1993). Lin (1999) benadrukt het onderscheid tussen de structure-
le en de culturele benadering van sociaal kapitaal. In de structurele 
benadering staan formele en informele netwerken centraal. Deze 
netwerken zijn gelokaliseerd in het maatschappelijke middenveld, en 
vooral vrijwilligersorganisaties spelen een belangrijke rol als drager 
van sociaal kapitaal. Deze organisaties kunnen totaal van elkaar ver-
schillen, bijvoorbeeld in hun doelstellingen en achterban, maar ze 
hebben met elkaar gemeen dat de toetreding tot deze organisaties 
vrijwillig is (en uittreding dus ook mogelijk) en dat de organisaties 
autonoom opereren van de overheid (Fennema 2004). In de culturele 
benadering staan normen van wederkerigheid en vertrouwen centraal.  

 De nadruk op organisaties als drager van sociaal kapitaal is 
zowel theoretisch als empirisch niet onomstreden. Veel onderzoekers 
bekritiseren deze nadruk, omdat het sociaal kapitaal buiten vrijwilli-
gersorganisaties zou negeren.  
 Maar waarom wordt zoveel verwacht van sociaal kapitaal in 
organisaties? Waarom zouden netwerken en gegeneraliseerd vertrou-
wen leiden tot politieke participatie en politiek vertrouwen? Achter 
deze aanname gaan verschillende, elkaar niet uitsluitende, redenerin-
gen schuil, die uit verschillende onderzoeksstromingen afkomstig zijn.  
In de eerste plaats worden leden van organisaties verondersteld in 
deze organisaties civic skills en civic virtues aan te leren (Almond en 
Verba 1963). In deze benadering functioneren vrijwilligersorganisaties 
letterlijk als leerscholen van de democratie. Actieve leden van organi-
saties leren vaardigheden zoals vergaderen, organiseren en het schrij-
ven van brieven. Het zijn activiteiten die ook van pas komen bij het 
deelnemen aan politieke activiteiten. One can argue (….) that member-
ship in even a nonpolitical organisation will affect political attitudes (Al-
mond en Verba 1963: 305). Deze civic skills en virtues vormen een 
voorwaarde voor politieke participatie en politiek vertrouwen.  

Ook wordt vaak beargumenteerd dat mensen in sociale ver-
banden leren andere mensen te vertrouwen. In dit verband is het 
begrip 'wederkerigheid' cruciaal. Mensen zullen alleen geneigd zijn te 
investeren in sociale netwerken als ze verwachten dat deze investering 
zich loont. Als je denkt dat je de enige bent die zich inzet voor het 
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algemeen belang, zal de motivatie gering zijn. Alleen als meerdere 
mensen zich inzetten en het vertrouwen hebben dat andere mensen 
dat ook zullen doen, of later zullen doen, zullen mensen geneigd zijn 
zich in te zetten. Zonder dit vertrouwen zal de impasse van het di-
lemma van collectieve actie niet opgelost kunnen worden. Collectieve 
actie kan alleen totstandkomen als er meerdere mensen meedoen. Als 
iedereen wacht met participeren tot andere mensen dit doen, zal het 
nooit van de grond komen. Daarom is het cruciaal dat mensen erop 
vertrouwen dat andere mensen ook meedoen.  

Ten slotte hebben netwerken een heel praktische functie: ze 
zijn in staat om mensen te mobiliseren voor een bepaald politiek doel.  
In een netwerk leer je mensen en politieke thema’s kennen. 
  

Bovenstaande redeneringen verwijzen met name naar de 
voorwaarden voor politieke participatie en niet zozeer naar de voor-
waarden voor politiek vertrouwen. Wat betreft dit laatste speelt de 
elite van het maatschappelijk middenveld een grote rol. Als de elite de 
politici vertrouwt, zal dit vertrouwen kunnen overslaan op de achter-
ban. Hoe hechter het netwerk van de elite onderling (en tussen ver-
schillende elites) en het netwerk tussen de elites en de achterban, hoe 
beter dit vertrouwen zich kan verspreiden (Fennema 2004). Maar als 
vertrouwen zich kan verspreiden in een netwerk kan wantrouwen 
natuurlijk ook beter verspreid worden in een hecht verbonden net-
werk dan in een zwak verbonden netwerk. Sigrid Roßteutscher heeft 
in haar onderzoek naar organisaties in het Duitsland van de jaren 
dertig al gewezen op deze democratie ondermijnende functie van 
netwerken (2005).  
 De laatste jaren, nu de euforie rondom het begrip sociaal 
kapitaal een beetje is afgenomen, staan deze mogelijke negatieve 
gevolgen van sociaal kapitaal meer en meer in de belangstelling en 
groeit het besef dat niet elk sociaal kapitaal even goed is. Al in 1973 
introduceerde Amerikaanse socioloog Mark Granovetter zijn theorie 
van de kracht van de zwakke schakels (1973). Hij maakte onderscheid 
tussen sterke schakels, die tussen goede vrienden en familie, en zwak-
ke schakels, die tussen kennissen en bekenden. Sterke schakels zijn 
minder effectief, niet omdat ze sterk zijn, maar omdat de sterke scha-
kels vaak mensen met elkaar verbinden die op elkaar lijken. En het 
zijn juist de contacten met de mensen die niet op je lijken waar je wat 
aan hebt. Als professor heb je waarschijnlijk meer aan een loodgieter 
dan aan nog een professor. Deze theorie van Granovetter richt zich 
overigens vooral op de sociaal-economische effecten. Hoe meer con-
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tacten iemand heeft, hoe groter de kansen op een baan zijn. Dit onder-
zoek richt zich op de effecten van sociaal kapitaal op politiek burger-
schap en laat de effecten op de sociaal-economische positie van etni-
sche groepen buiten beschouwing. 

Het gegeven dat sommige vormen van sociaal kapitaal meer 
waardevol zijn dan andere gaat ook op voor het groepsniveau. Niet 
alleen zijn sommige vormen van sociaal kapitaal minder effectief dan 
andere, de dynamiek die ontstaat in hechte groepen kan ook negatieve 
effecten hebben. Zo zorgt hechte groepsvorming ervoor dat niet-
groepsleden worden buitengesloten. De kosten voor het verlaten van 
de groep kunnen heel hoog zijn en de individuele vrijheid van leden 
kan beperkt worden. Ook kunnen er downward leveling normen be-
staan (Portes 1998). Een voorbeeld van een downward leveling norm is 
dat het onder sommige groepen jongeren niet geaccepteerd word als 
iemand zijn best op school doet en goede cijfers haalt.  
 In deze lijn van kritiek zijn de begrippen bridging en bonding 
sociaal kapitaal ontstaan (Putnam 2000). Het bonding sociaal kapitaal 
staat voor die vorm van sociaal kapitaal waarmee mensen die dezelfde 
eigenschappen, zoals sociale klasse of etniciteit, hebben met elkaar 
verbonden worden. Bridging sociaal kapitaal, daarentegen, verbindt 
juist mensen met elkaar die van elkaar verschillen (Putnam 2000; Stolle 
en Hooghe 2003). Dit concept kan op allerlei verschillende groepen 
worden toegepast, maar heeft, niet verbazingwekkend, vooral weer-
klank gevonden bij onderzoekers die zich met de integratie van etni-
sche minderheden bezighouden. Teveel bonding sociaal kapitaal zou 
groepen segregeren en isoleren, terwijl het bridging sociaal kapitaal 
juist een brug zou slaan tussen de autochtone en de allochtone bevol-
king. De definitie van sociaal kapitaal in dit onderzoek richt zich 
zowel op het individuele niveau als het organisatieniveau. Binnen 
deze dimensies zijn zowel formele (in organisaties) als informele 
(buiten organisaties) varianten van sociaal kapitaal van belang. Verder 
worden, indien relevant, zowel bridging als bonding vormen van soci-
aal kapitaal bekeken. Zoals al vermeld, in dit onderzoek gebruik ik de 
term ‘etnisch’ sociaal kapitaal voor bonding sociaal kapitaal en de term 
‘Duits’ sociaal kapitaal voor bridging sociaal kapitaal (zie tabel 4.1 voor 
een schematisch overzicht van de concepten en de operationalisaties 
van deze concepten).  
 Misschien nog moeilijker dan het definiëren van sociaal kapi-
taal is het operationaliseren van het begrip. Veel onderzoekers hebben 
geworsteld met de vraag hoe het sociaal kapitaal te vangen in cijfers 
en indicatoren. Ook het feit dat onderzoek naar sociaal kapitaal vaak  
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TABEL 4.1 SOCIAAL KAPITAAL: OVERZICHT CONCEPTEN EN INDICATOREN 

Concept Indicator 
Individueel niveau 
 Formeel   
  Etnisch  (Bonding) Lidmaatschap etnische 

organisatie 
   Mensen kennen in organisa-

ties van eigen etnische 
groep 

   Kennen en vertrouwen van 
etnische organisaties 

  Duits (Bridging) 
 

Lidmaatschap Duitse 
organisatie 

   Mensen kennen in Duitse 
organisaties 

    
 Informeel   
  Etnisch  (Bonding) Vrienden eigen etnische 

groep 
   Vertrouwen in eigen 

etnische groep 
   Kennen burgemeester via 

etnisch contact 
  Duits (Bridging) Duitse vrienden 
   Vertrouwen in Duitsers 
   Kennen burgemeester via 

Duits contact 
Organisatieniveau 
 Formeel   
  Etnisch  (Bonding) Aantal en dichtheid 

etnische organisaties 
   Netwerken op bestuursni-

veau 
    
 Informeel   
  Etnisch  (Bonding) Kennen en samenwerken 

organisaties eigen etnische 
groep 

   Bonding score 
  Duits (Bridging) Kennen en samenwerken 

Duitse organisatie 
   Bridging score 

 
 
zowel op het micro-, meso- én macroniveau plaatsvindt, maakt het 
formuleren van een helder onderzoeksdesign niet gemakkelijk. In de 
volgende paragrafen wordt ingegaan op het meten van sociaal kapi-
taal; eerst op het meten van individueel sociaal kapitaal en daarna op 
het meten van sociaal kapitaal op organisatieniveau. De indicatoren 
uit tabel 4.1 zullen dus pas in deze paragrafen besproken worden.  
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2. Meten van sociaal kapitaal op individueel niveau 

In hoeverre beschikken de verschillende etnische groepen op indivi-
dueel niveau over sociaal kapitaal? Een van de indicatoren van sociaal 
kapitaal is het lidmaatschap van zowel etnische als Duitse organisa-
ties. In navolging van Marc Hooghe is zowel het huidige als het vroe-
gere lidmaatschap in de vraag opgenomen (1999). Vanuit het socialisa-
tie-perspectief -het leren van bepaalde vaardigheden en attitudes in 
organisatieverband- op sociaal kapitaal is het aannemelijk te veron-
derstellen dat ook het vroegere lidmaatschap van invloed is op huidig 
gedrag. In de analyses die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden is 
deze categorie echter niet meegenomen. Het vroegere lidmaatschap 
van Turkse, Italiaanse, dan wel Russische organisaties kan immers ook 
in het land van herkomst plaatsgevonden hebben en is daarmee in 
strikte zin geen etnisch sociaal kapitaal meer, hoewel de socialiserende 
werking van het vroegere lidmaatschap in deze organisaties uiteraard 
wel relevant is.  

Aan de respondenten zijn verschillende categorieën van vrij-
willigersorganisaties voorgelegd, zoals sportverenigingen, ideële 
organisaties en politieke organisaties. Er is gevraagd of de responden-
ten vroeger of nu lid waren van of actief waren in deze organisaties, of 
het een etnische of een Duitse organisatie betrof en wat de naam van 
die organisatie was. Dit laatste is gedaan vanuit de gedachte dat niet 
iedere etnische organisatie hetzelfde is en dat het een groot verschil 
kan maken voor de mate waarin de organisatie de integratie beïn-
vloedt door de manier waarop deze zich richt op de Duitse maat-
schappij. Helaas waren er te weinig cases per genoemde organisatie en 
was de kwaliteit van de data te slecht om hier uitspraken over te 
kunnen doen.  
 Wat betreft de keuze van de verschillende typen organisaties 
zijn er twee overwegingen in aanmerking genomen. De eerste heeft 
een analytisch karakter: over welke verschillende categorieën van 
organisaties willen we conclusies trekken? De wijze waarop leden 
betrokken zijn bij een buurtorganisatie verschilt substantieel van de 
wijze waarop ze betrokken zijn bij een ideële organisatie zoals Green-
peace, waarin de leden waarschijnlijk veel minder onderling contact 
zullen hebben. Juist dit onderlinge contact wordt in de sociaal kapitaal 
theorieën erg belangrijk geacht voor het ontstaan van sociaal vertrou-
wen en burgerschapsnormen. De praktische overweging was dat het 
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noemen van de verschillende categorieën de respondenten dienden te 
herinneren aan alle mogelijke organisaties waar hij of zij lid van was.  
 Sommige van deze organisaties, zoals sport en hobby organi-
saties, hebben louter sociale doelstellingen. Andere organisaties, zoals 
vrouwen- en jeugdorganisaties, kunnen zowel een sociaal als een 
politiek karakter hebben. Politieke organisaties hebben per definitie 
een politiek karakter. Daarmee kan lidmaatschap van politieke organi-
saties dus interveniëren met het concept van politieke participatie. Dit 
is cruciaal in dit onderzoek, omdat we participatie in organisaties 
gebruiken om, onder andere, politieke participatie te verklaren. Maar 
het ligt voor de hand dat actief lidmaatschap van een politieke partij 
leidt tot politieke participatie en op zichzelf ook een vorm van politie-
ke participatie is. Om in dit geval van een causaal verband te spreken 
zou een mooi voorbeeld van een tautologische redenering zijn. Daar-
om is in de analyses extra aandacht besteed aan het onderscheid 
tussen sociale en politieke organisaties. 
 Niet alleen het lidmaatschap van organisaties is gevraagd, 
maar ook het kennen van mensen in deze organisaties. Volgens Jean 
Tillie is niet alleen het persoonlijke lidmaatschap van belang. Ook het 
kennen van iemand die actief is in een organisatie geeft toegang tot 
het sociaal kapitaal dat aanwezig is in een organisatie (Tillie 2004). 
Deze contacten bewerkstelligen de toegang tot deze organisaties en zo 
wordt men, de theorie volgend, blootgesteld aan het sociaal kapitaal 
van deze organisaties en het netwerk van organisaties. Het begrip 
sociaal kapitaal beperkt zich echter niet tot formele organisaties, ook 
informele netwerken zijn hier belangrijk. Daarom is de etnische res-
pondenten ook gevraagd of zij Duitse vrienden hebben. Voor groepen 
die moeten integreren in een ontvangende samenleving is het hebben 
van autochtone vrienden misschien wel de meest waardevolle vorm 
van sociaal kapitaal. 

Het begrip algemeen vertrouwen staat centraal in de theorie-
vorming over de relatie tussen sociaal kapitaal en politieke participatie 
(Stolle en Hooghe 2003) omdat dit vertrouwen een voorwaarde voor 
collectieve actie zou zijn. Daarom is de respondenten ook gevraagd in 
hoeverre zij denken dat ze anderen mensen in het algemeen vertrou-
wen kunnen. De respondenten is gevraagd in hoeverre zij in het alge-
meen ervan uitgaan dat andere mensen te vertrouwen zijn. Deze vraag 
meet echter de mate van sociaal vertrouwen niet afdoende (Fennema 
en Tillie 2006). Vertrouwen komt namelijk altijd in een context tot 
stand en nooit in het algemeen. Bovendien kan een medemens op 
bepaalde eigenschappen wel vertrouwd worden en op andere juist 
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weer niet. Daarom heb ik de variabele sociaal vertrouwen, in aanvul-
ling op de vraag naar algemeen vertrouwen, uitgesplitst in drie ver-
schillende vragen: 
1. Hebben de vijf onderzochte groepen er vertrouwen in dat andere 
mensen gemaakte beloften nakomen? 
2. Voelt men zich op zijn of haar gemak tussen andere mensen? 
3. Hebben mensen er vertrouwen in dat hun medemens zich inzet 
voor het algemeen belang?  

 
Zonder deze vorm van vertrouwen blijft het collectieve actie-

probleem onopgelost, daarom is dit een cruciale stap in de theoreti-
sche verklaring waarom sociaal vertrouwen zou leiden tot meer poli-
tieke actie en betrokkenheid.  
 Een ander belangrijk aspect dat het concept veralgemeniseerd 
vertrouwen niet meet is de mate waarin het vertrouwen beperkt blijft 
tot de etnische groep of zich ook over de grenzen van de etnische 
groep strekt. Deze vraag is cruciaal in dit onderzoek, omdat juist het 
(mogelijke) spanningsveld tussen het etnische en het niet-etnische 
vertrouwen centraal staat. Daarom heb ik voor de etnische groepen de 
vertrouwensvragen tweemaal gesteld: eenmaal specifiek aan de etni-
sche groepen en eenmaal aan de Duitsers.  

Ten slotte is nog gevraagd naar een vorm van politiek sociaal 
kapitaal, namelijk of de respondent, hetzij direct hetzij via iemand 
anders, wel eens de burgemeester of een van de raadsleden ontmoet 
heeft. Als dit het geval was, heb ik ook gevraagd of dit iemand van de 
eigen etnische groep was of dat de contactpersoon een Duitser was. 
In de volgende paragaaf zullen bovenstaande vragen op empirische 
wijze beschreven worden.  
 

3. Beschrijving van sociaal kapitaal op individueel niveau 

In deze paragraaf zal beschreven worden over hoeveel sociaal 
kapitaal de Turken, Italianen en Russen in Berlijn op individueel 
niveau beschikken, zowel binnen als buiten de organisaties. In tabel 
4.2 worden de niveaus van het lidmaatschap van Duitse en etnische 
organisaties gepresenteerd. Ook is gekeken naar het soort organisaties 
(met politieke doelstellingen versus sociale doelstellingen) waarvan de 
respondenten lid zijn. Een belangrijke vraag in het kader van dit 
onderzoek is de vraag in hoeverre lidmaatschap van etnische en niet-
etnische organisaties elkaar uitsluiten. Met andere woorden: zal het 
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lidmaatschap van een Turkse organisatie een Turk voldoende zelfver-
trouwen geven om ook lid te worden van een Duitse organisatie, of 
zal hij zich terugtrekken in de Turkse gemeenschap?  
 Van de Duitsers is 62% lid van een Duitse organisatie. De 
Italianen volgen met 44%, de Turken en de Aussiedler met 26% en de 
Russische Joden zijn met 22% het minst vaak lid van een Duitse orga-
nisatie. De Russische Joden zijn met 35% het vaakst lid van een etni-
sche organisatie, gevolgd door de Turken met 23%. De Italianen en de 

TABEL 4.2  LIDMAATSCHAP VAN DUITSE EN ETNISCHE ORGANISATIES  

 D
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Huidig lid Duitse organisatie 62 26 44 22 26 

 Politiek Duits1 47 21 31 15 12 

 Sociaal Duits 37 9 22 12 19 

 Gemengd Duits 4 2 2 1 1 

Huidig lid etnische organisatie - 23 15 35 7 

 Politiek Etnisch - 6 7 12 2 

 Sociaal Etnisch - 15 7 27 4 

 Gemengd Etnisch - 9 3 7 1 

      

Geen etnisch en geen Duits 38 59 50 52 70 

Wel etnisch naar geen Duits - 15 6 26 4 

Wel Duits maar geen etnisch 62 19 36 12 23 

Etnisch en Duits - 8 8 9 4 

      

Mensen kennen in Duitse 

organisaties (>0) 

65 22 44 31 40 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 

1) Onder politieke organisaties vallen: vakbonden, belangenorganisaties, 

Bürgerinitiativen, politieke partijen, ideele organisaties en welzijnsorganisaties. Onder 

sociale organisaties vallen: hobby organisaties, sport organisaties, kerkelijke en 

religieuze organisaties en zelfhulpgroepen. Onder de categorie gemengd vallen: 

vrouwenorganisaties, jeugdorganisaties en etnische/nationale organisaties. 
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Aussiedler zijn het minst vaak lid van een etnische organisatie, 14% van 
de Italianen en slechts 7% van de Aussiedler is lid van een etnische 
organisatie. Voor de Italianen, Turken en Aussiedler geldt dat ze vaker 
lid zijn van een Duitse organisatie dan van een etnische organisatie, 
alleen de Russische Joden zijn vaker lid van een etnische organisatie 
dan van een Duitse organisatie. 

Op individueel niveau is het lidmaatschap van etnische orga-
nisaties niet tegenstrijdig met het lidmaatschap van Duitse organisa-
ties (Berger, Galonska et al. 2002). Op geaggregeerd niveau zien we 
dat het weinig voorkomt dat migranten zowel van een Duitse als van 
een etnische organisatie lid zijn. Bovendien is het grootste deel van de 
migranten van geen enkele organisatie lid: noch van een Duitse noch 
van een etnische. Alleen de Duitsers zijn vaker wel lid van een organi-
satie dan niet lid. Van de etnische groepen kennen de Italianen de 
meeste mensen die lid zijn van Duitse organisaties, gevolgd door de 
Aussiedler, Russische Joden, en tot slot de Turken. De Russische Joden 
kennen de meeste mensen in etnische organisaties, gevolgd door de 
Italianen, Aussiedler en Turken. De Turken kennen zowel van Duitse 
als van etnische organisaties het minste aantal mensen dat lid is.  
  Het viel te verwachten dat de percentages bij de vraag naar het 
kennen van organisaties veel hoger zouden zijn dan bij de vraag naar 
persoonlijk lidmaatschap. In de tabel zien we echter dat dit, in ieder 
geval voor de Duitse organisaties, wel meevalt. Dit percentage is voor 
de Aussiedler, Russische Joden en Duitsers slechts enkele procentpun-
ten hoger, voor de Italianen is dit gelijk en voor de Turken zelfs lager.  

Bij de etnische organisaties ligt dit iets anders: de Turken ken-
nen meer mensen die lid zijn van een etnische organisatie dan dat er 
zelf Turken lid zijn, voor de Italianen stijgt dit percentage van 15% 
naar 43%, voor de Russische Joden van 35% naar 60%, en voor de 
Aussiedler van 14% naar 36%. Er bestaat dus meer etnisch indirect (dus 
via andere mensen) sociaal kapitaal dan Duits indirect sociaal kapitaal 
(Tillie 2004).  

Lidmaatschap van vrijwillige organisaties is slechts een van de 
manieren om sociaal kapitaal op te bouwen. Het kan ook in informele 
netwerken tot stand komen. In tabel 4.3 staat vermeld in hoeverre de 
etnische groepen beschikken over sociaal kapitaal buiten het lidmaat-
schap van etnische organisaties.  

De scores voor de verschillende groepen op de algemeen ver-
trouwen variabele lopen niet ontzettend uiteen. De Italianen staan het 
meest sceptisch in het leven: nog geen 49% van de Italianen beant-
woordt de vraag: ‘In het algemeen denk ik dat men andere mensen 
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vertrouwen kan’ bevestigend. De Duitsers en de Turken zijn met 
respectievelijk 52% en 55% niet veel vertrouwensvoller. De Russische 
Joden laten met 66% het hoogste vertrouwensniveau zien, en de Aus-
siedler scoren hier met 64% niet veel onder. 

Het blijkt, niet geheel verassend, dat de Duitsers zich meer dan 
de andere groepen op hun gemak voelen tussen andere Duitsers. Van 
de Duitsers voelt 70% zich op zijn gemak tussen andere Duitsers. Van 
de etnische groepen zijn de Aussiedler (60%) en de Russische Joden 

TABEL 4.3 INDIVIDUEEL SOCIAAL KAPITAAL
1
  

 D
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Algemeen vertrouwen 52% 55 49 66 64 

      

Vertrouwen Duitsers (belofte)  27 23 25 44 33 

Welzijn onder Duitsers  70 43 55 60 56 

Duitsers algemeen belang 21 24 28 13 14 

    

R
us

s.
 

Jo
od

s  

Vertrouwen etnisch (belofte)  - 13 15 11 24 32 

Welzijn onder eigen etnische 

groep 

- 62 70 71 68 72 

Etnische groep algemeen 

welzijn 

- 21 25 11 17 17 

      

Duitse vrienden (>1) - 81 97 65 75 

      

Kennen van de burgemeester 30 28 29 14 15 

Direct 17 15 19 3 4 

Indirect Via Duits contact 97 26 67 25 16 

 Via etnisch contact 3 72 30 13 38 65 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 

1) De respondenten konden antwoorden op een schaal van 1-5. In het bovenstaande zijn de 

twee hoogste antwoordcategorieën opgenomen die vertrouwen uitdrukte. De neutrale, of 

middencategorie, geldt hier dus niet als vertrouwen. 
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(56%) het meest op hun gemak tussen Duitsers. Slechts 43% van de 
Turken voelt zich op zijn gemak tussen Duitsers. Van de Berlijnse 
Italianen geldt dit voor 55%. De beide Russische groepen hebben er 
ook het meeste vertrouwen in dat de Duitsers hun gemaakte beloftes 
nakomen. Van de Russische Joden denkt 44% dat de Duitsers doen 
wat ze beloven, terwijl eenderde van de Aussiedler dit denkt. Wederom 
zijn de Turken hier met 23% en de Italianen met 25% wantrouwiger. 
Maar ook de Duitsers zelf hebben er met 27% blijkbaar niet zo’n ver-
trouwen in dat ze afspraken nakomen.  

Waar de Aussiedler en de Russische Joden nog een groot ver-
trouwen in de Duitsers aan de dag legden in het nakomen van belof-
tes, hebben ze veel minder vertrouwen in de bereidheid van de Duit-
sers om het algemeen belang te dienen. Slechts 13% van de Russische 
Joden en 14% van de Aussiedler is van mening dat de Duitsers zich 
hiervoor in willen zetten. De Turken (24%) en Italianen (28%) hebben 
hier meer vertrouwen in, zelfs meer dan de Duitsers zelf, van wie 
maar 21% denkt dat Duitsers niet altijd alleen maar aan zichzelf den-
ken.  
  De etnische groepen, behalve de Aussiedler, hebben minder 
vertrouwen in hun eigen etnische groep dan de Duitsers als het op het 
nakomen van afspraken aankomt. Slechts 15% van de Italianen en 13% 
van de Turken heeft in dit opzicht vertrouwen in de eigen etnische 
groep. Voor de Russische Joden hebben we deze vraag twee keer 
gesteld, zowel voor Russen als voor Joden, omdat het bij deze groep 
niet duidelijk is wat als de eigen etnische groep gedefinieerd moet 
worden. Het blijkt dat Russische Joden meer vertrouwen hebben in 
Joden (24%) dan in Russen (11%). Maar Russische Joden blijven de 
Duitsers meer vertrouwen dan de Joden.  

Dit geringe vertrouwen van de etnische groepen in zichzelf 
weerhoudt ze er niet van zich wel op hun gemak te voelen bij elkaar. 
Alle etnische groepen voelen zich meer op hun gemak onder elkaar 
dan onder Duitsers. De Turken, ondanks het feit dat ze in de publieke 
opinie als hecht worden gezien, zeggen zich het minst op hun gemak 
te voelen onder Turken; 62% van de Turken voelt zich op zijn gemak 
tussen landgenoten, 70% van de Italianen voelt zich op zijn gemak 
tussen andere Italianen en voor de Aussiedler is dit voor 72% het geval. 
De Russische Joden voelen zich iets meer op hun gemak tussen de 
Russen (71%) dan tussen de Joden (68%), maar dit verschil is niet 
substantieel te noemen. De Turken (21%) en de Italianen (25%) hebben 
ook iets minder vertrouwen in hun eigen groep dan in de Duitsers wat 
betreft het nastreven van het algemeen belang. De Aussiedler en de 
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Russische Joden hebben juist iets meer vertrouwen in hun eigen etni-
sche groep dat ze het algemeen belang nastreeft, maar de percentages 
blijven laag. Zo heeft slechts 11% van de Russische Joden er vertrou-
wen in dat de Russen niet alleen maar aan zichzelf denken, 17% van 
de Russische Joden heeft dit vertrouwen in Joden en 17% van de 
Aussiedler heeft er vertrouwen in dat ze zelf het algemeen belang 
nastreven.  
 Bijna alle Italianen, 97%, hebben ten minste één Duitse vriend. 
Bij de Turken is dit percentage 81, bij de Aussiedler heeft driekwart ten 
minste één Duitse vriend, terwijl van de Russische Joden 65% mini-
maal één Duitse vriend heeft. Ook wat dit betreft zijn de Italianen dus 
het best geïntegreerd. 
 Van de Turken, Duitsers en Italianen heeft ongeveer 30% 
direct of via iemand anders wel eens contact met de burgemeester of 
één van de gemeenteraadsleden gehad. In ongeveer de helft van de 
gevallen ging het om een direct contact. De Turken en de Italianen 
hebben wat dit betreft dus niet minder sociaal kapitaal dan de Duit-
sers. De Russische Joden en de Aussiedler scoren met 14% en 15% veel 
lager. Ook gaat het bij deze groepen vaker om een indirect contact dan 
bij de Duitsers, Turken en Italianen. Opvallend is dat vooral de Tur-
ken hun etnische netwerk gebruiken voor dit contact. Bijna driekwart 
(72%) van de Turken die de burgemeester indirect kennen heeft een 
Turks contactpersoon. Van de Aussiedler gebruikt 65% een andere 
Aussiedler als contactpersoon. Voor de Italianen is dit 30%. De Russi-
sche Joden gebruiken in 13% van de gevallen een Rus als contactper-
soon en in 38% van de gevallen een Jood. Wat dit betreft functioneert 
het Turkse netwerk dus beter dan de andere netwerken.  
 

4.  Verklaren van politiek burgerschap met sociaal kapitaal  

 In het voorgaande deel van dit hoofdstuk zijn verschillende 
indicatoren van sociaal kapitaal gepresenteerd. In het onderstaande 
zal ik ingaan op de vraag hoe verschillende vormen van politiek 
burgerschap verklaard kunnen worden met deze sociaal kapitaal 
variabelen. Hiertoe zijn multilineaire regressies uitgevoerd met de 
verschillende indicatoren van politiek burgerschap als afhankelijke 
variabelen. In verschillende regressieanalyses zijn de afhankelijke 
variabelen: stemintentie, politieke activiteiten, politieke interesse, 
politiek cynisme, verbondenheid met Duitsland, politiek zelfvertrou-
wen en democratische normen en waarden verklaard.  
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 De regressies zijn in de eerste plaats apart berekend voor de 
verschillende groepen. De onafhankelijke variabelen zijn in vier stap-
pen aan het model toegevoegd om de indirecte effecten te controleren 
die de onafhankelijke variabelen onderling op elkaar hebben.  
 1. In het eerste model zijn de sociaal-economische achter-
grondvariabelen opgenomen: geslacht, opleiding en het al dan niet 
hebben van betaald werk.  
 2. In het tweede model worden, voor de etnische groepen, 
variabelen toegevoegd die met de migratiegeschiedenis te maken 
hebben: het jaar van migratie, de zelfingeschatte beheersing van het 
Duits van de respondent, en het al dan niet bezitten van de Duitse 
nationaliteit.  
 3. De belangrijkste verklarende variabelen zijn de sociaal 
kapitaal indicatoren. In het derde model wordt het zogenaamde Duits 
sociaal kapitaal toegevoegd aan het model; het lidmaatschap van 
Duitse vrijwilligersorganisaties, het kennen van mensen in deze orga-
nisaties, het hebben van Duitse vrienden, en de mate van algemeen 
vertrouwen, en het direct of via via kennen van de burgemeester.  
 4. In het vierde model wordt hier, voor de etnische groepen, 
het etnisch sociaal kapitaal aan toegevoegd. Dit zijn de variabelen 
lidmaatschap van etnische organisaties en het kennen van mensen die 
lid zijn van deze etnische organisaties.  
 
 In de tabellen die besproken worden in dit hoofdstuk zal 
alleen het vierde model worden gepresenteerd. Een presentatie van de 
analyse met alle voorgaande modellen is terug te vinden in appendix 3 
en 4.  

In een tweede stap is de regressie nog een keer uitgevoerd 
voor alle etnische groepen samen met etniciteit als dummy  
variabele. 16 Deze analyse is toegepast om te achterhalen of etniciteit er 
toe doet (verg: Tillie 2004). De Italianen zijn als referentiecategorie 
genomen, omdat zij het meest op de Duitsers lijken.  
 

Het verklaren van politieke activiteiten 

In tabel 4.4 wordt het verklaringsmodel voor politieke activi-
teiten gepresenteerd. In dit model wordt het aantal politieke activitei-

―――――――――――― 
16 Een dummy variabele kan slechts twee waarden aanemen. Bijvoorbeeld: wel Itali-
aans of niet Italiaans. 
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ten van een respondent verklaard (zie ook tabel 3.4), gebruikmakend 
van een schaal van 1 tot en met 9. De sociaal-economische achter-
grondvariabelen (geslacht, werk, leeftijd en opleiding) zijn voor geen 
van de groepen significant. Dit is een opvallende conclusie, gezien het 
grote belang dat er in de literatuur over politieke participatie aan deze 
variabelen wordt gegeven (Brady et al. 1995). Wat betreft de variabe-
len die met de migratiegeschiedenis te maken hebben kunnen we 
stellen dat voor de Aussiedler het jaar van migratie een negatief effect 
heeft op politieke activiteiten. Dus hoe langer de Aussiedler in Berlijn 
zijn, des te minder ze politiek actief zijn.  
 Het blijkt dat zowel het lidmaatschap van etnische organisaties 
als het lidmaatschap van Duitse organisaties een significant positief 
effect hebben op politieke activiteiten. Dit geldt voor alle groepen. Het 
effect van het kennen van mensen in Duitse organisaties is voor de 
Italianen en de Aussiedler significant positief. Het effect van het kennen 
van de burgemeester is voor alle groepen significant positief. Het 
effect van het hebben van Duitse vrienden is voor de Aussiedler signifi-
cant positief en voor de Italianen significant negatief. De variabele 
algemeen vertrouwen heeft voor geen van de groepen een significant 
effect.  
 Het lidmaatschap van etnische organisaties heeft voor elke 
groep, behalve de Aussiedler, een positief significant effect. Voor de 
Russische Joden is ook het kennen van mensen in deze organisaties 
significant. De verklaarde variantie - de adjusted R2 - van het model is 
redelijk te noemen.17 De verklaarde variantie is het hoogste voor de 
Turken (.38), gevolgd door de Italianen (.25), Aussiedler, (.20) Russische 
Joden (.21). Met andere woorden, de mate waarin Turken aan politieke 
activiteiten meedoen is beter te verklaren met de door ons gebruikte 
variabelen dan de mate waarin Russen aan politieke activiteiten mee-
doen. 
 In de laatste rij van de tabel wordt een analyse gepresenteerd 
waarin de etnische groepen zijn samengenomen en waarbij etniciteit 
als dummyvariabele is opgenomen. Doel van deze exercitie is na te  
 

―――――――――――― 
17 Verklaarde variantie is: de mate waarin de gevonden verschillen verklaard kunnen 
worden.  
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TABEL 4.4 VERKLAREN VAN POLITIEKE ACTIVITEITEN MET MULTIPLE LINEAIRE  
REGRESSIE 

Model 41 
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 β β β β β 

Geslacht (ref. vrouw) 0,008 -0,024 0,076 0,051 0,016 

Werkend -0,061 -0,016 -0,016 0,065 -0,13 

Leeftijd -0,040 0,041 -0,014 -0,001 0,008 

Opleiding (ref. geen 
opleiding) 

0,074 0,122 -0,021 -0,002 0,72** 

Jaar van migratie -0,123 0,112 -0,061 -0,152** 0,005 

Duits staatsburgerschap 0,044 -0,012 0,111 -0,040 0,035 

Duitse taalvaardigheid -0,003 0,021 -0,072 0,001 0,007 

Lidmaatschap Duitse 
organisaties 

0,243*** 0,183** -0,031 0,138** 0,171*** 

Mensen kennen in Duitse 
organisaties 

0,094 0,168** 0,061 0,226** 0,132*** 

Burgemeester 0,223*** 0,248*** 0,084 0,195*** 0,232*** 

Algemeen vertrouwen 0,001 -0,013 0,041 0,023 -0,009 

Duitse vrienden 0,080 -0,117* 0,247** 0,105* 0,86** 

Lidmaatschap etn. 
Organisaties 

0,190** 0,170** 0,215** 0,058 0,66*** 

Mensen kennen in etn. 
Organisaties 

0,094 -0,005 0,252** -0,010 0,035 

      

Turk (ref. Italiaan) - - - - -0,088** 

Aussiedler (ref Italiaan) - - - - -0,249*** 

Russisch Joods (ref Italiaan) - - - - -0,186*** 

      

Adjusted R² 0,337 0,253 0,206 0,204 0.301 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 

* significantieniveau van tenminste 90% (p>0.1) 

** significantieniveau van tenminste 95% (p >0.01) 

 *** significantieniveau van tenminste 99% (p>0.01); 

(1) Zie voor een volledige presentatie van de modellen 1-4 appendix 2 
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gaan in hoeverre de variabele etniciteit van belang is bij het verklaren 
van politieke participatie. De Italianen zijn, omdat ze het meest op de 
Duitsers lijken wat betreft hun politieke participatie, als referentie-
groep opgenomen. Het blijkt dat etniciteit er zeker toe doet als gepro-
beerd wordt politieke activiteiten te verklaren. De etnische variabelen 
zijn voor elke groep significant en de verklaarde variantie van het 
model (met uitzondering van de Turken) gaat omhoog. Het behoren 
tot de Turkse en Russische groepen heeft een meer negatief voorspel-
lende waarde voor politieke participatie dan het behoren tot de Itali-
aanse groep.  
 

Het verklaren van praten over politiek 

De drie vragen die politieke interesse meten bleken geen 
schaal te vormen. In de regressie is alleen de variabele ‘praten over 
politiek’ opgenomen, omdat deze variabelen in tegenstelling tot de 
andere variabelen politieke participatie meet. 
 In tabel 4.5 wordt het verklaringsmodel voor ‘praten over 
politiek’ gepresenteerd, gebruikmakend van een schaal van 1 tot en 
met 4 (zie ook tabel 3.5). Dit model verschilt behoorlijk van het verkla-
ringsmodel voor politieke activiteiten. In de eerste plaats is de ver-
klaarde variantie voor alle groepen lager, wat betekent dat we politie-
ke interesse minder goed kunnen verklaren dan politieke activiteiten. 
Van de politieke interesse van de Turken wordt 23% door ons model 
verklaard, voor de Italianen is dat 19%. Voor de beide Russische groe-
pen verklaart het model slecht rond de 5% van de mate van politieke 
interesse. De onderstaande conclusies moeten dus in het licht van deze 
lage verklaarde variantie worden bezien.  
 Voor de Italianen en de Turken hebben de Duitse sociaal 
kapitaal variabelen een significant positieve invloed. Het lidmaatschap 
van Turkse organisaties heeft bij de Turken, anders dan bij de verkla-
ring van politieke activiteiten, hier een negatief significante invloed. 
Turken die actief zijn in Turkse organisaties zijn dus minder geïnteres-
seerd in de Duitse politiek. Voor de Italianen heeft het Italiaans lid-
maatschap geen effect op politieke interesse. Voor de Aussiedler is wat 
betreft de sociaal kapitaal variabelen alleen het kennen van mensen in 
Duitse organisaties significant.  
 Waar de sociaal kapitaal variabelen meer verklaarden ten 
aanzien van politieke participatie, hebben de sociaal-economische en 
migratie achtergrond variabelen meer verklaringskracht bij het verkla- 
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TABEL 4.5 VERKLAREN VAN PRATEN OVER POLITIEK MET MULTIPLE LINEAIRE REGRESSIE 

Model 41 

T
u

rk
en

  

It
al

ia
n

en
 

R
u

ss
is

ch
e 

Jo
d

en
 

A
us

si
ed

le
r 

G
ro

ep
en

 
sa

m
en

 

 ß ß ß ß ß 

Geslacht (ref. vrouw) 0,198** 0,123 0,137* 0,108 0,127*** 

Werkend -0,047 -0,013 -0,076 0,009 -0,018 

Leeftijd 0,168** 0,030 -0,051 0,026 0,024 

Opleiding (ref. geen 
opleiding) 

0,145** 0,211** 0,169** 0,204 0,221*** 

Jaar van migratie 0,123 -0,086 -0,159** -0,144 -0,073 

Duits staatsburgerschap 0,047 0,028 -0,070 -0,082 -0,007 

Duitse taalvaardigheid 0,135* 0,018 -0,020 0,097 0,081** 

Lidmaatschap Duitse 
organisaties 

0,112* 0,183** 0,018 -0,035 0,061* 

Mensen kennen in Duitse 
organisaties 

-0,011 0,184** 0,078** 0,165 0,111** 

Burgemeester 0,216** 0,167** 0,040 0,019 0,131*** 

Algemeen vertrouwen -0,121* 0,052 0,014 -0,056 -0,032 

Duitse vrienden 0,109 0,007 0,104 -0,022 0,027 

Lidmaatschap etnische 
organisaties 

-0,121* -0,058 0,080 -0,084 -0,024 

Mensen kennen in etnische 
organisaties 

0,065 0,064 0,170 -0,072 0,013 

      

Turk (ref. Italiaan) - - - - -0,013 

Aussiedler (ref Italiaan) - - - - -0,055 

Russisch Joods (ref Italiaan) - - - - -0,066 

      

Adjusted R² 0,230 0,192 0,051 0,060  

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 

* significantieniveau van tenminste 90% (p>0.1);  

** significantieniveau van tenminste 95% (p >0.01) 

 *** significantieniveau van tenminste 99% (p>0.01); 

(1) Zie voor een volledige presentatie van de modellen 1-4 appendix 3 
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ren van politieke interesse. We zien dat Turkse mannen en mannelijke 
Aussiedler meer over politiek praten dan vrouwen. Opleiding heeft 
voor alle groepen, behalve de Russische Joden, een significant positie-
ve invloed op politieke interesse. Verder zijn de Turken die de Duitse 
taal beheersen meer geïnteresseerd dan de Turken voor wie dit niet 
het geval is.  
 

De onverklaarbaarheid van stemintentie, politiek vertrouwen en poli-
tieke burgerschapswaarden 

De andere vormen van politiek burgerschap – stemintentie, 
verbondenheid, politiek vertrouwen, politiek cynisme, politiek zelf-
vertrouwen en democratische waarden - kunnen we erg slecht verkla-
ren met het door ons gehanteerde verklaringsmodel. De verklaarde 
variantie lag in alle bijna alle analyses ruim onder de 10%. Dat maakt 
het weinig zinvol om de regressie tabellen hier te presenteren. Niet 
alleen was de verklaarde variantie in alle analyses erg laag, maar ook 
de rol van zowel het etnische als het Duitse sociaal kapitaal was in 
geen enkel model significant. Hieruit blijkt dat de mechanismen die 
leiden tot de verschillende vormen van politiek burgerschap anders 
zijn en dat er dus andere verklaringsmodellen gebruikt dienen te 
worden. Sociaal kapitaal, zowel in de formele als informele variant, is 
in ieder geval niet relevant voor het verklaren van deze vormen van 
politiek burgerschap. Respondenten actief in organisaties hebben niet 
significant meer vertrouwen, politiek zelfvertrouwen of democratische 
waarden dan mensen die niet in organisaties actief zijn. Dit geldt ook 
voor de vraag of mensen andere mensen kennen die in organisaties 
actief zijn, veel vrienden of veel sociaal vertrouwen hebben.  

 

5.  De relatie tussen de organisaties en de achterban 

Voordat ik me in de volgende paragraaf richt op de organisa-
ties, zal eerst nog een cruciale kwestie worden besproken, namelijk de 
relatie tussen de etnische organisaties in Berlijn en hun potentiële 
achterban. In de sociaal kapitaal theorie wordt namelijk verondersteld 
dat de organisaties niet alleen een direct effect hebben op de leden, 
maar ook op de mensen van de desbetreffende etnische groep die geen 
lid zijn (Tillie 2004). Een deel van de etnische organisaties zet zich ook 
expliciet in voor een grotere groep dan alleen de leden van die organi-
satie. Sommige organisaties claimen zelfs de hele etnische groep te 
vertegenwoordigen of op zijn minst een deel daarvan. Deze claim kan 



 Duits en etnisch sociaal kapitaal 

 

77

niet legitiem zijn als de organisaties niet bekend zijn bij de leden van 
de etnische groep, en daarnaast moet de organisatie ook vertrouwd 
worden.  

Verder hebben we gevraagd of de respondenten mensen ken-
den die in die organisaties actief zijn. Omdat het niet doenlijk was 
deze vraag voor alle organisaties in Berlijn te stellen hebben we ons 
per etnische groep tot de tien meest prominente beperkt.18  
 In tabel 4.6 wordt beschreven in hoeverre de verschillende 
etnische groepen de organisaties in de stad ook daadwerkelijk kennen, 
mensen kennen die actief zijn in deze organisaties en deze organisaties 
vertrouwen. De Turkse organisaties zijn het meest bekend onder de 
potentiële achterban. De organisaties worden door gemiddeld 65% 
van de Turken gekend. De Italiaanse organisaties zijn veel minder 
bekend, gemiddeld 32% van de Italianen geeft aan de tien meest 
prominente Italiaanse organisaties te kennen. Onder de Russische 
groepen is dit nog minder; gemiddeld 23% van de Russische Joden en 
17% van de Aussiedler geeft aan de organisaties te kennen. Hier moet 
bij vermeld worden dat ik aan de Aussiedler en Russische Joden de-
zelfde lijst met tien organisaties heb voorgelegd. Het was namelijk op 
basis van de naam van de organisaties niet duidelijk of het een Rus-
sisch Joodse organisatie betrof, een Aussiedler organisatie of een alge-
mene Russische organisatie. Als we kijken naar het gemiddeld aantal 
respondenten dat mensen kent die bij de desbetreffende organisatie 
actief zijn ligt dit uiteraard lager dan het percentage respondenten dat 
de organisaties kent, en is dit bovendien voor elke groep ongeveer 
hetzelfde, ongeveer 10%. Het aantal mensen dat vertrouwen heeft in 
de organisaties is nog geringer. Tussen haakjes is het absolute percen-
tage van de respondenten dat de organisatie kent aangegeven. Hierbij 
moet wel worden opgemerkt dat het hier in sommige gevallen om 
zeer kleine absolute aantallen gaat. De Turken kennen hun organisa-
ties misschien wel, maar ze staan er erg wantrouwend tegenover. 
Gemiddeld vertrouwt maar 13% van de Turken die aangeven een 
organisatie te kennen deze organisatie ook. Bij de Italianen ligt dit 
percentage met 34% veel hoger. Ook de Russische Joden zijn vertrou-
wensvoller ten opzichte van hun organisaties, gemiddeld vertrouwt 

―――――――――――― 
18 Het is natuurlijk moeilijk te bepalen wat de tien meest prominente organisaties zijn. 
Wij hebben ervoor gekozen de tien organisaties op te nemen die het meest zichtbaar 
zijn in het publieke en politieke leven. Van deze organisaties is het meest interessant 
om te weten welke relatie zij met hun potentiële achterban hebben.  
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eenderde van de respondenten een organisatie. De Aussiedler zijn bijna 
net zo wantrouwend als de Turken, gemiddeld vertrouwt slechts 17% 
de organisaties. Als we kijken naar het absolute percentage dat de 
organisaties vertrouwt, ligt dit voor alle organisaties en alle etnische 
groepen erg laag.  
 De voetbalclub Turkiyemspor is de bekendste Turkse vereni-
ging, 91% van de Turken kent deze club. Van de twee koepelorganisa-
ties is de Türkische Gemeinde Berlin (TGB) met 82% duidelijker beken-
der dan zijn linkse collega, de Türkische Bund Berlin Brandenburg (TBB). 
Ik zal verderop in dit hoofdstuk deze twee koepelorganisaties uitge-
breider beschrijven. Ook de Milli Görüs en de DITIB koepelorganisatie 
zijn met een bekendheid van allebei driekwart van de Turkse respon-
denten relatief bekend. Opvallend is dat slechts 52% van de respon-
denten de Islamische Föderation kennen. Het is de koepelorganisatie 
van de Islamitische organisaties in Berlijn en bovendien verantwoor-
delijk voor het islamitische onderwijs op Berlijnse basisscholen. Voor 
alle organisaties geldt dat maar een klein deel van de respondenten 
die aangeven de organisatie te kennen deze organisatie ook vertrou-
wen. Het meest extreme voorbeeld daarvan is de Kurdische Gemeinde, 
slechts 6,4% van de Turken die deze organisatie zegt te kennen, ver-
trouwt hem ook. Niet helemaal verwonderlijk gezien het zeer politieke 
en omstreden karakter van de organisatie. Maar ook de professionele 
organisatie TBB, de belangrijkste gesprekspartner van de gemeente, 
wordt door maar 15% van de Turken die deze organisatie kent ver-
trouwd. En over heel Berlijn vertrouwt maar 8% van de Turken deze 
organisatie. Dat de Turkse organisaties zo weinig vertrouwd worden 
kan ook liggen aan het feit dat er meer Turkse organisaties zijn en 
deze dus ook meer politiek gespleten zijn. En omdat er zoveel meer 
Turken in Berlijn wonen, zijn er absoluut gezien meer Turken die hun 
organisaties vertrouwen.  

Bij de Italianen genieten alleen de COMITES (60%), de Missione 
Italianica (63%) en het Italienisches Kulturinstitut (60%) een relatief grote 
bekendheid. En de eerste twee zijn in strikte zin geen zelforganisaties. 
De COMITES is een instituut van de Italiaanse overheid, in het leven 
geroepen om de belangen van de Italianen in het buitenland te behar-
tigen. De Missione Italianica is een onderdeel van de katholieke kerk in 
Berlijn, opgericht als steunpunt voor de Italianen in Berlijn (Pichler 
1997). Vergeleken met de Turken vertrouwen de Italianen hun organi-
saties wel meer. Zo vertrouwt 48% van de Italianen die de Missione 
Italianica kennen deze ook. De andere Italiaanse organisaties genieten 
erg weinig bekendheid. 
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TABEL 4.6  RELATIE VAN DE ACHTERBAN MET 10 BELANGRIJKE ORGANISATIES  
IN BERLIJN 
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en
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Turken    

Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) 54 8 15 (8)¹ 

Türkische Gemeinde zu Berlin – Berlin Türk Cemaati 

(TGB) 

82 19 18 (15) 

Türkische Minderheit - Türk Azinlik Dernegi 44 3 6 (3) 

Kurdische Gemeinde von Berlin 38 4 4 (2) 

Kulturzentrum Anatolische Aleviten-Anadolu Aleveri 

Kültür Merkezi (AAKM) 

70 13 14 (10) 

Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion – 

Diyanet Isleri Türk Islam Birligi (DITIB)  

84 15 20 (16) 

Islamischen Föderation in Berlin 52 5 9 (5) 

Islamische Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) 75 10 9 (7) 

Türkischer Elternverein in Berlin-Brandenburg 62 7 17 (10) 

Türkiyemspor 91 19 21 (19) 

Gemiddelde 65 10 13 

Italianen    

Comitato degli italiani all'Estero (COMITES) Berlin/ 

Auslandsgremium der Italiener 

60 19 23,6 (14,9) 

Missione Cattolica Italiana/ Katholisches Pfarramt für 

Italiener 

63 21,5 48 (28,5) 

Instituto Italiano di Cultura/ Italienisches Kulturinstitut 60 20,3 41,6 (25) 

Deutsch-Italienische Gesellschaft 24,7 3,5 21,8 (5,4) 

Asilo Italiano (u.a. Deutsch-Italienischer Kindergarten, 

Arbeitskreis Fidele Pädagogiek)  

31,6 12,7 59 (18,7) 

CARITAS - Centro Italiano/ Sozialdienst für italienische 

Arbeitnehmer 

38,3 7 39,7 (15,2 

Incontri Berlinesi/ Gespächskreis einflußreicher Italiener 12,3 2,8 20,5 (2,5) 

Club Italia/ Sport- und Freizeitclub 19,3 7,3 32,8 (6.3) 

Tubo Kurvo/ Deutsch-Italienischer Freundschaftkreis 2,2 0,6 29 (1) 

Club Donne Italiano/ Interkulturelle Beratungs- und 

Begegnungsstätte 

8,9 2.2 29 (3) 

Gemiddelde 32 11 34 
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Russische Joden    

Berliner Diözese der Russisch-Orthodoxen Kirche des 

Moskauer Patriarchats (KdöR) 

28 10 20 (6) 

Russisch-Orthodoxe Diözese des orthodoxen Bischofs 

von Berlin und Deutschland (Russische Orthodoxe 

Kirche im Ausland) 

12 3 14 (2)  

Jüdische Gemeinde zu Berlin 59 49 60 (36) 

Orthodoxe Gemeinde Adass Jisroel 12 3 21 (3) 

Jüdischer Kulturverein 32 20 41 (13) 

Center der russischen Kultur WELT-MIR 20 11 36 (7) 

Club Dialog  34 20 49 (16) 

Interkulturelle pädagogische Gesellschaft MITRA 6 2 23 (1) 

Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland 3 0 0 

Turn- und Sportclub Makkabi 20 11 36 (7) 

Gemiddelde 23 13 33 

Aussiedler    

Berliner Diözese der Russisch-Orthodoxen Kirche des 

Moskauer Patriarchats (KdöR) 

30 12 22 (6) 

Russisch-Orthodoxe Diözese des orthodoxen Bischofs 

von Berlin und Deutschland (Russische Orthodoxe 

Kirche im Ausland) 

17 5 13 (2) 

Jüdische Gemeinde zu Berlin 32 14 16 (5) 

Orthodoxe Gemeinde Adass Jisroel 4 1 0 

Jüdischer Kulturverein 16 3 6 (1) 

Center der russischen Kultur WELT-MIR 24 10 22 (5) 

Club Dialog  29 15 36 (11) 

Interkulturelle pädagogische Gesellschaft MITRA 4 1 18 (1) 

Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland 8 3 31 (2) 

Turn- und Sportclub Makkabi 5 1 19 (1) 

Gemiddelde 17 7 18 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 
1 de percentages tussen haakjes geven aan hoeveel procent van de gehele groep responden-

ten aangeeft de organisatie te vertrouwen, de percentages zonder haakjes geven aan hoeveel 

procent van de respondenten die de betreffende organisatie kennen, deze organisatie ook 

vertrouwen. 
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 Voor de Russische Joden is de Jüdische Gemeinde Berlin de 
bekendste organisatie. Toch is het vreemd dat slechts 59% van de 
Russische Joden deze organisatie kent, omdat ze officieel verantwoor-
delijk is voor de Russische Joden in Berlijn en in principe alle Russi-
sche Joden in Berlijn bij deze organisatie staan ingeschreven. Verder is 
ook Club Dialog (34%) redelijk bekend. Deze organisatie heeft voorna-
melijk een ontmoetings- en welzijnsfunctie. De Russische Joden heb-
ben groot vertrouwen in de Jüdische Gemeinde, maar liefst 60% van de 
Russen die deze organisatie kent vertrouwt deze ook. Ook de Jüdischer 
Kulturverein (die naar eigen zeggen erg weinig voor Russische Joden 
doet) wordt door 41% van de Russische Joden vertrouwd. Club Dialog 
wordt door 49% van de Russische Joden vertrouwd.  
 De Jüdische Gemeinde is logischerwijs veel minder bekend bij de 
Aussiedler dan bij de Russische Joden. Maar ook de niet-Joodse organi-
saties hebben weinig naamsbekendheid bij de Aussiedler. Welt-Mir 
(24%) en Club Dialog (28%) kunnen nog op de meeste bekendheid 
rekenen.  
  

Samenvattend kunnen we stellen dat, wat betreft het lidmaat-
schap van organisaties, de Italianen over het meeste Duits sociaal 
kapitaal beschikken, aangezien ze zowel het vaakst lid zijn van Duitse 
organisaties als dat ze mensen kennen die actief zijn in Duitse organi-
saties. Wat betreft het etnische lidmaatschap hebben vooral de Russi-
sche Joden veel sociaal kapitaal. Maar, zoals al gezegd, wordt dit 
waarschijnlijk voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de Russische 
Joden die in Berlijn aankomen bijna automatisch lid worden van de 
Judische Gemeinde.  
 Wat betreft de sociaal vertrouwen indicatoren kan in ieder 
geval gesteld worden dat het zin heeft verschillende vormen van 
sociaal vertrouwen te onderscheiden; er zijn duidelijk andere mecha-
nismen werkzaam bij de verschillende indicatoren van sociaal ver-
trouwen. 

De beide Russische groepen hebben het meeste vertrouwen in 
Duitsers (behalve wat betreft hun inzet voor het algemeen belang), en 
beschikken in dit opzicht dus over het meeste Duits sociaal kapitaal. 
Vreemd genoeg hebben ze wel het minst vaak Duitse vrienden. Het 
Duitse sociaal kapitaal van de Russische groepen bevindt zich dus 
voornamelijk op de culturele dimensie van sociaal kapitaal. De Turken 
hebben minder vertrouwen in hun eigen etnische groep dan de Italia-
nen, terwijl ze politiek gezien meer op hun herkomstland gericht zijn 
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dan de andere groepen. Blijkbaar gaat deze gerichtheid op de eigen 
groep niet gepaard met een groot vertrouwen. 

Voor elke etnische groep geldt dat het vertrouwen in Duitsers 
groter is dan het vertrouwen in de eigen etnische groep en in dit 
opzicht beschikken dus alle etnische groepen over meer Duits dan 
etnisch sociaal kapitaal.  
 

6. Meten van sociaal kapitaal op organisatieniveau 

In deze paragraaf zal de analyse verlegd worden van het indi-
viduele naar het organisatieniveau. Hoeveel Turkse, Italiaanse en 
Aussiedler en Russische Joodse organisaties zijn er eigenlijk in Berlijn? 
En om wat voor soort organisaties gaat het? Zijn het voornamelijk 
religieuze organisaties, of handelt het hier om politieke organisaties? 
En zien we hier verschillen tussen de etnische groepen (Vermeulen 
2005)?  
 In appendix 5 is een lijst opgenomen van de Turkse, Italiaanse 
en Russische organisaties die we in Berlijn hebben gevonden. De 
voornaamste bron was het Vereinsregister.19 Als organisaties willen 
handelen als rechtspersoon, bijvoorbeeld om een ruimte te huren of 
subsidie aan te vragen, moeten ze zich bij dit Vereinsregister inschrij-
ven. Ingeschreven organisaties mogen het label eingetragene Verein 
(e.V.) aan hun organisatienaam toevoegen. Organisaties die niet inge-
schreven staan hebben erg weinig handelingsmogelijkheden zoals het 
huren van een ruimte of het aanvragen van een subsidie, dus we 
kunnen aannemen dat het grootste deel van de organisaties in dit 
Vereinsregister staat ingeschreven. Het feit dat de dossiers in het Ver-
einsregister nog met de typemachine worden bijgehouden en het sys-
teem niet gedigitaliseerd is, maakte het zoeken naar organisaties een 
tijdrovend karwei. De organisaties waren ook niet voorzien van een 
trefwoord, zodat we alleen op basis van de naam van een organisatie 
konden zoeken. Hiertoe hebben we lijsten met trefwoorden opgesteld, 
waarmee de ambtenaren van het Vereinsregister de akten hebben 
doorzocht. Deze lijsten bevatten trefwoorden die naar de etniciteit 
verwezen, maar ook algemenere verwijzingen naar het land van 
herkomst en godsdienst zijn gebruikt. 

―――――――――――― 
19 Dit gedeelte van de dataverzameling is gedaan in samenwerking met Floris Vermeu-
len, die de ontwikkeling van organisaties vanaf 1960 heeft onderzocht (zie Vermeulen 
2005). 
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Ook hebben we bepaalde woorden, zoals ‘sport’ en ‘vrouw’ in 
de desbetreffende taal vertaald. We hebben de dossiers van de organi-
saties die we op deze manier gevonden hadden opgevraagd en op 
basis van de naam van de organisatie, de doelstelling en namen van 
de bestuursleden besloten of het om een etnische organisatie handelde 
of niet. De etnische herkomst van de bestuursleden was in de keuze of 
het om een etnische organisatie handelde van doorslaggevende bete-
kenis. Een voetbalvereniging die een Duitse naam heeft, maar Turkse 
bestuursleden, is in onze ogen een Turkse organisatie. Een organisatie 
die als doel heeft Turkse vrouwen te leren fietsen, maar bestuurd 
wordt door Duitse vrouwen, is geen Turkse organisatie. Organisaties 
waarbij de besturen gemengd, dus met bijvoorbeeld zowel Turkse als 
Duitse bestuursleden, samengesteld waren zijn ook meegenomen.  
 Omdat deze procedure van zoeken in het Vereinsregister geen 
garantie geeft op het vinden van alle organisaties hebben we ook nog 
buiten het Vereinsregister om naar organisaties gezocht, bijvoorbeeld in 
publicaties, op internet en in gemeentelijke stukken. We probeerden 
hiermee te voorkomen dat we organisaties die wel actief zijn maar niet 
in het Vereinsregister zijn opgenomen missen en dat we organisaties 
die wat betreft hun naam op geen enkele manier zijn terug te leiden 
tot de etnische groep over het hoofd zouden zien. Beide zou een on-
gewenste bias in het onderzoek opleveren. In het eerste geval zouden 
we de meer informele organisaties over het hoofd zien en in het twee-
de geval organisaties waarvan de kans bestaat dat juist deze organisa-
ties het meest geïntegreerd zijn, omdat hun naam op geen enkele 
manier aan de etnische herkomst refereert. Met deze lijst van nieuwe 
organisaties zijn we weer teruggaan naar het Vereinsregister om ook 
deze organisaties op te vragen.20  
 In het resterende deel van dit hoofdstuk worden de Russen als 
één groep gepresenteerd. In de dataverzameling konden we geen 
onderscheid maken tussen Aussiedler, Russische en Russisch Joodse 
organisaties omdat we afgaan op de naam van de bestuursleden en 
deze is niet anders voor de Russische Joden dan voor de Aussiedler. 
Verder was het bij deze groep onduidelijk in hoeverre we konden 
praten van een Russische gemeenschap, een Joodse gemeenschap of 
een Aussiedler gemeenschap. Ondanks het feit dat deze laatste vraag 
strikt genomen voor alle etnische groepen een empirische vraag is, 

―――――――――――― 
20 Hoewel het een noodzakelijke stap in het zoekproces was, hebben we op deze manier 
niet veel extra organisaties gevonden.  
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was het bij de Russische groepen niet mogelijk om hier van tevoren 
uitspraken over te doen. 
 

Sociale netwerken vormen een cruciaal onderdeel van de soci-
aal kapitaal theorie. Een hecht netwerk wordt gezien als indicator van 
sociaal kapitaal. In deze paragraaf zal het intra-etnische organisatie-
netwerk van de verschillende etnische groepen in Berlijn besproken 
worden. Een organisatienetwerk kan op basis van verschillende ver-
bindingen opgetekend worden, bijvoorbeeld meerdere lidmaatschap-
pen van leden, samenwerking tussen de organisaties of het delen van 
een adres. 

In dit onderzoek is er in navolging van Fennema en Tillie 
(1999) gekozen voor de zogenaamde overlappende bestuursfuncties, 
of interlocking directorates. Een overlappende bestuursfunctie ontstaat 
in het geval dat een bestuurslid van een bepaalde organisatie ook een 
bestuursfunctie bekleedt bij een of meer andere organisaties. Dit be-
stuurslid verbindt deze organisaties met elkaar en op die manier 
ontstaat er een netwerk van organisaties.  
 Het grote voordeel van een netwerkanalyse op bestuursniveau 
is dat we de hele populatie van organisaties konden onderzoeken. Als 
we bijvoorbeeld een contacten netwerk hadden opgesteld, zouden we 
alle organisaties hebben moeten interviewen en dat was, zeker in het 
geval van de Turken, niet mogelijk. Een netwerkanalyse op bestuurlijk 
niveau heeft als nadeel dat het op een bepaalde manier oppervlakkig 
is omdat het moeilijk is de precieze betekenis van zo’n netwerk te 
duiden en we zullen daarom verderop in dit hoofdstuk, aan de hand 
van interviews met de bestuursleden van deze organisaties, dieper 
ingaan op de organisatie landschappen van de verschillende etnische 
groepen. Wat we kunnen aannemen is dat er op het moment dat een 
overlappende bestuursfunctie bestaat, er in ieder geval een informatie-
uitwisseling is tussen de twee organisaties en dat de organisaties 
ideologisch niet al te ver uit elkaar staan. Verder weten we dat het 
voor deze organisaties makkelijk is om contact met elkaar op te nemen 
en dat ze op die manier dus makkelijker samen kunnen werken dan 
geïsoleerde organisaties. Ook de namen van de bestuursleden van de 
etnische organisaties hebben we in het Vereinsregister opgevraagd om 
op basis daarvan het netwerk te kunnen tekenen.  
 

De structuur van het netwerk (voor de Turkse organisaties) en 
het aantal en de naam van de organisaties geeft maar op bepaalde 
vragen een antwoord. Om meer inzicht te krijgen in het functioneren 
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van de verschillende gemeenschappen zijn er ook 35 interviews ge-
houden met de voorzitters van verschillende organisaties. Helaas was 
het, en dit geldt voornamelijk voor de Turkse organisaties niet moge-
lijk om alle organisaties te interviewen. De organisaties is onder ande-
re gevraagd naar hun doelstellingen, contacten met andere organisa-
ties, contacten met de politiek, leden en financiële situatie. In appendix 
7 en 8 zijn de gebruikte vragenlijst en een lijst met geïnterviewde 
organisaties opgenomen.  

 

7. Beschrijven van sociaal kapitaal op organisatieniveau 

 In tabel 4.7 staan enkele gegevens vermeld over de etnische 
organisaties. Absoluut hebben de Turken verreweg het meeste aantal 
organisaties. Er bestaan in de periode 2001-2003 196 Turkse organisa-
ties in Berlijn. Hier staan slechts 25 Italiaanse organisaties en 54 Russi-
sche organisaties tegenover. Deze aantallen zijn uiteraard maar tot op 
beperkte hoogte interessant. Er wonen namelijk ongeveer 10 keer 
zoveel Turken dan Italianen in Berlijn en het lijkt niet meer dan logisch 
dat de Turken meer organisaties hebben opgericht. Als we naar de 
organisatiedichtheid – het aantal organisaties per Turk, Italiaan en Rus 
– kijken zien we dat de Russen relatief de minste organisaties tot hun 
beschikking hebben, er bestaan 0,9 Russische organisaties per 1000 
Russen. De Italianen hebben bijna twee organisaties per 1000 Italianen, 
en de Turken anderhalf. Er zijn dus in Berlijn absoluut gezien de 
meeste Turkse organisaties, maar relatief gezien beschikken de Italia-
nen over meer organisaties. 

Als we willen weten in hoeverre de organisaties zich richten 
op Berlijn en Duitsland dan wel op het land van herkomst is de naam 
van de organisatie een belangrijke eerste bron van informatie. De 
naam van een organisatie geeft aan hoe de desbetreffende organisatie 
zich wil presenteren aan de buitenwereld. Daarom is er in de tabel een 
zogenaamde bridging en bonding score, gebaseerd op de naam van de 
organisatie, opgenomen (Cillessen et al. 2003). Een organisatie kreeg 
een score van -1 als de naam een gerichtheid op de eigen etnische 
groep uitdrukt en een 1 als de organisatie zich wat betreft de naam 
expliciet op Duitsland richt. De score 0 werd gegeven als de naamstel-
ling zich ofwel zowel op Duitsland als het land van herkomst richtte, 
ofwel als de naamstelling noch betrekking had op de Duitsland, noch 
op het land van herkomst. De precieze operationalisatie staat beschre-
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TABEL 4.7  ETNISCHE ORGANISATIES IN BERLIJN 

 Turken Italianen Russen 

Aantal organisaties  

(2001-2003) 

196 25 54 

Etnische groep 

 

127.335
1
 12.838

1
 57.000

2
 

Organisatie-dichtheid
3
  

 

1.53 1.98 0,9 

Bridging-bonding score 

 

 0,1 -0.5 0,4 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 

1) Statistisches Landesamt Berlin, 2000. 

2) Omdat er geen officiële cijfers bestaan over het aantal Aussiedler en Russische Joden in 

Berlijn bestaan is dit cijfer gebaseerd op schattingen (Häußermann 2000).  

3) Aantal organisaties per 1000 personen. 

 

ven in appendix 6. In de tabel is de gemiddelde score van de organisa-
ties opgenomen.  
 Het blijkt dat de Russische organisaties zich, wat betreft hun 
naamgeving, het meest op Duitsland richten, daarna de Turken en de 
Italianen zijn wat dat betreft het meest op de eigen etnische groep 
gericht. Naast de mate van gerichtheid op de eigen etnische groep 
kunnen we uit de naam van de organisatie ook vaak afleiden om wat 
voor soort organisatie het gaat. Bij de Turken zien we eigenlijk alle 
soorten organisaties terug in het organisatielandschap: religieuze, 
vrouwen, jongeren, politieke, culturele en beroepsorganisaties. Bij de 
Italianen zien we minder religieuze en minder politieke organisaties, 
daarentegen meer culturele organisaties. Met betrekking tot de Duitse 
politiek zijn eigenlijk alleen de beroepsverbanden gericht op de horeca 
actief. Bij de Russen zien we in de eerste plaats dat er relatief veel 
algemeen Joodse organisaties zijn, maar een organisatie die zich expli-
ciet op de Russische Joden richt. Ik zal er later nog op terugkomen in 
hoeverre deze organisaties wel of niet de Russisch Joodse doelgroep in 
het bestuur hebben en in hoeverre ze zich op de Russische Joden 
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richten.21 Het grootste deel van deze Russische organisaties (uitgezon-
derd de Joodse organisaties) zijn algemene etnische organisaties. We 
kunnen dus, in de woorden van Breton (1964) stellen dat de Turken de 
meest institutioneel complete gemeenschap hebben, gevolgd door de 
Italianen, de Aussiedler en de Russische Joden.  
 In figuur 4.2 wordt het Turkse netwerk van organisaties op 
bestuursniveau gepresenteerd. Het is een netwerk over de jaren 1999-
2003. Dit betekent dat er ook een relatie tussen twee organisatie wordt 
opgetekend als een bestuurslid in de ene organisatie in 1999 in het 
bestuur zat en in 2003 in het bestuur van de andere organisatie. Ik heb 
hiervoor gekozen, omdat dat me realistischer leek dan een netwerk 
gebaseerd op gegevens afkomstig uit één jaar. De administratieve 
verwerking loopt, zelfs in Duitsland, altijd achter de feiten aan. Verder 
lijkt het me niet reëel dat als iemand uit het bestuur stapt, de banden 
tussen de twee organisaties meteen verbroken zijn. In Berlijn vinden 
we zes componenten van organisaties (we spreken van een component 
bij meer dan twee verbonden organisaties). 
 Het eerste cluster telt elf organisaties. Het tweede cluster telt 
zes organisaties. Verder zijn er nog een cluster van vijf organisaties en 
drie clusters van elk drie organisaties (niet gepresenteerd in een fi-
guur). In het grootste cluster van elf organisaties zijn de organisaties 
gegroepeerd rond de Türkische Bund Berlin Brandenburg (TBB), een zeer 
professioneel georganiseerde koepelorganisatie die zich richt op de 
meer progressieve en hoger opgeleide Turken in Berlijn. De TBB voert 
ook projecten uit in samenwerking met de Berlijnse overheid en ont-
vangt de meeste subsidie van de Berlijnse Senaat. Het cluster herbergt 
Alevitsche organisaties, ouderorganisaties, beroepsorganisaties (zoals 
een belangenorganisaties van Döner-verkopers) en culturele organisa-
ties, alle links progressief georiënteerd. Tevens bestaat er een verbin-
ding met de Türkische Gemeinde Deutschland (TGD). Die link bestaat 
echter niet met de Türkische Gemeinde Berlin (TGB). Deze organisatie is 
de grote ‘concurrent’ van de TBB; ook een koepelorganisatie, ook 
professioneel, maar met een minder progressieve en hoogopgeleide 
achterban. De TGB is in eerste instantie gericht op de eerste generatie 
en hoewel ze uitdrukkelijk vermelden dat ze geen officiële banden 
hebben met de Turkse politiek bestaan er veel informele banden en 
samenwerking met Turkse politici.  

―――――――――――― 
21 14 Joodse organisaties, 11 Aussiedler organisaties, 1 Russisch Joodse organisatie , 14 
Russische organsiaties en van 13 organisaties is het onduidelijk op wie ze zich richten. 
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FIGUUR 4.2  NETWERKANALYSE TURKSE ORGANISATIES BERLIJN  
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Het tweede cluster is gegroepeerd rond twee DITIB organisa-
ties (Diyanet stroming), en een Islamitisch kerkhof, een organisatie 
van academici en de Turkische Gemeinde Berlin. We zien geen Koer-
disch cluster, maar we hebben ook uit de interviews begrepen dat dit 
een bewuste strategie van de voorzitters is. Voorzitters zijn zich ervan 
bewust dat dubbelfuncties door onderzoekers (de geheime dienst) 
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gebruikt worden om relaties tussen organisaties op te sporen. Ver-
meulen heeft op basis van deze zelfde data ook het netwerk over de 
periode 1960-2000 opgetekend (2005). Het tekenen van een netwerk 
over een langere periode geeft ons inzicht in de meer duurzame rela-
ties die er tussen verschillende stromingen bestaan. Ook in deze net-
werkanalyse zien we heel duidelijk dat er twee clusters zijn. De TBB 
en TGB hebben dus ook historisch gezien een sleutelpositie in het 
Berlijnse Turkse netwerk. In dit netwerk worden deze clusters echter 
verbonden door de Türkisch Deutsche Unternehmer Verein.  
 De Russische en Italiaanse organisaties hebben geen onderling 
verbonden netwerk op bestuursniveau. Het is moeilijk conclusies te 
verbinden aan dit feit, gezien het grote verschil in aantallen organisa-
ties van de verschillende etnische groepen. Wat in ieder geval wel 
gezegd kan worden is dat de Turken de enige groep vormen waarvan, 
op bestuursniveau, daadwerkelijk gesproken kan worden van een 
georganiseerde gemeenschap.  
  

8. De organisaties van dichterbij bekeken: de interviews22 

Turkse organisaties  

In het bovenstaande kwam al naar voren dat de TBB een erg 
belangrijke organisatie is in Berlijn. Deze organisatie heeft een centrale 
rol in het netwerk. Verder is het een organisatie die een belangrijke rol 
speelt in de Berlijnse media. Met grote regelmaat komen ze met pers-
berichten naar buiten en ze vormen een aanspreekpartner voor de 
Berlijnse politiek, maar voeren ook veel projecten gesubsidieerd door 
de Berlijnse senaat uit. Verder zijn ze ideologisch nauw verwant aan 
de Berlijnse SPD, en vormt het bestuur van de TBB een kweekvijver 
waar de SPD talentvolle aanstaande politici uit vist. Kenan Kolat, 
voorzitter in 2002, is deel van het Berlijnse politieke establishment. De 
achterban bestaat voornamelijk uit linksgeoriënteerde Turken, meestal 
hoog opgeleid. Dit heeft tot gevolg dat de TBB in de Turkse gemeen-
schap vaak beschuldigd wordt te ver af te staan van de ‘echte’ Turken 
in Berlijn (Yurdakul 2006).  
 De TGB is de meer conservatieve tegenpool, en in sommige 
opzichten concurrent, van de TBB met de klassieke arbeidsmigrant als 

―――――――――――― 
22 Ik dank Eric Cillessen, Maartje Groot, Froukje Demant en Gerben Smid voor hun 
hulp bij het houden van de interviews. 
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achterban. Vergeleken met de TBB hebben ze minder een lobbyfunctie, 
maar zijn ze meer ondersteunend voor hun achterban. Maar ook de 
TGB-organisatie is uiterst professioneel, zo moest ik tijdens het inter-
view voortmaken, omdat CNN op de stoep stond voor een volgend 
interview.  
 Niet alle Turkse organisaties hebben deze mate van professio-
naliteit. Aan de ene kant van het spectrum staan de TGB en TBB, aan 
de andere kant zijn er kleinschalige en non-politieke organisaties zoals 
de Kanarieverein. Veel Turkse organisaties hebben echter hun scepti-
sche en kritische houding ten aanzien van de Berlijnse en Duitse ge-
meen. Dit geldt zowel voor de organisaties die gesubsidieerd werden 
door de Berlijnse senaat, en de organisaties die veel contact hebben 
met ambtenaren en politici, maar ook de organisaties die geïsoleerd 
van de Berlijnse politiek opereren. Politici wordt verweten alleen 
tijdens verkiezingstijd interesse te tonen. Slechts een klein deel van de 
Turkse organisaties ontvangt subsidie van de Berlijnse senaat, maar 
niet alle organisaties zijn hier rouwig om. De voorzitter van de Türki-
sche Minderheit verwoordde dit zo: Da wir keine finanzielle Unterstüt-
zung bekommen sind wir unabhängiger. Alle subsidies worden verstrekt 
op projectbasis.  
 

Italiaanse organisaties 

Eerder in dit hoofdstuk werd al geconcludeerd dat de Italianen 
relatief gezien niet minder organisaties hebben opgericht dan de 
Turken, maar de Italiaanse gemeenschap in Berlijn staat bekend als 
slecht georganiseerd (Fijalkowski en Gillmeister 1997; Pichler 1997). 
Veel organisaties staan niet ingeschreven bij het Vereinsregister omdat 
het teveel gedoe is (Pichler 1997). In de woorden van Edith Pichler: 
‘Die Italiener lassen sich nicht organisieren’. Deze observatie is in 
tegenspraak met de Vereinsregister data die relatief veel Italiaanse 
organisaties laten zien. Blijkbaar is dit organiserend vermogen niet 
heel prominent aanwezig in de stad. Er bestaan verschillende verkla-
ringen voor het (vermeende) gebrekkig organisatievermogen van de 
Italianen. Fijalkowski (1997) stelt dat Italianen te veel op de eigen 
familie gericht zijn om te participeren in organisaties. Pichler is van 
mening dat de lage organisatiegraad deels samenhangt met de onre-
gelmatige werktijden in de Italiaanse gastronomie, en deels te maken 
heeft met de sterke individualiteit die Italianen in het algemeen ken-
merkt (1997). Een andere veelgehoorde verklaring die wordt gegeven 
voor de slechte integratie van Italianen in het algemeen, is het feit dat 
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veel Italianen 'pendelen' tussen Duitsland en Italië. Hierdoor hebben 
zij geen duurzame Berlijnse thuisbasis en binden zij zich niet aan 
organisaties in Berlijn. Bovendien bestaat het gevaar dat hun kinderen 
noch een duidelijke Italiaanse, noch een Duitse identiteit opbouwen. 
Ook uit de interviews die we gehouden hebben ontstond een weinig 
professionele indruk van de Italiaanse organisaties. De meeste organi-
saties hebben erg weinig leden en komen bij elkaar in een café of 
restaurant. Ook hebben we geen organisaties geïnterviewd die de 
tweede generatie aan zich weten te binden. Wat wel een groot verschil 
is tussen de Italiaanse en de Turkse organisaties, is dat de Italiaanse 
organisaties met hun culturele activiteiten wel een Duits publiek naar 
zich toe weten te trekken.  
 Uit de namen van de Italiaanse organisaties konden we al 
opmaken dat ze niet zo politiek actief en niet zo op Duitsland en 
Berlijn gericht zijn. Dit komt ook terug in de interviews. Van alle 
Italiaanse organisaties die we geïnterviewd hebben had er maar één 
een expliciet politieke doelstelling, namelijk de Democratici di sinistra, 
de Italiaanse sociaal-democraten. Tussen sommige organisaties en de 
politiek zijn er wel contacten, maar niet zoveel als bij de Turken. Dit 
zien we ook terug in de Berlijnse media, anders dan de Turkse organi-
saties, komen de Italiaanse organisaties niet voor in de media. Als ze 
al voorkomen, dan worden ze als leuk cultureel uitje aangekondigd. 
De voorzitters van deze organisaties maken geen politieke statements.  

Veel organisaties staan onder grote invloed van de Italiaanse 
overheid. Alleen de Caritas staat onder invloed van de Berlijnse over-
heid, is in strikte zin geen zelforganisatie, maar een orgaan van de 
katholieke kerk in Berlijn. Veel Italiaanse organisaties zijn lid van een 
internationale organisatie. Naast een gerichtheid op Italië en Italiaanse 
politiek zien we bij de Italiaanse organisaties een sterke gerichtheid op 
de gastronomie, niet helemaal verwonderlijk gezien het grote aantal 
Italianen dat hierin werkzaam is. Bijvoorbeeld Turbo Kurvo, een vere-
niging van gastronomen die zich richt op sociaal-culturele activiteiten 
van Italianen. Ook erg bekend is de gastronomische organisatie Incon-
tri Berlinesi. Aan belangenbehartiging voor de gastronomie doet de 
organisatie Ciao Italia.  

Het lijkt of de belangstelling voor de Duitse politiek zich be-
perkt tot de horeca in de stad. Deze lobby wordt geleid door een groep 
geslaagde zakenlieden. De organisaties zijn dus misschien wel effec-
tief, maar niet erg civic. 
 We hebben geen Italiaanse organisaties geïnterviewd die van 
de Berlijnse overheid geld kregen. Volgens Edith Pichler krijgt, sinds 
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haar organisatie, Donne Italia, haar subsidie heeft verloren, geen enkele 
Italiaanse organisatie nog subsidie van de Berlijnse overheid. Sommi-
ge organisaties ontvangen wel subsidie van de Italiaanse overheid en 
overleven verder door bijdragen van de leden. Italiaanse organisaties 
zijn niet echt happig op subsidie van de Berlijnse overheid, omdat ze 
voor subsidie gemakkelijker terecht kunnen bij de Italiaanse autoritei-
ten (Pichler 1997).  
Daarnaast vertelde Pichler dat de Italiaanse organisaties wantrouwend 
staan ten opzichte van de Berlijnse overheid en dat ze daarom geen 
subsidie willen aanvragen. Opmerkelijk hierbij is dat uit de interviews 
eerder naar voren komt dat de organisaties totaal niet geïnteresseerd 
zijn in de Berlijnse overheid.  
 De eerste Italiaanse organisatie die actief werd na de Tweede 
Wereldoorlog was de katholieke kerk met de Italiaanse missie, de 
Missione Catolica. In het midden van de jaren vijftig begon de eigenlijke 
verzorging van de Italiaanse migranten (Pichler 1997). De Missione 
richt zich vooral op Italiaanse migranten aan de onderkant van de 
maatschappij (Pichler 1997: 77). Om de zoveel jaar wordt er een pries-
ter naar Berlijn gestuurd, om de Italiaanse migranten te bedienen en 
de banden met Italië warm te houden. De Sardinische organisatie 
Circolo Sardo, ooit opgericht door de Partito Comunisa Italiano PCI, 
wordt gesubsidieerd door de Italiaanse ambassade in Berlijn (Pichler 
1997: 48). De organisatie COMITÉS, in 1991 opgericht als orgaan voor 
Italianen in het buitenland, heeft nauwe banden met het Italiaanse 
consulaat. Italianen mogen hiervoor stemmen en de Italiaanse partijen 
hebben een grote invloed op deze organisatie. De Italiaanse overheid 
heeft dus heel bewust beleid gevoerd om de Italianen in het buiten-
land aan zich te blijven binden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
de Italiaanse organisaties erg op Italië gericht zijn. Als ik tijdens de 
interviews over politiek sprak hadden alleen de Italiaanse organisaties 
als eerste associatie de Italiaanse politiek; de andere namen aan dat ik 
het over de Duitse dan wel de Berlijnse politiek had. 
 In het bovenstaande kwam al naar voren dat de Italiaanse 
organisaties geen formeel bestuursnetwerk hebben. Maar ook op 
andere gebieden lijken de organisaties wantrouwig ten opzichte van 
elkaar. Bij de Italianen zijn we op veel meer wantrouwen gestuit dan 
bij de andere etnische groepen. Sommige organisaties waren niet 
bereid met ons te praten als we al bij een bepaalde andere organisatie 
waren geweest. Ook wilden veel organisaties onze lijst met organisa-
ties zien om vervolgens de andere organisaties als maffiosi te betitelen. 



 Duits en etnisch sociaal kapitaal 

 

93

De COMITÉS konden wij bijvoorbeeld niet interviewen, omdat de 
voorzitter pas was afgezet.  
 

Aussiedler organisaties 

Het beeld dat we van de Aussiedler organisaties hebben gekre-
gen uit de interviews verschilt grondig dan het beeld dat hierboven is 
geschetst van de Italiaanse organisaties. Het meest in het oog sprin-
gende verschil is dat de Aussiedler organisaties over een veel ruimer 
budget beschikken dan de Italiaanse, maar ook dan de Turkse organi-
saties. Een budget van 10.000 euro is gemiddeld. Club Dialog heeft 
zelfs een budget van 200.000 euro. Dit is een organisatie die een uiterst 
professionele indruk maakt. In 2003 is de voorzitter van deze organi-
satie, Tatjana Forner, gekozen tot vertegenwoordigster van de regio 
voormalig Sovjet-Unie in de nieuw opgerichte Migrationsbeirat (Taz, 
9.10.2003). Verder worden de budgetten van de Aussiedler organisaties 
bijna in het geheel bekostigd door de Berlijnse senaat.  
 Waar we bij de Turken een min of meer institutioneel complete 
gemeenschap zagen, zien we bij de Aussiedler dat bijna alle organisa-
ties een welzijnsfunctie hebben. Veel meer dan bij de andere organisa-
ties staan ze in contact met andere Duitse organisaties en andere 
etnische organisaties. Verder hebben ze, anders dan de Italianen en 
Turken die meer links georiënteerd zijn, ook contacten met de CDU.  
 De bestuursleden van de Aussiedler organisaties zijn relatief 
kort in Duitsland, maar lijken zich wel al voor 100% aangepast te 
hebben. Aan de andere kant hebben deze organisaties er een duidelijk 
belang bij om zich goed te profileren. Ze waren het meest politiek 
correct in hun antwoorden vergeleken bij de andere groepen. Het was 
de enige groep waarbij onze vraagstelling, en dan met name de formu-
leringen ten aanzien van etniciteit, weerstand wekten.  
 

Organisaties van Russische Joden 

In het bovenstaande is al duidelijk geworden dat er eigenlijk 
geen organisaties zijn die zich expliciet bezighouden met Russische 
Joden. Wel zijn er organisaties die zich met Russen in het algemeen 
bezighouden, maar die lijken zich in de praktijk toch meer op Aussied-
ler te richten. De Berlijnse overheid heeft bedacht dat de Joodse orga-
nisaties verantwoordelijk zijn voor de Russische Joden. Het is in ieder 
geval zo dat de Russisch Joodse bevolking 70% uitmaakt van de Jüdi-
sche Gemeinde. De Joodse gemeenschap, voornamelijk gevormd door 
deze Jüdische Gemeinde, krijgt, net als de Aussiedler organisaties veel 
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meer subsidie dan de andere groepen (Laurence 2000). De Jüdische 
Gemeinde heeft ook als formele opdracht om de Russische Joden te 
integreren in de Duits Joodse gemeenschap, maar in deze opdracht 
lijkt de organisatie niet helemaal te slagen. In de Joodse gemeenschap 
groeien de spanningen tussen de Russen en de Duitsers nu het duide-
lijk wordt dat de Russen steeds meer integratieproblemen kennen en 
de Duitse Joden zijn bang hierop aangesproken te worden (Jasper en 
Glöckner 2001).  
 We hebben ook een paar Joodse organisaties geïnterviewd en 
een belangrijke vraag was of er inderdaad Russisch Joodse leden actief 
waren in de organisatie of het bestuur. Van de vier Joodse organisaties 
die we geïnterviewd hebben, waren er twee die zich op Russische 
Joden richten. De andere twee sloten het niet uit, maar er kwam in de 
praktijk weinig van terecht. De Joodse organisaties hebben, wat betreft 
hun contacten, een Joods netwerk, voor een groot deel internationaal 
en weinig op Berlijn gericht.  
 

9. Conclusies 

Ik zal in het onderstaande de resultaten per etnische groep presente-
ren om zodoende een beeld te schetsen van de mate van Duits en 
etnisch sociaal kapitaal van de etnische groepen en de relatie tussen 
sociaal kapitaal en politiek burgerschap.  
 Op individueel niveau wordt het sociaal kapitaal van de Tur-
ken gekarakteriseerd door hun actieve houding in de Turkse organisa-
ties. Ook kennen ze hun organisaties beter dan de andere groepen, 
maar ze staan ook meer wantrouwend ten opzichte van deze organisa-
ties. Ze zijn ook vrij wantrouwend ten opzichte van zowel de Turken 
als de Duitsers, maar dit weerhoudt ze er niet van om, ten opzichte 
van de andere etnische groepen, relatief vaak Duitse vrienden te 
hebben en toegang tot de Duitse politiek. 

Op organisatieniveau zien we dat in absolute aantallen de 
Turken over verreweg de meeste organisaties beschikken, en ook dat 
er, in tegenstelling tot de Italianen en Russen, een netwerk van over-
lappende bestuursleden te zien is. Ook is de Turkse gemeenschap 
institutioneel gezien, de meest complete gemeenschap. Ze ontvangen 
bij lange na niet zoveel geld als de Russische organisaties, maar verke-
ren vergeleken bij de Italianen in gunstige positie wat betreft de subsi-
die die ze van de Berlijnse overheid ontvangen. Hoewel de organisa-
tiestructuur van de Turkse organisaties het politieke landschap in 
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Turkije reflecteert, benadrukken ze dat ze op Berlijn en Duitsland 
gericht zijn, en zich verre houden van de Turkse politiek. Vergeleken 
met de andere etnische groepen zijn de Turkse organisaties het meest 
politiek actief in Berlijn, maar aan de andere kant zijn ze ook het meest 
wantrouwend ten opzichte van de Duitse politiek.  
 De Italiaanse organisaties zijn meer gericht op de Italiaanse 
politiek dan op de Duitse politiek en de Italiaanse overheid probeert 
de Italianen in Berlijn actief te beïnvloeden door het subsidiëren van 
deze organisaties. Berlijnse activiteiten lijken zich te beperken tot 
culturele activiteiten en belangenbehartiging in de gastronomie. Ook 
uit de bridging-bonding score komt deze gerichtheid op de eigen etni-
sche groep naar voren: de Italiaanse organisaties scoren hier hoger dan 
de Turkse.  

Als we echter kijken naar het individuele niveau zien we een 
heel ander beeld. Vergeleken met de andere etnische groepen beschik-
ken de Italianen, wat betreft lidmaatschap van organisaties, over meer 
bridging dan bonding sociaal kapitaal. 
 De Aussiedler zijn van de etnische groepen het minst lid van 
etnische organisaties, maar ook van Duitse organisaties zijn ze niet 
echt vaak lid. De groep zonder enig lidmaatschap, zowel in een etni-
sche als in een Duitse organisatie, is bij de Aussiedler groter dan bij de 
andere etnische groepen. Het vertrouwen in Duitsers is echter groot, 
dus op dit aspect beschikken de Aussiedler wel over veel bridging 
sociaal kapitaal. Op het niveau van organisaties zien we dat de Aus-
siedler organisaties over een veel ruimer budget beschikken dan de 
Turkse en Italiaanse organisaties. Hun budget is bijna volledig van de 
Berlijnse senaat afkomstig. De organisaties maken een professionele 
indruk en hebben ook veel contacten met Duitse organisaties, maar 
lijken meer als welzijnsorganisatie dan als zelforganisatie te functione-
ren.  
 Bovengenoemde organisaties die zich op Aussiedler richten, 
hebben soms ook Russische Joden tot doelgroep, alhoewel deze groep 
voor de meeste organisaties minder belangrijk lijkt. Er zijn weinig 
organisaties actief die zich specifiek op de Russische Joodse organisa-
ties richten. De Russische Joden vallen onder de hoede van de alge-
mene Joodse organisaties in Berlijn, alhoewel deze organisaties er lang 
niet altijd in (willen) slagen de Russische Joden te bereiken. Verder is 
het Joodse organisatienetwerk duidelijk internationaal georiënteerd en 
minder op Berlijn gericht.  
 Uit de regressieanalyses is naar voren gekomen dat het sociaal 
kapitaal een mobiliserende functie heeft, maar niet zozeer een attitude 
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bevorderende functie. Het sociaal kapitaal van etnische minderheden 
is minder relevant voor het politiek burgerschap dan verwacht werd 
op basis van het belang dat in het algemeen gehecht wordt aan het 
begrip. We zien dat zowel de Duitse als de etnische organisaties in 
Berlijn er wel in slagen mobilisatie te bewerkstelligen, maar het lukt ze 
niet om politieke attitudes, zoals politiek vertrouwen, politiek zelfver-
trouwen en politieke verbondenheid te stimuleren. En het zijn juist 
deze attitudes die centraal staan in de hernieuwde belangstelling voor 
het begrip sociaal kapitaal. Waarom hebben die organisaties wel een 
mobiliserende invloed maar beïnvloeden ze de normen en waarden 
van hun leden niet? Het etnische sociaal kapitaal functioneert het best 
voor de Turken. De Russen blijken, wat betreft hun politiek burger-
schap, minder baat te hebben bij hun etnisch en Duits sociaal kapitaal.  
 Wat voor de Turken duidelijk is, is dat de elite van de organi-
saties ook het politiek vertrouwen niet kan verspreiden in het net-
werk, omdat de bestuurders van de organisaties zelf geen vertrouwen 
in de Berlijnse en Duitse politiek hebben. Het feit dat de Turken hun 
eigen organisaties wel kennen maar niet vertrouwen doet blijkbaar 
niet af aan de mobiliserende functie van de organisaties. Dat het et-
nisch sociaal kapitaal voor de Italianen minder belangrijk is dan voor 
de Turken zou verklaard kunnen worden aan de hand van het feit dat 
de Italianen op individueel niveau niet zo veel bonding sociaal kapitaal 
hebben. De elite van de Italiaanse organisaties is erg op Italië gericht, 
maar de individuele Italianen zijn dat helemaal niet zo. Het lijkt alsof 
de Italiaanse organisatie-elite in Berlijn min of meer losstaat van de 
(potentiële) achterban.  

De bestuurders van de Russische organisaties lijken meer ver-
trouwen te hebben in de Berlijnse politiek en zijn ook sterk gericht op 
de Berlijnse autoriteiten. Waarom heeft het lidmaatschap van deze 
organisaties voor Aussiedler dan niet gunstiger uitgewerkt op hun 
politiek burgerschap?  

In de eerste plaats moet hier opgemerkt worden dat slechts een 
klein deel van de Aussiedler daadwerkelijk lid is van een Aussiedler 
organisatie en dat de organisaties niet erg bekend zijn en vertrouwd 
worden. Verder functioneren de Aussiedler organisaties eerder als 
welzijnsorganisaties en zijn daarmee hun onafhankelijke positie ten 
opzichte van de politiek kwijt. Juist de onafhankelijkheid van het 
maatschappelijk middenveld is cruciaal in de sociaal kapitaal theorie. 
Hier kom ik in een volgend hoofdstuk nog op terug.  
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Beleid en rechten 
 
 
 
 
In hoofdstuk drie is het individuele politieke burgerschap van Turken, 
Italianen, Aussiedler en Russische Joden in Berlijn in kaart gebracht. 
Het is duidelijk geworden dat er grote verschillen bestaan tussen deze 
etnische groepen zowel wat betreft hun niveau van politieke participa-
tie als hun attitudes ten opzichte van politiek en democratie.  
 De beide Russische groepen zijn, in vergelijking met de Turken 
en de Italianen, het minst actief in de Duitse politiek. Waar de Russen 
het laagste scoorden op politieke participatie, halen ze alle andere 
groepen, inclusief de Duitsers, ruimschoots in op gebied van hun 
politieke instelling ten opzichte van Duitsland. Ze voelen zich erg 
verbonden met Duitsland en hebben veel vertrouwen in de Duitse 
politiek en democratie.  

De Turken, daarentegen, staan duidelijk het meest wantrou-
wend ten opzichte van de Duitse politiek. Ook zijn ze het meest ge-
richt op hun land van herkomst.  
 In hoofdstuk vier zijn het organisatie- en individueel etnisch 
en Duits sociaal kapitaal van de vier etnische groepen opgetekend. 
Het relatief effectieve functioneren van het Turks sociaal kapitaal is in 
dit hoofdstuk geduid aan de hand van het specifieke Turkse organisa-
tielandschap. Absoluut gezien hebben de Turken de meeste organisa-
ties en deze lijken ook actiever en veerkrachtiger dan de organisaties 
van andere etnische groepen. Het Turkse netwerk van organisaties is 
verbonden door middel van overlappende bestuursfuncties (interloc-
king directorates). Bij de andere groepen ontbreekt een dergelijk net-
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FIGUUR 5.1 THEORETISCH MODEL: INDIVIDUELE GELIJKE RECHTEN EN GROEPSRECHTEN 

     

Sociaal kapitaal
 

Burgerschaps regimes   

Toekenning van  
individuele gelijke  
rechten   

Sociaal kapitaal van 
ontvangende 
samenleving (Duits 
sociaal kapitaal)

 

 
Politiek 

 
burgerschap   

Toekenning  van  
  groepsrechten 

  

Sociaal kapitaal van 
eigen groep 

 
(etnisch sociaal 
kapitaal)

 

1
 

4
 

5  

2  
3

 

6
 

 

werk. Verder zijn de Turkse organisaties in vergelijking met de andere 
etnische groepen verreweg het meest gericht op het beïnvloeden van 
de Berlijnse politiek. De Italiaanse organisaties richten zich meer op 
Italië dan de Turkse organisaties op Turkije gericht zijn. Hierdoor zijn 
de Italiaanse organisaties niet in staat hun achterban bij te staan in het 
integratieproces. Dit is opvallend, omdat we in hoofdstuk drie gezien 
hebben dat de individuele Italianen in Berlijn, in vergelijking met de 
Turken, helemaal niet zo op hun land van herkomst gericht zijn.  

De organisaties van beide Russische groepen zijn weer van een 
heel ander kaliber. Het fenomeen ‘zelforganisatie’, in de letterlijke zin 
des woords, lijkt voor deze groep bijna niet te bestaan. De organisaties 
lijken veel minder autonoom dan de organisaties van de andere etni-
sche groepen en opereren voornamelijk onder een ruimhartig subsi-
dieregime en streng toezicht van de Berlijnse overheid. Deze organisa-
ties leveren misschien een bijdrage aan de integratie van de Russen in 
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Berlijn, maar ze functioneren duidelijk niet als dragers van sociaal 
kapitaal. 

 
 In hoofdstuk vier is ook het verband blootgelegd tussen indi-
vidueel burgerschap en individueel sociaal kapitaal, zowel in de 
etnische als Duitse variant. Het is gebleken dat op dit individuele 
niveau de werking van het etnisch sociaal kapitaal ambigu is. Migran-
ten die zich engageren in etnische organisaties zijn niet eenduidig 
meer of minder politiek geïntegreerd. Sociaal kapitaal blijkt primair 
een positieve uitwerking te hebben op gedragsvariabelen, niet op 
attitudevariabelen. De etnische organisaties hebben vooral een mobili-
serende functie. Hun invloed op de politieke attitudes van hun achter-
ban, hetzij negatief hetzij positief, kan verwaarloosd worden. Verder 
kan er geconcludeerd worden dat het etnisch sociaal kapitaal beter 
werkt voor de Turken dan voor de andere etnische groepen. Voor 
Turken voorspelt het lidmaatschap van etnische organisaties meer van 
hun politieke participatie dan voor de andere groepen. 
 De uiteenlopende relaties die we aantroffen tussen politiek 
burgerschap en sociaal kapitaal, roepen de volgende vraag op: Kun-
nen we de verschillen tussen de groepen verklaren vanuit de context 
van het ontvangende land, meer concreet de Duitse wetgeving en het 
beleid ten aanzien van etnische groepen? In figuur 5.1 staat aangeven 
waar deze concepten zich bevinden in het theoretisch model.  
 

1. Context van het ontvangende land 

Er zijn grofweg gesteld twee manieren om de geconstateerde 
verschillen tussen de etnische groepen te verklaren. De eerste manier 
is vanuit de cultuur van de respectievelijke landen van herkomst. In 
de migratie- en etnische studies is deze benadering lange tijd domi-
nant geweest (Slijper 2004). Recenter heeft echter een tweede benade-
ring meer nadruk gekregen. Deze verklaart de verschillen vanuit de 
politieke context van het ontvangende land, of vanuit de lokale poli-
tieke context (Bousetta 2001: 8; Koopmans 2005; Soysal 1994: 85).  
 Ook in dit onderzoeksproject is aangetoond dat etnische groe-
pen zich niet in elke politieke context hetzelfde gedragen (Jacobs en 
Tillie 2004). Zo kennen de Turkse organisaties in Berlijn een ander 
organisatieproces dan de Turkse organisaties in Amsterdam (Vermeu-
len 2005) en ziet ook het participatie- en vertrouwensniveau van de 
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individuele Turken in Amsterdam er anders uit dan dat van de Tur-
ken in Berlijn (Berger en Koopmans 2004; Vermeulen en Berger 2008). 

Deze verschillen laten zien dat de lokale omgeving van in-
vloed is op integratieprocessen. Dit betekent echter niet dat verklarin-
gen op basis van de cultuur van het land van herkomst geen rol spe-
len. 

Maar de nadruk op de invloed van de lokale context op inte-
gratie- en mobilisatieprocessen, geeft ons de kans om het beleid ten 
aanzien van etnische groepen en de multiculturele samenleving te 
bezien. Door lokale contexten en integratie-uitkomsten te vergelijken 
kunnen uitspraken gedaan worden over de effectiviteit van verschil-
lend beleid. Het feit dat de etnische groepen in Berlijn zeer uiteenlo-
pend behandeld worden verschaft ons hierbij een uitgelezen kans om 
te kijken hoe dit samenhangt met het sociaal kapitaal en het politiek 
burgerschap van de verschillende groepen.  
 

2. Beleid en rechten 

Wat betreft de politieke mogelijkheden voor etnische minder-
heden in het ontvangende land is er, in navolging van Brubaker 
(1992), in de literatuur veel aandacht besteed aan het concept staats-
burgerschap en burgerschapsrechten - in het bijzonder aan het onder-
scheid tussen etnische en civiele regimes van nationaliteitsverwerving. 
Aan de ene kant staan landen met een 'etnisch' model van staatsbur-
gerschap, zoals Zwitserland. Binnen het etnische model is het voor 
migranten moeilijk de nationaliteit van het woonland te verwerven, 
bestaan er grote verschillen in de rechtspositie van migranten en 
autochtonen, en is de mate van wettelijke bescherming tegen discrimi-
natie beperkt. Aan de andere kant vinden we landen met een 'civiele’ 
staatsburgerschaptraditie zoals Groot-Brittannië en Frankrijk, waar 
naturalisatie gemakkelijker is, de kinderen van migranten de nationa-
liteit automatisch verwerven, en (in het geval van Groot-Brittannië) 
een sterke anti-discriminatiewetgeving bestaat.  
 Koopmans et.al. hebben deze benadering uitgebreid door aan 
de dimensie van individuele gelijke rechten een dimensie toe te voe-
gen die de groepsrechten beschrijft (2005). Daarbij gaat het om de 
vraag hoe de ontvangende staat omgaat met de culturele (met name 
religieuze) achtergrond van migranten. Hoe wordt er gereageerd op 
religieuze en culturele claims van groepen?  
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Maatgevend hiervoor is de vraag hoeveel cultuur er gedeeld 
moet worden. Aan de ene kant vindt men hier landen zoals Frankrijk, 
die hun politieke stelsel en de publieke sfeer zien als de belichaming 
van universele waarden zoals gelijkheid en mensenrechten. Deze 
waarden gelden voor iedereen, ongeacht etnische, raciale of culturele 
achtergrond. Tegelijkertijd verplichten deze principes de staat tot 
strikte culturele neutraliteit in de publieke sfeer. In dit stelsel is geen 
plaats voor speciale rechten of uitzonderingen op plichten voor cultu-
rele of religieuze groepen, of ze nu van inheemse (bijvoorbeeld katho-
lieken of Corsicanen) of uitheemse (bijvoorbeeld islamitische) komaf 
zijn. Aan de andere kant staan landen die een “multiculturele” bena-
dering voorstaan, zoals Groot-Brittannië of, in nog sterkere mate, 
Nederland van tien jaar geleden. In de multiculturele filosofie wordt 
ervan uitgegaan dat de dominante waarden, normen, en institutionele 
vormgeving van een samenleving nooit neutraal en universeel zijn, 
maar impliciet of expliciet de autochtone cultuur bevoordelen ten 
opzichte van de culturen die migranten met zich meebrengen. Voor 
daadwerkelijke gelijkheid is het daarom noodzakelijk dat de staat zich 
actief inzet voor het behoud van de eigen cultuur en identiteit van 
migranten, door speciale voorzieningen te creëren die de cultuurbele-
ving van migranten mogelijk maken, en (cultureel discriminerende) 
hindernissen uit de weg te ruimen die de ontplooiing van de eigen 
culturele identiteit in de weg staan. De houding van de overheid 
inzake bovenstaande kwesties heeft vooral gevolgen voor migranten 
met een afwijkende religie waardoor de regels vaak versoepeld of 
aangepast moeten worden. Maar het kan ook zijn dat bepaalde reeds 
bestaande wetten het voor migranten mogelijk maken hun eigen 
voorzieningen in te richten, zoals in Nederland de vrijheid van on-
derwijs het mogelijk maakt islamitische scholen op te richten. 
 De omgang met etnische organisaties wordt in hoge mate 
bepaald door de houding die de overheid heeft ten aanzien van de 
toekenning van religieuze en groepsrechten. Zo is het in Frankrijk 
lange tijd verboden geweest om etnische en religieuze organisaties op 
te richten, terwijl in Nederland deze organisaties lange tijd gestimu-
leerd werden, onder andere met subsidies. De houding van de Duitse 
overheid beweegt zich tussen deze twee uitersten. De staat is niet 
waarde- en religievrij zoals in Frankrijk. Zo spelen de kerken en kerke-
lijke organisaties in Duitsland een belangrijke rol in de uitvoering van 
het welzijnsbeleid. Het punt van de gedeelde cultuur is in Duitsland 
een heet hangijzer. De vermeende gedeelde cultuur van de Aussiedler 
vormt de basis van het immigratiebeleid en de vermeende niet ge-
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deelde cultuur van de Turken vormt de basis voor de naturalisatie- en 
integratiepolitiek die er ten opzichte van deze groep gevoerd wordt.  
 Deze dimensies (individuele rechten en groepsrechten) van 
burgerschap worden in de literatuur voornamelijk gebruikt om het 
burgerschapsregime van verschillende staten met elkaar te vergelijken 
(Koopmans 2005). In dit onderzoek wordt echter maar één stad be-
sproken. De burgerschapsregimes, en meer in het algemeen de lokale 
context, waar de Italianen, Turken, Aussiedler en Russische Joden mee 
geconfronteerd worden is echter niet dezelfde en dus daarom ook 
relevant. Duitsland vormt een unieke case als het gaat om de verschil-
lende behandeling van verschillende groepen. Bovendien behelst het 
onderzoeksproject waar dit proefschrift deel van uitmaakt ook een 
internationale vergelijking, waarin verschillende Europese steden met 
elkaar vergeleken worden op het gebied van burgerschapsregimes, 
etnisch sociaal kapitaal en individueel politiek burgerschap (Slijper 
2004; Berger en Koopmans 2004).  
 In het onderstaande zal de variatie tussen de vier Berlijnse 
migrantengroepen op gebied van sociaal kapitaal en individueel 
politiek burgerschap geduid worden vanuit de toekenning van rech-
ten aan individuen en aan etnische groepen. Ik begin met de toeken-
ning van individuele rechten.  
 

3. Individuele gelijke rechten, Duits sociaal kapitaal en burger-
schap 

In hoofdstuk vier werd duidelijk dat de Russen over het mees-
te Duits sociaal kapitaal beschikken, in die zin dat ze meer dan de 
andere groepen vertrouwen hebben in Duitsers, soms zelf meer dan 
de Duitsers zelf. Wat betreft de netwerkaspecten van Duits sociaal 
kapitaal scoren de Italianen echter beter. Ze zijn het vaakst lid van 
Duitse organisaties en kennen de meeste mensen in Duitse organisa-
ties. Ook hebben ze de meeste Duitse vrienden en vaak een Duitse 
partner. De Turken beschikken over aanzienlijk minder Duits sociaal 
kapitaal, zowel wat betreft de vertrouwenskenmerken van sociaal 
kapitaal als de netwerkkenmerken. In deze paragraaf zal geprobeerd 
worden deze verschillen te verklaren vanuit de toekenning van gelijke 
rechten. Wat zijn deze gelijke rechten? Daarbij zal ik allereerst kort 
ingaan op het naturalisatiebeleid en het integratiebeleid, alvorens de 
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relatie te leggen met de groepsverschillen ten aanzien van Duits soci-
aal kapitaal en politiek burgerschap.23 
 

Naturalisatiebeleid 

Sinds Brubaker zijn werk over staatsburgerschap in Frankrijk 
en Duitsland publiceerde (Brubaker 1992), werd Duitsland gezien als 
het schoolvoorbeeld van een land waar ius sanguinis gepraktiseerd 
werd. Ius sangiunis betekent letterlijk 'bloedrecht' en verwijst naar een 
opvatting van burgerschap waarin de politieke natie gevormd wordt 
door mensen met dezelfde etnische afkomst. Ius sanguinis is de tegen-
pool van het ius soli, dat letterlijk 'recht van de grond' betekent. In het 
ius soli is niet zozeer de etnische afkomst belangrijk, maar de plaats 
waar men geboren is. Frankrijk is het klassieke voorbeeld van een land 
waar het burgerschapsregime op het ius soli gebaseerd is.  
 Deze verschillende opvattingen van wie een onderdeel van de 
politieke natie is en wie niet, heeft vergaande gevolgen voor de natu-
ralisatiewetgeving. In een systeem waarin het staatsburgerschap 
vergeven wordt op etnische gronden, is het voor migranten veel 
moeilijker dit staatsburgerschap te verkrijgen. Zij moeten aan strenge 
culturele eisen voldoen, zodat het vaak generaties na aankomst nog 
moeilijk is om de nationaliteit van het ontvangende land te verkrijgen.  

In landen met een burgerschapsregime gebaseerd op ius soli is 
de tweede generatie al automatisch staatsburger. Wat de natie samen-
houdt is het leven in hetzelfde land en niet het delen van een, al dan 
niet vermeende, gezamenlijke cultuur. 
 In Duitsland heeft het burgerschapsregime gebaseerd op ius 
sanguinis geleid tot een systeem waarin het voor migranten erg moei-
lijk was de Duitse nationaliteit te verwerven. Het duurde minimaal 
vijftien jaar voordat de Duitse nationaliteit kon worden aangevraagd. 
In aanvulling daarop waren er culturele eisen die aan de aanvragers 
werden gesteld. Voor de Turken en Italianen was het heel moeilijk om 
in het bezit te komen van de Duitse nationaliteit. In 2000 was nog 
maar een heel klein deel van de gastarbeiders in het bezit van deze 
nationaliteit. 

―――――――――――― 
23 Koopmans et. al  (2005) onderscheiden nog andere factoren, zoals de rechtpositie van 
allochtonen zonder staatsburgerschap. Hier wordt in dit hoofdstuk niet op ingegaan, 
omdat de groepen zich hier niet onderscheiden en deze aspecten dus in dit onderzoek 
niet van belang zijn. 
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 Sinds 2000 heeft Duitsland een langzame verschuiving mee-
gemaakt richting een opvatting van burgerschap die meer gestoeld is 
op het ius soli (Joppke 2000: 152). In de naturalisatiewetgeving zijn de 
voorwaarden voor naturalisatie versoepeld waardoor toegang tot het 
Duitse paspoort mogelijk wordt na acht jaar legaal verblijf in Duits-
land in plaats van vijftien jaar (Bundesregierung 2000). Deze wetswij-
ziging is een stap in de richting van een burgerschapsregime geba-
seerd op het ius soli, zoals gepraktiseerd in de meeste andere West-
Europese landen. 
  Voor 2000 moesten aanvragers van het Duitse paspoort een 
taaltest afleggen en aan de relatief strenge voorwaarde Bekenntnis zum 
deutschen Kulturkreis voldoen. Deze voorwaarde is in de nieuwe natu-
ralisatiewetgeving komen te vervallen, maar de verplichte taaltest is 
blijven bestaan. Het zogenaamde optiemodel staat het dubbele staats-
burgerschap toe aan kinderen geboren uit buitenlandse ouders totdat 
zij de leeftijd van 23 bereiken. Dan moeten ze een keuze maken tussen 
de nationaliteit van hun ouders en de Duitse nationaliteit (Joppke, 
2000: 154). Bovendien zijn de voorwaarden voor naturalisatie versoe-
peld. Heden ten dage is Duitsland, in de woorden van Koopmans en 
Statham "carefully moving along a path somewhere between ethnic 
assimilationism and civic pluralism"(2000: 25).  
 Voor de Italianen is het net zo moeilijk als voor de Turken om 
het Duitse staatsburgerschap te verkrijgen, maar de Italianen zonder 
Duits paspoort hebben vanwege het EU-lidmaatschap van Italië meer 
rechten dan de Turken zonder Duits paspoort. Italianen mogen stem-
men op het Bezirks-niveau en ze mogen onbelemmerd heen en weer 
reizen tussen Italië en Duitsland. We zien dan ook dat de Italianen 
minder vaak in bezit zijn van het Duitse staatsburgerschap dan de 
Turken. De drang om dit aan te vragen is blijkbaar geringer.  
 In sterk contrast met de moeilijke toegang die de Turken en 
Italianen hebben tot het Duitse staatsburgerschap, staat de makkelijke 
toegang van de Aussiedler. Zij hebben automatisch recht op het Duitse 
staatsburgerschap omdat ze Duitse voorvaderen hebben, ook al gaat 
deze Duitse afstamming vaak generaties terug. Deze gemakkelijke 
toegang laat zien tot op welke hoogte de praktijk van een burger-
schapsregime gebaseerd op het principe van ius sanguinis leidt tot een 
verschillende behandeling van verschillende groepen.  

Ook al hebben de Russische Joden een juridische positie die op 
veel punten vergeleken kan worden met de Aussiedler, de wettelijke 
regelingen die hierachter liggen kennen een andere ideologische 
argumentatie. De instroom van Russische Joden werd door de Duitse 
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overheid gezien als een manier om de Joodse gemeenschap nieuw 
leven in te blazen. In hoofdstuk twee zijn deze achtergronden van de 
Russische immigratie al uitvoerig aan bod gekomen.  
 

Integratiebeleid 

Naturalisatiebeleid is belangrijk voor de individuele rechten 
van migranten, maar ook het integratiebeleid speelt hierin een rol. In 
Duitsland valt het integratiebeleid onder verantwoordelijkheid van de 
Bundesländer, in dit geval dus Berlijn. Het beleid ten aanzien van 
Aussiedler valt niet onder het integratiebeleid, omdat Aussiedler for-
meel geen buitenlanders zijn. Ook het beleid ten aanzien van de Russi-
sche Joden valt niet onder het integratiebeleid, omdat de Wiedergutma-
chung mede inhoudt dat men de Joden als Duitsers beschouwt, zelfs 
als ze Russisch zijn – waardoor er geen sprake kan zijn van een inte-
gratievraagstuk. De Joodse organisaties vallen ook niet onder de 
verantwoordelijkheid van de Ausländerbeauftragte, hoewel driekwart 
van de Joden in Berlijn niet in Duitsland geboren is (Laurence 2000: 
15). 
 
 In Berlijn is het integratiebeleid niet geïnstitutionaliseerd als 
een specifiek beleidsveld in het gemeentelijke apparaat. Het beharti-
gen van de belangen van minderheden is door het ministerie van 
Arbeit, Soziales und Frauen uitbesteed aan de zogenoemde Ausländer-
beauftragte, die echter moet opereren met een beperkt budget en zon-
der formele macht. Het totale jaarlijkse budget van de Ausländerbeauf-
tragte was in 2002 zo’n 12 miljoen euro per jaar.24 Daarbij heeft elk 
Bezirk een eigen Ausländerbeauftragte. De Ausländerbeauftragte heeft als 
opdracht het behartigen van de belangen van de etnische groepen in 
de stad, de omgang met etnische organisaties en de zogenaamde 
Öffentlichkeitsarbeit – hetgeen voornamelijk gericht is op het bestrijden 
van discriminatie en racisme.  
 Berlijn implementeerde in de vroege jaren zeventig als eerste 
Bundesland een integratiebeleid. Tegelijkertijd werden gastarbeiders 
gestimuleerd terug te keren naar hun respectievelijke landen van 
herkomst. Deze paradoxale politiek was het dubbelzinnige antwoord 
van de Berlijnse, maar ook Duitse, autoriteiten, op het gevoel: 'mit 

―――――――――――― 
24 Gesprek met Wolf Dieter Pfützenreuter van de Ausländerbeauftragte op 6 november 
2002. 
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dem Ausländerproblem auf einer sozialen Zeitbombe zu sitzen' (Sch-
warz 1992: 238). In 1981 werd de Ausländerbeauftragte, in de persoon 
van Barbara John (CDU), geïmplementeerd. De Ausländerbeauftragte 
had toentertijd een relatief ruim budget en had bijvoorbeeld meer geld 
te besteden dan de Bundesausländerbeauftragte op nationaal niveau. De 
immigratiepolitiek op nationaal niveau was erg strikt vergeleken met 
de liberalere integratiepolitiek van Barbara John (Schwarz 1992: 238).  
 Het feit dat Ausländerbeauftragte Barbara John de afgelopen 
twintig jaar zo'n grote invloed heeft gehad, kan meer op conto worden 
geschreven van haar vaak geprezen charismatische persoonlijkheid en 
ongekende energie, dan aan de institutionele mogelijkheden die er 
voor haar functie bestaan. John is ook buiten Berlijn een bekendheid. 

De integratiepolitiek is echter nooit expliciet geformuleerd 
geweest. In de praktijk is er ook niet zoveel structureel integratiebeleid 
voor de Turken gevoerd en voor de Italianen zijn er bijna helemaal 
geen voorzieningen.  
 In tegenstelling tot de Ausländer – de Turken en Italianen – 
bestaat er in Berlijn een breed spectrum aan programma’s voor Aus-
siedler. Omdat zij gezien worden als Duitsers is dit formeel geen inte-
gratiebeleid, toch ontvangen ze een scala aan hulpmiddelen die hen 
helpen te integreren. Ze hebben recht op gesubsidieerde woonruimte, 
taal- en werkgelegenheidscursussen en bijstand. (Dietz 2006: 121). 
Hoewel er de laatste jaren wel iets is bezuinigd op deze uitgaven, blijft 
de uitgangspositie van de Aussiedler riant vergeleken bij die van de 
Italianen en de Turken. Voor de Russische Joden is de situatie weer 
anders. Het beleid ten aanzien van deze groep is tot op grote hoogte 
uitbesteed aan de Jüdische Gemeinde. De gemeente voert zelf geen 
specifiek beleid.  
 

Verklaring 

Kunnen we met deze korte typering van de per groep verschil-
lende toekenning van individuele rechten nu verklaren waarom de 
Italianen over meer Duits sociaal kapitaal beschikken dan de Turken? 
De Italianen hebben wat betreft naturalisatiebeleid een iets betere 
positie dan de Turken, vanwege het Italiaanse lidmaatschap van de 
Europese Unie. Aan de andere kant zou het vrij reizen tussen Italië en 
Duitsland ook hun binding met Duitsland kunnen verzwakken. Bo-
vendien hebben ze wat betreft het integratiebeleid eigenlijk een slech-
tere positie, omdat er in dit beleid in het geheel geen aandacht is voor 
de Italianen. De hoge mate van Duits sociaal kapitaal van Italianen 
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kan eerder verklaard worden door de geringe weerstand die de Duit-
sers voelen ten opzichte van de Italianen en de populariteit van de 
Italiaanse cultuur (Thränhardt 2002). Dat de Russen over weinig 
structureel Duits sociaal kapitaal beschikken is vreemd gezien hun 
gunstige positie. Deze gunstige positie leidt er dan wel weer toe dat ze 
veel vertrouwen hebben in Duitsers.  
 Samenvattend: De toekenning van gelijke rechten kan wel 
verklaren waarom groepen sociaal vertrouwen hebben in Duitsers, 
maar niet waarom ze al dan niet lid zijn van Duitse organisaties en 
contacten hebben met Duitsers.  
 Gelijke rechten hebben natuurlijk ook, of juist, een directe 
relatie met politiek burgerschap – al was het maar omdat in Duitsland 
het kiesrecht voorbehouden is aan personen die in het bezit zijn van 
het Duitse staatsburgerschap. Daarom hebben veel migranten en hun 
kinderen niet het recht op te stemmen op lokaal niveau zoals migran-
ten dat in sommige andere landen, zoals Nederland en Denemarken, 
wel hebben. Een uitzondering hierop vormen de Italianen, die als 
migranten uit de EU wel stemrecht hebben op het lokale niveau, zodra 
ze drie maanden legaal verblijven in Duitsland. Dankzij de Bundesland 
status van Berlijn wordt het lokale niveau gevormd door de Bezirke. 
Dit heeft voor de Italianen tot gevolg dat ze niet kunnen stemmen 
voor de verkiezingen van het Berlijnse Abgeordnetenhaus.  
 We zien hier dat het toekennen van gelijke rechten het politiek 
vertrouwen lijkt te stimuleren, maar politieke activiteiten juist lijkt af 
te remmen. Meer gelijke rechten gaat samen met meer politiek ver-
trouwen en minder politieke participatie. Interessante uitzondering 
zijn de autochtonen zelf, die uiteraard de beste rechtspositie hebben, 
maar minder politiek vertrouwen hebben dan de twee Russische 
groepen, maar veel meer participeren.  
 

4. Groepsrechten, sociaal kapitaal en burgerschap 

In hoofdstuk vier zijn de organisatielandschappen van de ver-
schillende groepen beschreven. De Turken hebben in absolute en 
relatieve zin veel en hechte organisaties. Vergeleken met de andere 
etnische groepen zijn er meer mensen lid. Ook zijn deze organisaties 
meer op Duitsland gericht dan de Italiaanse organisaties. De Italianen 
hebben weinig organisaties en ook weinig Italianen zijn daadwerkelijk 
lid van een organisatie. Ook zijn de organisaties, in tegenstelling tot de 
individuele Italianen, meer op Italië dan op Duitsland gericht. De 
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Russen hebben een behoorlijk aantal organisaties. Ze worden professi-
oneel bestuurd, maar zijn erg weinig politiek gericht en hebben weinig 
leden. Wat dat betreft lijken ze meer op welzijnsorganisaties dan op 
zelforganisaties.  
 Zijn deze opmerkelijke verschillen tussen de organisatieland-
schappen te verklaren vanuit de verschillen in de toekenning van 
groepsrechten en meer specifiek het gevoerde beleid ten aanzien van 
de etnische organisaties?  
 In het voorgaande zijn de consequenties besproken die het 
etnisch-culturele burgerschapsmodel van Duitsland heeft voor de 
naturalisatie en integratiepolitiek. Maar de opvatting van burgerschap 
bepaalt ook in hoeverre religieuze en groepsrechten worden toege-
kend aan etnische groepen. De etnische opvatting van burgerschap 
heeft tot gevolg dat een gedeelde Duitse cultuur als belangrijke voor-
waarde voor een geslaagde integratie wordt gezien. Het verlenen van 
specifieke groepsrechten is daarmee moeilijk verenigbaar.  
 

Ausländer: Turken en Italianen 

Duitsland wordt in internationale vergelijkingen altijd gezien 
als land met een monoculturele integratiepolitiek. Migranten staan 
onder meer druk om te assimileren dan in bijvoorbeeld Nederland en 
ook worden er minder groepsrechten verleend (Duyvene de Wit en 
Koopmans 2001). De oprichting van Turkse organisaties is altijd met 
argwaan gevolgd. Migranten hebben in Berlijn en Duitsland het recht 
om organisaties op te richten, al staan deze organisaties wel onder 
streng toezicht. Zo is het aantal organisaties dat onder toezicht van de 
Verfassungsschutz (bescherming van de grondwet) staat veel groter dan 
in Nederland en is een aantal organisaties verboden. Ook was nog niet 
zo lang geleden het lidmaatschap van een etnische organisatie geen 
pré als de Duitse nationaliteit werd aangevraagd (Bade en Münz 
2000).  
 De islam heeft in Duitsland niet de status van Körperschaft des 
öffentlichen Rechts zoals het protestantisme, katholicisme en Jodendom. 
Dit heeft als consequentie dat islamitische instituties geen geld ont-
vangen uit de Kirchensteuer (kerkbelasting) en dat ze niet politiek 
vertegenwoordigd zijn op lokaal en nationaal niveau (Laurence 2000: 
1). Voor organisaties zonder statelijke erkenning zijn bovendien zaken 
als het huren van een ruimte erg lastig (Gesemann 2001: 405). Er zijn 
veel conflicten tussen moskeeën en de buurt en leegstaande kerken 
mogen niet als gebedshuizen gebruikt worden. Mede daarom geven 
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veel moskeeverenigingen zich uit als culturele verenigingen, om zo 
het woord moskee te vermijden (Gesemann 2001: 405). Toch zijn niet 
alle moskeeverenigingen van mening dat een erkenning een verbete-
ring van de positie van islamitische organisaties zou inhouden, omdat 
een erkenning de organisaties ook meer aan banden zou leggen (Grü-
bel en Rademacher 2003). Deze hang naar onafhankelijkheid is ook uit 
de interviews met voorzitters van Turkse organisaties naar voren 
gekomen. 

In november 1998 heeft het hooggerechtshof van Berlijn de Is-
lamische Föderation Berlin als Religionsgemeinschaft erkend. Daarmee 
kreeg deze organisatie het recht om het islamitische onderwijs op 
Berlijnse scholen te verzorgen (Gesemann 2001: 408). Hiermee werd de 
juridische kant van een meer dan twintig jaar durende strijd afgeslo-
ten. Dat betekent echter niet dat de gemoederen bedaard zijn. Zo komt 
er, zowel uit islamitische en autochtone hoek, veel kritiek op de legi-
timiteit van de keuze voor de Islamische Föderation; is deze organisatie 
wel representatief voor alle moslims in Berlijn? Verder is het een 
publiek geheim dat deze organisatie banden onderhoudt met de in 
Duitsland als extremistisch ingeschatte organisatie Milli Görüs.  

In de meeste Bundesländer wordt op scholen algemeen religieus 
onderwijs, onder verantwoordelijkheid van de staat, aangeboden. 
Sinds 1949 vallen Bremen en Berlijn echter onder een andere school-
wet dan de andere Bundesländer. Deze wet maakt het godsdienston-
derwijs een verantwoordelijkheid van de kerken (Gesemann 2001: 
405). Dit opende dus de mogelijkheid om ook islamitisch onderwijs op 
scholen in te voeren. 25 
 Een andere religieuze voorziening waaruit duidelijk naar 
voren komt dat de positie van de islam slechter is dan de andere 
godsdiensten, is het halal slachten. De christen-democraten hebben, op 
grond van de bescherming van de rechten van het dier, geprobeerd dit 
te verbieden. Deze pogingen zijn in 2002 gestaakt nadat het constituti-
onele hof deze kwestie in het voordeel van een Turkse slager had 
beslist. Hoewel de aanklacht dus uiteindelijk niet gegrond is ver-
klaard, is dit verzet opmerkelijk. Het staat in schril contrast tot de 
omgang met de vergelijkbare praktijk van het Joodse kosher slachten. 
Iedere kritiek hierop is taboe en zou onmiddellijk worden beschouwd 
als een uiting van antisemitisme (Thränhardt 2002). 

―――――――――――― 
25 Voor het jaar 2002/2003 werden voor het onderwijs van de Islamische Föderation 1.328 
leerlingen aangemeld (Drucksache 15/10073). 
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 De Italianen vallen onder de katholieke kerk en wat dat betreft 
zijn er geen belemmeringen voor het uitoefenen van hun religieuze 
rechten. Sterker nog, de katholieke kerk en organisaties hebben een 
taak binnen de uitvoering van het welzijnsbeleid ten aanzien van de 
Italianen. 
 In aanvulling op het landelijke beleid, moeten we ook naar het 
beleid op lokaal niveau kijken. Daar wordt met name het beleid ten 
aanzien van etnische organisaties gevormd. De Turkse en Italiaanse 
organisaties vallen, zoals eerder vermeld, onder de verantwoordelijk-
heid van de Ausländerbeauftragte – ten tijde van dit onderzoek in de 
persoon van Barbara John. Zonder formele macht en met een opvat-
ting die afweek van het heersende politieke discours, was het voor 
John moeilijk zich een plek te verwerven. Min of meer gedwongen is 
haar focus meer en meer komen te liggen op de etnische organisaties 
om op die manier legitimiteit voor haar beleid te zoeken. In de jaren 
tachtig was op nationaal niveau de inschatting van de functie van de 
etnische zelforganisaties negatief te noemen. Ook de Berlijnse Senaat 
zag de ontwikkeling van een etnisch getto met zorgen tegemoet. De 
houding van de Senaat was dubbelzinnig. Aan de ene kant werden 
organisaties als positief voor het integratieproces gezien, en misschien 
ook wel opportunistisch ingeschakeld, om de loonkosten van de 
welzijnsorganisaties te drukken. Aan de andere kant vielen etnische 
organisaties onder een speciale wet die het mogelijk maakt deze orga-
nisaties te verbieden als ze de veiligheid van Duitsland in gevaar 
brengen (Schwarz 1992: 238). Vooral islamitische organisaties werden 
met veel wantrouwen bekeken. Wellicht mede ingegeven door deze 
dubbelzinnige houding, was er in de jaren negentig geen duidelijke 
visie op de functie van etnische organisaties geformuleerd (Blaschke 
1996: 22). Vanuit de gemeente was er helemaal geen overleg met 
islamitische organisaties en erg weinig met andere organisaties (Jon-
ker 2000). John werd daarentegen steeds positiever over de rol die 
etnische, en ook islamitische, organisaties zouden kunnen spelen in 
het integratieproces (Gesemann & Kapphan, 2000: 135), zonder echter 
heel expliciet te zijn over wat deze functie dan precies inhield. Zonder 
de rol van John te willen onderschatten moet hier wel in herinnering 
gebracht worden dat de institutionele positie van de Ausländerbeauf-
tragte zwak is. De invloed die de positieve houding van John heeft 
blijft dus, in ieder geval in formele zin, beperkt. John heeft zich door 
de jaren heen vooral gericht op de Turken. Dit leverde haar de wat 
cynische koosnaam Türken Barbel op. Binnen Turkse kring wordt er 
sympathieker aan haar gerefereerd als Mutter der Türken.  
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 Een heel concrete manier waarop het beleid ten aanzien van 
migrantenorganisaties in kaart kan worden gebracht is de hoeveelheid 
subsidie die deze organisaties van de overheid hebben ontvangen en 
de criteria waaraan de organisaties moesten voldoen om voor subsidie 
in aanmerking te komen. In hoofdstuk twee is dit subsidiebeleid al 
enigszins belicht. De Italiaanse organisaties ontvangen helemaal geen 
geld van de Berlijnse overheid. Er zijn wel Turkse organisaties die 
subsidie ontvangen, maar het grootste deel van de Turkse organisaties 
ontvangt geen subsidie, en ook zijn de bedragen over het algemeen 
niet zo hoog. Van de ongeveer 80 organisaties die de Ausländerbeauf-
tragte subsidieert zijn er 30 á 35 Turkse (Laurence 2000: 15). Hoeveel 
subsidie de Turkse organisaties precies ontvangen is moeilijk te zeg-
gen. De Turkse organisaties vallen met name onder de Ausländerbeauf-
tragte, maar het gebeurt ook dat er andere beleidsafdelingen subsidie 
verlenen. Ook stadsdelen verstrekken incidenteel subsidie. Vermeulen 
(2005) heeft een poging gedaan de subsidies verstrekt aan de Turkse 
organisaties in kaart te brengen, gebruikmakend van de data van 
Uiterwaal (2005). Het blijkt dat de subsidie aan Turkse organisaties in 
de jaren negentig, ondanks de miserabele financiële positie van de 
stad, niet is gedaald.26 In de jaren negentig werd er ongeveer 850.000 
DM per jaar uitgegeven aan Turkse organisaties. Dit komt neer op 
zo’n 3 DM per Turk (Vermeulen 2005: 79). De Italiaanse organisaties 
ontvangen geen subsidie van de Berlijnse overheid (Gesemann 2001: 
134).  
 

Duitsers: Aussiedler en Russische Joden 

De Aussiedler en Russische Joden worden in beleidstermen als 
Duits gezien. De toekenning van groepsrechten speelt hier dus offici-
eel niet. Daarbij zijn het christendom (de meeste Aussiedler zijn christe-
lijk) en het Jodendom erkend als Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Bovendien zijn de Russische Joden expliciet in Duitsland uitgenodigd 
om de Joodse gemeenschap nieuw leven in te blazen. Een groter con-
trast met de Turken is niet denkbaar; de Joodse cultuur wordt geculti-
veerd, waar de islamitische ingedamd dient te worden (Gesemann 
2001). Van de Turken wordt verwacht dat zij hun Turkse, en vooral 
islamitische identiteit, afleggen voordat ze Duits kunnen worden. Van 

―――――――――――― 
26 Gesprek met Wolf Dieter Pfützenreuter van de Ausländerbeauftragte op 6 november 
2002. 
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de Russische immigranten wordt daarentegen verwacht dat ze hun 
Joodse identiteit nieuw leven inblazen, dan wel uitvinden, voordat ze 
Duits kunnen worden. 

In hoeverre deze verwachting daadwerkelijk een groepsrecht 
inhoudt is discutabel, omdat ook bekend is dat de Russische immi-
granten over het algemeen weinig ophebben met het Jodendom 
(Schoeps 1996; Doomernik 1997). In het rapport van de Zuwanderings-
kommission wordt echter gesteld dat vooral de Joodse organisaties 
bijdragen aan een geslaagde integratie van de nieuwkomers en dat het 
een verstandig idee zou zijn om de Russisch Joden in de buurt van een 
Joodse gemeenschap te vestigen (218: 13). Het middel van segregatie 
wordt hier dus doelbewust ingezet om de integratie te bevorderen. 
Voor de Turken zou zo’n beleid ondenkbaar zijn.  
 Ook in Berlijn worden de Russisch Joodse organisaties anders 
behandeld dan de organisaties van de andere migrantengroepen. In de 
eerste plaats zijn de Russisch Joodse immigranten min of meer onder 
de verantwoordelijkheid van de Jüdische Gemeinde gesteld, voor wie dit 
tegelijkertijd een vloek en een zegen is geweest. Een vloek, omdat de 
Russisch Joodse immigranten veel klassieke migrantenproblemen met 
zich mee brengen en de Joodse gemeenschap vanuit historische rede-
nen bang is een nieuw stigma op zich te laden. Aan de andere kant is 
het een zegen, omdat de Joodse gemeenschap tanende was en de 
instroom van nieuwe leden een impuls, niet in de laatste plaats in 
financiële zin, geeft aan het Joodse leven in Berlijn – met de gereno-
veerde synagoge aan de Oranienstrasse als symbool daarvan.  
 Wat de subsidiepolitiek betreft, verschaft Laurence ons meer 
informatie in zijn studie naar de verschillen in behandeling van de 
Turken en de Russische door de Berlijnse autoriteiten. Hij laat zien dat 
de Berlijnse senaat op jaarbasis 15.000 Euro per Jood uitgeeft voor 
culturele en religieuze activiteiten tegenover een bescheiden 25 Euro 
per Turk (2000: 14).  
 Tot slot geldt dat voor de Aussiedler er formeel geen groeps-
rechten bestaan, omdat ze Duits zijn. De Berlijnse senaat verleent 
echter wel ruime subsidies aan Aussiedler-organisaties.  
 

Verklaring 

Kan het verschil in organisatielandschap verklaard worden 
aan de hand van de verschillen in toekenning van groepsrechten? Als 
een ruimhartige erkenning tot meer etnisch sociaal kapitaal zou lei-
den, dan zouden de Russische organisaties over het best functione-
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rende organisatielandschap moeten beschikken. Op een aantal punten 
is dat ook zo, de organisaties worden bestuurd door een professionele 
elite. De organisaties functioneren op dat niveau goed. De voorzitters 
van de organisaties zijn ook erg op Duitsland gericht. Op veel andere 
gebieden functioneren de organisaties echter beduidend minder. Zo 
zijn weinig Aussiedler lid van Russische organisaties en zijn de organi-
saties weinig politiek actief.  
 Het contrast met de Turkse organisaties is opvallend. Zij heb-
ben veel minder geld gekregen dan de Russische organisaties en ze 
worden ook veel minder positief bejegend door de Berlijnse overheid. 
Bovendien hebben de Turkse organisatie een slechtere rechtspositie, 
omdat de islam niet erkend wordt als Körperschaft des öffentliches 
Rechts. Maar de Turken hebben relatief veel en hecht verbonden orga-
nisaties. Ook zijn er relatief veel Turken lid en zijn de organisaties 
relatief bekend onder de Berlijnse Turken. Ook werkt het sociaal 
kapitaal op individueel niveau beter voor de Turken dan voor de 
Russen. 
 De vergelijking tussen de Russische en de Turkse organisaties 
toont aan dat meer groepsrechten niet hoeven te leiden tot meer soci-
aal kapitaal. Integendeel zelfs. Het lijkt eerder zo dat minder groeps-
rechten leiden tot meer etnisch sociaal kapitaal. Wat de toekenning 
van groepsrechten betreft bevinden de Italiaanse organisaties zich 
tussen de Russen en de Turken. De Italiaanse organisaties krijgen 
weinig ondersteuning van de Berlijnse overheid, maar wel van de 
Italiaanse. In tegenstelling tot de Turkse organisaties worden de Itali-
aanse organisaties niet wantrouwend bejegend door de overheid. 
Bovendien heeft het katholicisme een betere, officieel gesanctioneerde, 
positie. De Italianen hebben dus meer groepsrechten toegekend ge-
kregen dan de Turken – met als belangrijkste kanttekening dat ze geen 
subsidie van de Berlijnse overheid hebben ontvangen. Toch staan hun 
organisaties er slechter voor. De Italiaanse organisaties zijn relatief 
klein in aantal, hebben weinig leden, en zijn niet erg op Duitsland 
gericht. 
 Naast een relatie tussen het beleid en de etnische organisaties 
bestaat er ook een directe relatie tussen de toekenning van groepsrech-
ten en het politiek burgerschap op individueel niveau. De toekenning 
van groepsrechten kan heel goed een positieve uitwerking hebben op 
het politiek burgerschap op individueel niveau. Veel maatschappelijke 
weerstand ten opzichte van een bepaalde cultuur of religie kan ertoe 
leiden dat groepen zich buitengesloten voelen. Het feit dat de Aussied-
ler en Russische Joden als Duits gezien worden kan dus heel goed de 
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oorzaak zijn van het vertrouwen dat zij in de Duitse politiek en de 
Duitsers hebben. Dat de Turken sceptisch staan tegenover de Duitse 
en Berlijnse politiek valt ook goed te verklaren vanuit deze optiek. 
Maatschappelijke en politieke weerstand ten opzichte van bepaalde 
groepen leidt echter niet tot politieke apathie. Integendeel, de Turken 
zijn veel actiever dan de beide Russische groepen – net als de Italia-
nen. Het zou natuurlijk ook kunnen dat de politieke apathie van de 
Russen juist door deze gunstige formele positie verklaard kan worden: 
ze hebben niets meer om voor te vechten. Maar gezien het feit dat het 
met de Aussiedler en de Russische Joden op sociaal-economisch vlak 
helemaal niet zo goed gaat lijkt deze verklaring niet plausibel. De 
gunstige positie heeft eerder een paciferend effect, maar is niet per 
definitie gunstig voor de integratie.  

In dit hoofdstuk zijn de verschillen verklaard tussen de groe-
pen ten aanzien van etnisch en Duits sociaal kapitaal en politiek bur-
gerschap. Dit gebeurde door te kijken naar het beleid en de toekenning 
van individuele en groepsrechten. 
 In de drie voorgaande hoofdstukken zijn veel empirische 
gegevens gepresenteerd. We zijn nu in een positie om de verschillende 
delen van de puzzel aan elkaar te leggen. Het laatste hoofdstuk be-
spreekt de belangrijkste uitkomsten en hun implicaties voor enkele 
cruciale vraagstukken rond etnisch sociaal kapitaal en integratie. 
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De weerbarstige effecten van sociaal kapitaal op het 
politiek burgerschap van Turken, Italianen, Russische 

Joden en Aussiedler 
 
 
 
 
In de voorgaande drie hoofdstukken zijn uiteenlopende data gepre-
senteerd ten aanzien van politiek burgerschap, sociaal kapitaal en 
beleid. Het is tijd om de puzzelstukken aaneen te leggen.  
 In hoofdstuk drie is het politiek burgerschap van individuele 
migranten aan bod gekomen. Op basis van een survey gehouden 
onder Turken, Italianen, Aussiedler, Russische Joden en Duitsers in 
Berlijn is in kaart gebracht hoeveel deze groepen participeren in de 
Berlijnse en Duitse politiek en wat hun attitudes zijn ten opzichte van 
deze politiek.  
 Er bleken grote verschillen te bestaan tussen de groepen, 
zowel wat betreft hun participatie als hun attitudes. In de eerste plaats 
vormen de verschillende politieke burgerschapsvariabelen empirisch 
gezien niet één concept. Migranten die veel politiek vertrouwen heb-
ben, zijn niet politiek actiever dan migranten zonder al te veel politiek 
vertrouwen. In hoofdstuk vier is de mate en verschijningsvorm van 
het sociaal kapitaal van de verschillende groepen nader onderzocht. Er 
is zowel naar etnisch als naar Duits sociaal kapitaal gekeken en zowel 
naar sociaal kapitaal aanwezig in de organisaties en sociaal kapitaal op 
individueel niveau. Ook hier bleek dat er grote verschillen bestaan 
tussen de etnische groepen.  
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 Net als bij politiek burgerschap, bleken verschillende indicato-
ren van sociaal kapitaal verschillende dimensies te meten. Zo zijn 
Turkse organisaties in absolute zin in de meerderheid, maar de orga-
nisatiedichtheid, het aantal organisaties per 1000 inwoners, is het 
hoogst bij de Italiaanse organisaties. De Russische organisaties zijn het 
meest op Duitsland gericht en de Italiaanse organisaties het minst.27 
De Turken hebben op bestuursniveau een netwerk van organisaties, 
de andere groepen niet.  
 Het sociaal kapitaal op individueel niveau geeft evenmin een 
eenduidig beeld. De Russische Joden zijn het meest vaak lid van een 
etnische organisatie. De Italianen zijn het vaakst lid van een Duitse 
organisatie. Wat betreft sociaal vertrouwen ontlopen de scores van de 
verschillende groepen elkaar niet zo. De Turken en de Italianen heb-
ben vaak Duitse vrienden, voor de beide Russische groepen is dat veel 
minder het geval. Er vallen dus geen eenduidige conclusies te trekken 
over de mate van sociaal kapitaal waarover de verschillende groepen 
beschikken. 

 Verder is in dit hoofdstuk geprobeerd de verschillen in poli-
tiek burgerschap tussen de etnische groepen te verklaren. Het bleek 
dat sociaal kapitaal alleen politieke participatie verklaart en niet poli-
tieke attitudes. Verder bleek het etnische sociaal kapitaal het beste te 
werken voor de Turken; het lidmaatschap van Turkse organisaties 
heeft een grotere voorspellende waarde op politieke participatie dan 
het lidmaatschap van Italiaanse of Russische organisaties.  
 In hoofdstuk vijf is het beleid ten aanzien van de etnische 
groepen en hun organisaties aan bod gekomen, met name voor wat 
betreft de toekenning van individuele en groepsrechten. Er is getracht 
een verklaring te vinden voor de constatering dat de etnische organi-
satielandschappen er zo verschillend uit zien en de organisaties van 
de verschillende etnische groepen in een andere verhouding tot de 
Berlijnse overheid staan.  

Ook de directe invloed van het beleid op het politiek burger-
schap van migranten is aan de orde gekomen. De meest opvallende 
conclusie van dit hoofdstuk is dat het positieve beleid ten opzichte van 
Russische Joden, maar met name Aussiedler, niet heeft geleid tot een 
betere positie van deze groep op individueel niveau, noch politiek, 
noch sociaal-economisch. Ook de ruimhartige ondersteuning van 

―――――――――――― 
27 Volgens de bridging-bonding score (zie appendix 6).  
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Russische organisaties vertaalt zich niet in een actief organisatieland-
schap.  

 

1. Van data naar conclusies 

 In dit hoofdstuk zullen de data die tot nu toe gepresenteerd 
zijn naast elkaar gelegd worden en zullen er conclusies getrokken 
worden. Dit zal in drie stappen gebeuren.  

In de eerste plaats bespreken we alle causale verbanden van 
het theoretische model, zoals geïntroduceerd in het eerste hoofdstuk 
(zie ook figuur 6.1). De verbanden worden geconfronteerd met de 
verzamelde gegevens.  
 In een tweede stap zullen de meest interessante conclusies 
meer aandacht krijgen en uitgediept worden. Ook zal gerefereerd 
worden aan het internationaal vergelijkende karakter van het over-
koepelende onderzoek, waar dit promotieproject deel van uitmaakt. 
Deze dissertatie gaat alleen over Berlijn, maar sommige conclusies 
krijgen theoretisch meer betekenis als ze worden vergeleken met de 
situatie in Amsterdam.  

In de derde en laatste stap zal kort worden ingegaan op de 
implicaties die de conclusies hebben voor ambtenaren en politici, 
zowel in Berlijn als daarbuiten. Berlijn is, sinds het aantreden van de 
een nieuwe Ausländerbeauftragte in 2003, bezig met een herijking van 
haar minderhedenbeleid. Hoe kunnen de conclusies uit dit onderzoek 
ambtenaren en bestuurders helpen een effectief integratiebeleid te 
(her)formuleren en te implementeren? 
 

Verband 1: Invloed van individuele rechten op politiek burgerschap 

De keuze voor de vier etnische groepen die centraal staan in 
dit onderzoek is ingegeven door het feit dat er in Berlijn – net als in de 
rest van Duitsland – een fundamenteel verschillend beleid wordt 
gevoerd ten opzichte van deze vier groepen, zowel wat betreft vorm-
geving ervan als de normatieve aannames die eraan ten grondslag 
liggen.  

Het eerste verband in figuur 6.1 is gebaseerd op de veronder-
stelling dat individueel politiek burgerschap wordt beïnvloed door dit 
beleid. In het theoretisch model worden, in navolging van Koopmans 
et al. (2005), twee dimensies van burgerschapregimes onderscheiden: 
een individuele rechtendimensie en een groepsrechtendimensie. We 
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FIGUUR 6.1 THEORETISCH MODEL VOOR DE SAMENHANG TUSSEN BURGERSCHAPS-
REGIMES, SOCIAAL KAPITAAL EN POLITIEK INTEGRATIE 
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richten ons hier op de eerstgenoemde. Het tweede verband wordt 
verderop in dit hoofdstuk besproken. 
 De toegang tot het Duitse staatsburgerschap is veruit de be-
langrijkste variabele ten aanzien van de toekenning van individuele 
gelijke rechten. Migranten die in het bezit zijn van de Duitse nationali-
teit hebben het recht te stemmen en zich verkiesbaar te stellen.  

De Aussiedler hebben duidelijk de beste formele positie wat dit 
betreft, omdat ze bijna automatisch recht op het Duitse staatsburger-
schap hebben. Hoewel de regelingen de laatste jaren wel zijn aange-
scherpt, is hun positie in vergelijking met de andere groepen nog 
steeds benijdenswaardig. We zien dan ook dat 92% van de Aussiedler 
het Duitse staatsburgerschap heeft.  

Ook de Russische Joden hebben in vergelijking met de andere 
groepen gemakkelijker toegang tot het Duitse staatsburgerschap, al is 
slechts 16% van de Russische Joden daadwerkelijk in het bezit van het 
Duitse staatsburgerschap. Dat deze groep relatief gemakkelijk toegang 
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heeft leidt er dus niet automatisch toe dat ze dit staatsburgerschap 
daadwerkelijk aanvragen.  

Voor Turken is het, ondanks de wetswijziging van 2000, nog 
steeds moeilijk om de Duitse nationaliteit te verwerven. Slechts 36% 
van de Turken is in het bezit van het Duitse staatsburgerschap. De 
meeste Turken in Duitsland hebben dan ook geen stemrecht.  

De Italianen hebben dezelfde moeizame toegang tot het Duitse 
staatsburgerschap als de Turken, maar de consequenties zijn voor 
deze groep minder groot, omdat ze vanwege de EU-status van Italië in 
ieder geval kunnen stemmen op lokaal niveau. De Italianen kunnen 
vanwege deze status ook vrij heen en weer reizen tussen Italië en 
Duitsland en hebben, zelfs zonder verblijfsstatus, recht om te werken 
in Duitsland. Minder dan een kwart (24%) van de Italianen heeft dan 
ook een Duits paspoort.  
 De positie op de gelijke rechtendimensie verschilt ook in de 
mate van ondersteuning die individuele migranten ontvangen in het 
integratieproces. Voor beide Russische groepen geldt dat er meer 
overheidssteun voor het integratieproces beschikbaar is dan voor de 
andere groepen. De Turken ontvangen wel overheidssteun, maar lang 
niet zoveel als de Russische groepen. De Italianen zijn in Berlijn hele-
maal geen beleidsprioriteit. Het gemeentebestuur stelt geen geld 
beschikbaar voor de integratie van de Italianen. De Italiaanse ambas-
sade in Berlijn stelt daarentegen veel geld beschikbaar voor projecten 
en organisaties van Italianen in Berlijn.  
 Op basis van deze mogelijkheden zouden we verwachten dat 
de Aussiedler het beste scoren op de politiek burgerschapsvariabelen, 
gevolgd door de Russische Joden, de Italianen en de Turken. Als we 
kijken naar de mate waarin de etnische groepen zich politiek inzetten 
voor Duitse en Berlijnse thema’s zien we dat de Italianen inderdaad 
actiever zijn dan de Turken. De verwachting dat de beide Russische 
groepen politiek actiever zijn is niet uitgekomen. Vooral de Aussiedler 
zijn beduidend minder actief dan alle andere etnische groepen. Het 
beleid ten opzichte van de Aussiedler en Russische Joden heeft dus niet 
het verwachte effect gehad. Het valt te verwachten dat deze groepen 
gezien hun gunstige positie op de gelijke rechtendimensie en groeps-
rechtendimensie ook alle ruimte hebben om te participeren. Hoe 
kunnen we verklaren dat Aussiedler het minste participeren, terwijl ze 
wel de beste positie op de gelijke rechtendimensie hebben? Het is in 
ieder geval niet zo dat Aussiedler en Russische Joden een slechtere 
uitgangspositie hebben. Beide etnische groepen zijn (veel) hoger 
opgeleid dan de andere etnische groepen en zelfs hoger dan de ge-
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middelde Duitser. Ook is het niet zo dat de Russische groepen pas net 
in Duitsland zijn aangekomen. De immigratie is weliswaar van recen-
tere datum dan de Turkse en Italiaanse migratie, maar dit kan de 
achterstand niet helemaal verklaren. De vraag die nog open ligt, is of 
het beleid niet geholpen heeft of dat het zelfs contraproductief is. De 
discrepantie tussen de gunstige positie en het lage niveau van politie-
ke participatie doet het laatste vermoeden, maar het is onmogelijk om 
hier op basis van dit materiaal harde uitspraken over te doen.  
 Hoewel de Turken en de Italianen vergeleken met andere 
groepen niet zo van elkaar verschillen wat betreft formele positie, kan 
wel gesteld worden dat de Italianen een betere positie hebben dan 
Turken, al ontvangen ze wel minder hulp bij integratie. We zien ook 
dat de Italianen meer participeren.  
 Maar als we kijken naar de scores op de burgerschapsattituden 
zien we dat de beide Russische groepen wel het hoogste scoren. Ze 
hebben meer vertrouwen in de Duitse en Berlijnse politiek dan de 
andere groepen, zelfs meer dan de Duitsers. Ze hangen bovendien 
sterker aan democratische normen en waarden. Dit hoge vertrouwen 
in democratische politiek wordt echter gecombineerd met een laag 
politiek zelfvertrouwen. De Italianen en de Turken zijn veel wantrou-
wender ten opzichte van de politiek, maar hebben wel meer politiek 
zelfvertrouwen.  
 Wat kan er geconcludeerd worden uit deze resultaten? De 
relatie tussen de positie op de gelijke rechtendimensie en het politiek 
burgerschap op individueel niveau is niet eenduidig. Een goede posi-
tie gaat niet per definitie samen met een actieve invulling van het 
politiek burgerschap. Integendeel, wat mobilisatie betreft is het eerder 
omgekeerd. Een goede positie lijkt wel het vertrouwen maar niet de 
participatie te bevorderen. De Russische groepen lijken gepacificeerd 
door de goede positie waarin ze verkeren. De Italianen hebben weinig 
vertrouwen in de politiek en vertonen hier overeenkomsten met de 
Duitsers. De Turken hebben weinig vertrouwen, maar hebben wel 
veel politiek zelfvertrouwen en zijn wel actief. Een slechte positie lijkt 
dus wel het wantrouwen aan te wakkeren, maar tegelijkertijd groepen 
te mobiliseren.  
 

Verband 2: Invloed van gelijke rechten op Duits sociaal kapitaal 

Naast het effect op politieke burgerschap, is ook onderzocht 
welke invloed individuele gelijke rechten hebben op Duits sociaal 
kapitaal. Aan dit tweede causale verband ligt de veronderstelling ten 
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grondslag dat een goede positie op de gelijke rechtendimensie de 
toegang tot het Duitse sociaal kapitaal makkelijker maakt.28  
 Hoewel de Turken en de Italianen qua formele positie niet zo 
van elkaar verschillen kan wel gesteld worden dat de Italianen een 
gunstigere positie hebben dan Turken. De Aussiedler en de Russische 
Joden hebben de gunstigste posities. We zouden dan ook verwachten 
dat zij de meeste beschikking hebben over Duits sociaal kapitaal, 
terwijl de Turken het minst hierover zouden beschikken. We hebben 
in hoofdstuk vier echter gezien dat de Italianen in vergelijking met de 
andere etnische groepen het meest vaak lid zijn van een Duitse organi-
satie. Ook kennen de Italianen de meeste mensen in een Duitse orga-
nisatie. Ze hebben het vaakst Duitse vrienden en/of een Duitse part-
ner. Alleen op het gebied van vertrouwen in Duitsers scoren de Russi-
sche groepen hoger.  
 Hoe zou de rechtspositie van Italianen de hoge mate van Duits 
sociaal kapitaal kunnen verklaren? De Italianen verkeren, gezien het 
EU-lidmaatschap van Italië, formeel in een betere positie dan de Tur-
ken. In de praktijk stelt dit niet zoveel voor omdat het stemrecht alleen 
op wijk niveau, en niet op gemeentelijk niveau geldt. Het is eerder 
waarschijnlijk dat de cultureel geringe afstand, of in ieder geval de 
geringe weerstand die Duitsers voelen ten aanzien van de Italiaanse 
cultuur, ervoor zorgt dat het voor Italianen makkelijker is Duits soci-
aal kapitaal op te bouwen.  
 Het is opmerkelijk dat de Aussiedler niet over veel Duits sociaal 
kapitaal beschikken, terwijl juist zij veel meer dan de Turken en Italia-
nen verondersteld worden Duits te zijn. Blijkbaar kunnen zij hun 
veronderstelde Duitse culturele achtergrond niet in de praktijk bren-
gen wanneer ze in Duitsland aankomen. Voor de Russische Joden 
geldt dit ook, al is het hier niet de vermeende Duitse, maar de ver-
meende Joodse cultuur die niet tot uiting komt. Het is opmerkelijk dat 
de Turken en de Russen ongeveer over evenveel Duits sociaal kapitaal 
beschikken. 
  

―――――――――――― 
28 Het is echter zowel voor migranten met als zonder staatsburgerschap mogelijk 

om lid te worden van Duitse organisaties. Het gaat hier niet zozeer om rechten, maar meer 

om de vraag of de organisaties openstaan voor migranten en of migranten zich thuis voelen 

bij de organisaties en denken dat ze daar iets kunnen bereiken.  
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Verband 3: Invloed van Duits sociaal kapitaal op politiek  
burgerschap  

Hoewel de nadruk in dit onderzoek ligt op het effect van et-
nisch sociaal kapitaal op het politiek burgerschap van individuen, is 
de vraag naar de functie van het Duitse sociaal kapitaal natuurlijk ook 
relevant. Het positieve effect van lidmaatschap van verenigingen is in 
veel onderzoeken aangetoond, maar hier wordt de vraag gesteld of dit 
ook het geval is voor migranten die lid zijn van niet-etnische organisa-
ties.  
 Zijn de migranten die lid zijn van een Duitse organisatie poli-
tiek betere burgers dan migranten die dat niet zijn? In hoofdstuk vier 
hebben we gezien dat, op individueel niveau, het lidmaatschap van 
een Duitse vrijwilligersorganisatie bevorderend werkt voor de politie-
ke mobilisatie van individuen.29 Het blijkt dat Duits sociaal kapitaal 
betere burgers produceert: alle groepen, behalve de Russische Joden, 
zijn politiek actiever als ze lid zijn van een Duitse organisatie. Wat 
betreft politieke interesse in Duitsland is er geconstateerd dat lidmaat-
schap in Duitse organisaties bevorderend werkt voor de Turken en de 
Italianen, maar niet voor de beide Russische groepen. Waarom werkt 
het lidmaatschap van Duitse organisaties bij de Russische Joden niet 
als verwacht? Helaas weten we niet van welke Duitse organisaties de 
Russen lid zijn en daarom is het moeilijk deze vraag te beantwoor-
den.30 Lidmaatschap van Duitse organisaties bevordert bij geen van de 
groepen politiek vertrouwen en democratische gezindheid. Migranten 
die lid zijn van Duitse organisaties hebben dus niet meer politiek en 
democratisch vertrouwen dan migranten die geen lid zijn.  
 

Verband 4: Invloed van groepsrechten op burgerschap 

In hoofdstuk vijf werd duidelijk dat de toekenning van religi-
euze rechten voor de Italianen, Aussiedler en Russische Joden minder 
speelt dan voor de Turken, omdat de eerstgenoemden religies aan-
hangen die als Körperschaft des offentlichen Rechts erkend zijn. Voor de 
Turken is het erg moeilijk om moskeeën op te richten en andere religi-
euze rechten, zoals het halal slachten, worden maar mondjesmaat 

―――――――――――― 
29 Om de valkuil van een tautologische redenering te voorkomen hebben we deze analyses 
uitgevoerd zonder de politieke organisaties. Dat het lidmaatschap van een politieke organi-
satie leidt tot meer politieke activiteiten zou niet zo’n verrassende conclusie zijn.  
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toegestaan. Daarbij speelt het verschil in perceptie van de verschillen-
de religies en culturen een rol. Russische Joden zijn in Duitsland uit-
genodigd om de Joodse gemeenschap nieuw leven in te blazen en de 
Duitse overheid heeft hier ook veel geld voor over. Terwijl de Joodse 
cultuur beschermd wordt, dient de islamitische bestreden te worden 
(Gesemann 2001). Dit resulteert erin dat van de Turken verwacht 
wordt dat zij hun Turkse, maar vooral hun islamitische identiteit, 
afleggen voordat ze Duits kunnen worden. Van de Russische Joden 
daarentegen wordt verwacht dat ze hun Joodse identiteit nieuw leven 
inblazen. Van de Aussiedler wordt verondersteld dat ze de Duitse 
identiteit al hadden en dat ze deze in Duitsland pas vrij konden bele-
ven. De Italianen vallen onder de katholieke kerk en het verlenen van 
religieuze rechten is dus formeel geen kwestie, maar er is geen geld 
beschikbaar om Italiaanse culturele uitingen te subsidiëren. De Itali-
aanse cultuur wordt daarentegen weer wel erg positief gewaardeerd 
(Thränhardt 2000).  
 Het hoge politiek vertrouwen dat de Russen hebben kan ver-
klaard worden door deze groepsrechten. Ze hebben een goede positie 
en dus ook alle redenen om vertrouwen te hebben. De groepsrechten 
zijn echter geen stimulans om politiek actief te worden. Voor de Aus-
siedler geldt natuurlijk wel dat zij geen groepsrechten in de strikte 
betekenis van het woord hebben. In dit geval wordt namelijk niet de 
Russische, maar de Duitse cultuur gefaciliteerd. De Turken hebben het 
politiek vertrouwen niet, en dat is ook te begrijpen gezien hun rechts-
positie en de houding van de overheid. Juist de onvrede over de Duit-
se politiek lijkt een reden te zijn voor de Turken om politiek actief te 
worden.  
 

Verband 5: Invloed van groepsrechten op het etnisch sociaal kapitaal 

Aan dit verband ligt de veronderstelling ten grondslag dat het 
gevoerde beleid ten aanzien van groepsrechten invloed heeft op het 
sociaal kapitaal aanwezig in de verschillende etnische organisaties. In 
hoofdstuk vier is duidelijk geworden dat het organisatielandschap per 
groep sterk verschilt.  

De Turkse organisaties worden het meest argwanend bekeken. 
Er is weinig subsidie beschikbaar en de overheid onderhoudt relatief 
weinig contacten met de organisaties. Het wantrouwen waarmee de 
Turkse organisaties worden bejegend spiegelt zich in het wantrouwen 
waarmee de Turkse organisaties de overheid bejegenen. De organisa-
ties zijn wantrouwend, maar politiek het meest actief. De moeilijke 
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positie van de Turkse organisaties leidt dan ook niet tot minder orga-
nisaties. Net als op het individuele niveau kan bij organisaties een 
hoog niveau van activiteiten dus samengaan met een hoge mate van 
wantrouwen.  
 De Italiaanse organisaties worden door de Berlijnse overheid 
min of meer genegeerd. Er zijn dan ook weinig contacten met Italiaan-
se organisaties en geen enkele organisatie wordt gesubsidieerd. De 
Italiaanse overheid staat echter, via de ambassade, in nauw contact 
met de organisaties. We zien dan ook dat de organisaties zich sterk op 
Italië richten en zich weinig met Berlijn bezighouden.  
 De Russische organisaties laten het tegenovergestelde patroon 
zien. Hier heeft de overheid zich intensief mee bemoeid – zo intensief 
dat het niet helemaal duidelijk is of het gaat om zelforganisaties of om 
Duitse welzijnsorganisaties. 

Het integratiebeleid ten aanzien van Aussiedler en Russische 
Joden wordt voor een groot deel uitgevoerd door het maatschappelijk 
middenveld. Het is niet zuiver te bepalen of het hier een Duits, Rus-
sisch of Joods maatschappelijk middenveld betreft. Vanuit beleidsper-
spectief is vooral het onderscheid tussen de Russisch-Joodse organisa-
ties en de Aussiedler organisaties interessant. De Russisch Joodse im-
migranten worden bij de Joodse organisaties ondergebracht. Ze passen 
daar niet helemaal en lijken zich er niet thuis te voelen.  
 Het grote verschil in organisatielandschap van de verschillen-
de etnische groepen zou ook verklaard kunnen worden aan de hand 
van de verschillende culturele achtergronden van de groepen. Er is 
inderdaad enig bewijs voor de stelling dat de Turken in meerdere 
Europese steden een hecht etnisch netwerk hebben (Jacobs en Tillie 
2004). Er kan dus wel gesproken worden van een ‘Turkse’ culturele 
eigenschap. Echter, niet in elke stad hebben de Turken evenveel orga-
nisaties. In Berlijn wonen zes maal zoveel Turken als in Amsterdam, 
maar er zijn evenveel Turkse organisaties actief. Verder lijken met 
name de grotere Turkse organisaties in Berlijn, zoals de Türkische Bund 
Berlin Brandenburg en de Türkische Gemeinde Berlin, professioneler dan 
hun collega’s in Amsterdam. Aan de andere kant is het netwerk van 
organisaties in Amsterdam dichter. Deze verschillen in organisatiepa-
troon laten zien dat we in ieder geval het verschil in organisatieland-
schap niet helemaal aan de hand van de culturele factor kunnen ver-
klaren. Omdat de Turken in Amsterdam en Berlijn wat betreft achter-
grondvariabelen en migratiegeschiedenis goed te vergelijken zijn 
kunnen we concluderen dat de lokale context wel degelijk invloed 
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heeft op het aantal en de aard van etnische organisaties (zie ook Ver-
meulen en Berger 2008).  
 

Verband 6: Invloed van etnisch sociaal kapitaal op politiek burger-
schap 

Wat is de betekenis van het etnisch sociaal voor het politieke 
burgerschap van etnische groepen? Leidt dit etnisch sociaal kapitaal 
ertoe dat etnische groepen zich isoleren en terugtrekken in hun eigen 
etnische gemeenschap, of biedt dit sociaal kapitaal de groepen juist 
een kans zich politiek te emanciperen en te integreren?  
 Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Sociaal kapi-
taal is op verschillende dimensies gemeten en deze verschillende 
dimensies leverden verschillende antwoorden op.  

Als eerste kijken we naar het sociaal kapitaal op individueel 
niveau. Wie zijn het meeste lid van etnische organisaties? Welke groe-
pen kennen de meeste organisaties? De Russische Joden zijn het 
vaakst lid van een etnische organisatie, maar omdat zij bijna verplicht 
lid zijn van de Jüdische Gemeinde zegt dit niet zo veel. Na de Russische 
Joden zijn de Turken het vaakst lid, daarna de Italianen en tot slot de 
Aussiedler.  
 De Turken zijn meer dan de andere groepen op de hoogte van 
het bestaan van hun organisaties, maar zijn wel erg wantrouwend ten 
opzichte van die organisaties. De Italianen en zeker de Russen zijn 
veel minder bekend met hun organisaties, maar deze groepen ver-
trouwen hun organisaties wel meer – met uitzondering van de Aus-
siedler, die vertrouwen hun organisaties net zo min als de Turken. 
Voor alle etnische groepen geldt overigens dat men weinig mensen 
kent die lid zijn van een etnische organisatie, waarmee de indirecte 
toegang tot sociaal kapitaal geen rol van betekenis lijkt te spelen.  
 Het meest algemene antwoord op de vraag of het lidmaat-
schap van etnische organisaties goed of slecht is voor de integratie, is 
dat het in ieder geval niet slecht is voor de integratie. In hoofdstuk vier 
zijn analyses uitgevoerd die aantonen dat lidmaatschap van etnische 
organisaties op individueel niveau in ieder geval geen negatieve 
voorspellende waarde heeft op politieke participatie en politieke 
attitudes. Een uitzondering vormt de politieke interesse van de Tur-
ken. Turken die lid zijn van een Turkse organisatie zijn aantoonbaar 
minder geïnteresseerd in de Duitse politiek dan migranten die geen 
lid zijn van deze etnische organisaties.  
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 Is etnisch sociaal kapitaal bevorderlijk voor het politieke bur-
gerschap? Het antwoord hierop is ambigu. Ja, het is goed voor de 
Turken, maar in mindere mate voor de andere groepen. Ja, het werkt 
voor politieke participatie, maar niet voor het bevorderen van politie-
ke attitudes.  
 

In het bovenstaande zijn de conclusies gerangschikt per ver-
ondersteld causaal verband in het theoretisch model. Het blijkt dat de 
mechanismen tussen burgerschapsregimes, sociaal kapitaal en politiek 
burgerschap sterk verschillen per etnische groep. Om meer inzicht te 
krijgen in deze patronen en daarmee de onderzoeksvragen beter te 
kunnen beantwoorden zijn in tabel 6.1 de conclusies nog eens gerang-
schikt, maar dan per etnische groep. Wat betreft politiek burgerschap 
beperk ik me hier, in navolging van de classificatie in tabel 3.7, tot 
politieke participatie en politiek vertrouwen.  

De Turken hebben in vergelijking met de andere groepen wei-
nig rechten op individueel en groepsniveau. De Turken hebben echter 
een netwerk van organisaties op bestuursniveau en zowel het relatieve 
als het absolute aantal organisaties is groot. Ook zijn er redelijk veel 
Turken daadwerkelijk lid van een Turkse organisatie. Het weinig 
faciliterende beleid heeft in deze zin dus geen negatieve consequenties 
gehad voor het Turkse organisatielandschap – het tegendeel is eerder 
waar. Het nogal afstandelijke beleid heeft de organisaties er ook niet 
van weerhouden zich op de Duitse politiek te richten. Op individueel 
niveau zien we dat de Turken zich politiek gezien op Duitsland rich-
ten. Ook wat dat betreft lijkt het beleid voordelig uit te werken. An-
ders is dit als we de hoge mate van politiek wantrouwen van de Tur-
ken in acht nemen. Het beleid gaat dus gepaard met mobilisatie, maar 
ook met politiek wantrouwen. De Turken zijn zich kennelijk terdege 
bewust van hun zwakke rechtspositie en proberen hier, zowel via hun 
organisaties als op individueel niveau, iets aan te doen. Op basis van 
deze constatering zijn de Turken in hoofdstuk drie als “activistisch” 
geclassificeerd. 

Als er eenzelfde redenering voor de Italianen wordt gevolgd 
zien we dat ze evenals de Turken een zwakke positie hebben op de 
dimensie van groepsrechten en, gezien het EU-lidmaatschap van 
Italië, een iets betere positie ten aanzien van gelijke rechten. Het orga-
nisatielandschap van de Italianen ziet er echter compleet anders uit 
dan het organisatielandschap van de Turken. Zo bestaat er geen orga-
nisatienetwerk op bestuursniveau. Wel bestaan er redelijk wat organi-
saties per hoofd van de bevolking en zijn er ook redelijk wat Italianen 



 De weerbarstige effecten van sociaal kapitaal 

 

127

TABEL 6.1  SAMENVATTING PER ETNISCHE GROEP, BELEID & RECHTEN, SOCIAAL  
KAPITAAL EN BURGERSCHAP  
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lid. De organisaties zijn echter niet op Duitsland gericht. Wat dit 
betreft lijkt de slechte positie op de groepsrechtendimensie – met 
andere woorden: geen facilitatie van Italiaanse organisaties – dus wel 
een demotiverende factor te zijn. Het feit dat de Berlijnse overheid niet 
op de Italiaanse organisaties is gericht vormt duidelijk geen stimulans 
voor de organisaties om zich op Berlijn te richten. Op individueel 
niveau is dit echter niet terug te zien. De Italianen combineren een 
redelijk hoge mate van politiek vertrouwen met een redelijk hoge 
mate van politieke participatie. Ze zijn dan ook geclassificeerd als 
systeemondersteunend. Hierin lijken de Italianen sterk op Duitsers en 
zijn dus in die zin geassimileerd te noemen. De Italianen lijken, onaf-
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hankelijk van zowel het beleid als van het etnisch sociaal kapitaal, 
geïntegreerd in de Berlijnse samenleving. Of deze situatie een eindsta-
tion is van een integratieproces waarin beleid en sociaal kapitaal wel 
een belangrijke rol hebben gespeeld is helaas niet vast te stellen.   
 De patronen van de Russische Joden en de Aussiedler lijken sterk 
op elkaar. In tegenstelling tot de Turken en de Italianen, hebben deze 
beide groepen zowel op de gelijke rechtendimensie als op de groeps-
rechtendimensie een goede positie. De gunstige positie op de groeps-
rechtendimensie heeft niet geleid tot de oprichting van veel organisa-
ties of een hecht bestuursnetwerk, maar de organisaties die er zijn – 
met uitzondering van de Aussiedler – hebben wel veel leden en zijn 
sterk op Duitsland gericht. Hierbij moet natuurlijk rekening gehouden 
worden met het feit dat de Aussiedler wel een gunstige positie op de 
groepsrechtendimensie hebben, maar ze danken deze gunstige positie 
aan het feit dat ze geacht worden een Duitse cultuur te hebben. De 
Russische cultuur van de Aussiedler wordt niet expliciet gefaciliteerd. 
De gerichtheid van de organisaties op Duitsland komt niet terug in de 
politieke activiteiten van deze groepen op individueel niveau. Ook de 
gunstige positie op de gelijke rechtendimensie heeft geen positief 
effect op de mobilisatie van de Russen. De beide groepen hebben 
echter een hoge mate van politiek vertrouwen. Wat dat betreft betaalt 
de gunstige positie op beide dimensies zich uit; de Russen lijken hier-
mee hun dankbaarheid te willen uitdrukken. Maar aangezien deze 
groepen politiek gezien gekenmerkt worden door een hoge mate van 
inactiviteit moeten we oppassen deze dankbaarheid als heel positief te 
zien. Zeker als we hierbij in ogenschouw nemen dat de Russische 
groepen een slechte sociaal-economische positie hebben. Als dank-
baarheid leidt tot pacificatie dan heeft het zeker ook een negatieve 
kant.  
  

In het bovenstaande zijn de verschillende veronderstelde cau-
sale verbanden één voor één besproken en getoetst aan de data die 
gepresenteerd zijn in de voorgaande hoofdstukken. Welke algemene 
conclusies kunnen we nu trekken?  
 

2. De gevreesde dubbele loyaliteit van etnische groepen 

In dit onderzoek is politiek burgerschap gedefinieerd als poli-
tiek burgerschap gericht op Duitsland. Nu is het zo dat migranten per 
definitie ook een andere politieke oriëntatie kunnen hebben, namelijk 
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die op hun herkomstland of het herkomstland van hun ouders. De 
betekenis van deze oriëntatie wordt maatschappelijk en politiek hevig 
bediscussieerd. In veel van deze discussies wordt deze vraag norma-
tief benaderd en wordt de oriëntatie op het herkomstland als iets 
slechts gezien. In dit onderzoek is echter getracht deze vraag empi-
risch te beantwoorden. Zijn de etnische groepen politiek georiënteerd 
op hun land van herkomst en zo ja, wat is de invloed van deze oriënta-
tie op hun (Duitse) politieke burgerschap?  
 Uit de analyses in hoofdstuk vier is gebleken dat een politieke 
oriëntatie op het herkomstland op individueel niveau politieke oriën-
tatie op Duitsland niet in de weg staat. Integendeel, deze twee variabe-
len vertonen een sterke mate van samenhang. Het is niet waarschijn-
lijk dat hier een causale relatie aan ten grondslag ligt, maar eerder dat 
er een latente variabele algemene politieke interesse en algemene 
bereidheid tot politieke activiteiten achter ligt. Met andere woorden, 
migranten die in de politiek van hun herkomstland geïnteresseerd 
zijn, zijn dat ook in Duitsland en migranten die geneigd zijn politiek te 
participeren, zullen dat op beide thema’s doen.  
 De politieke etnische oriëntatie is dus niet schadelijk voor de 
integratie. Maar de data kunnen nog op een andere manier bekeken 
worden. Welke mate van etnische en Duitse oriëntatie vertonen de 
groepen als we op geaggregeerd niveau kijken? Bij de beide Russische 
groepen wordt een laag interesseniveau en weinig politieke activitei-
ten met betrekking op het land van herkomst gecombineerd met 
weinig interesse en activiteiten met betrekking tot de Duitse politiek. 
Dat een groep niet (meer) geïnteresseerd is in de politiek van het land 
van herkomst, hoeft dus niet te duiden op integratie in de ontvangen-
de samenleving. Als de Turken en de Italianen met elkaar vergeleken 
worden zien we dat Italianen veel minder dan de Turken gericht zijn 
op hun land van herkomst en dat de Italianen meer dan de Turken 
gericht zijn op de Duitse politiek. 
 

3. Het concept politiek burgerschap: De ontbrekende relatie 
tussen politieke participatie en politieke attitudes  

Het concept politiek burgerschap is aan de hand van verschil-
lende indicatoren gemeten. In de eerste plaats is gevraagd naar de 
mate van politieke activiteiten die de groepen ontplooien. Ten tweede 
is gevraagd naar politiek vertrouwen. Zowel politieke participatie als 
politiek vertrouwen dragen bij aan de legitimiteit van het politieke 
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systeem, maar deze redenering ligt bij politiek vertrouwen wel ge-
compliceerder dan bij politieke participatie. Een democratisch systeem 
kan niet functioneren zonder kennis van de preferenties van de bur-
gers – dus participatie is onontbeerlijk. Politiek wantrouwen, daaren-
tegen, kan een gezonde reactie zijn op een slecht functionerende over-
heid.  
 De theoretische samenhang tussen politiek vertrouwen en 
politieke participatie is dan ook niet eenduidig. De plotselinge uitbar-
sting en even zo snelle inzakking van politieke participatie na de dood 
van Pim Fortuyn in mei 2002 hebben laten zien hoe grillig de relatie 
tussen politieke participatie en vertrouwen kan zijn (verg. Prins 2004 
en van der Brug 2003). Een gebrek aan politieke participatie kan zowel 
verklaard worden door een laag als een hoog politiek vertrouwen. 
Verder geven politiek vertrouwen en politieke participatie geen volle-
dig beeld van burgerschap. In het publieke en politieke discours 
wordt de vraag opgeworpen of migranten zich wel deel van het poli-
tieke systeem voelen en of zij wel dezelfde politieke normen en waar-
den onderschrijven. Daarom zijn ook vragen ten aanzien van burger-
schapsattitudes, civic virtues, in de survey onderzocht, zoals politiek 
zelfvertrouwen, vertrouwen in het democratisch systeem en verbon-
denheid met Duitsland en Berlijn (Almond en Verba 1963). 
 Mijn concept van politiek burgerschap bleek ook empirisch 
niet één geheel te vormen. Uit de analyses op individueel niveau bleek 
dat de verschillende indicatoren van politiek burgerschap niet op één 
dimensie zijn terug te voeren. Dit geldt voor alle etnische groepen die 
deel uitmaken van dit onderzoek. Migranten die politiek actief zijn 
hebben niet meer politiek vertrouwen en migranten die cynisch staan 
ten opzichte van de politiek zijn niet minder geneigd tot politieke 
participatie. Verder valt op dat Duitsers bij de participatievariabelen 
altijd hoger scoren dan de etnische groepen. Bij de attitude vragen is 
dat echter niet het geval. Zo hebben de Russen meer politiek vertrou-
wen dan de Duitsers zelf, en zijn etnische groepen vaak grotere aan-
hangers van democratische normen en waarden dan Duitsers. 

Het politiek burgerschap van de Russen vormt het spiegel-
beeld van het politiek burgerschap van de Turken. De Russen combi-
neren veel vertrouwen met weinig participatie en de Turken combine-
ren weinig vertrouwen met relatief veel participatie.  
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4.  De kloof tussen elite en individu, of waarom sociaal kapitaal 
soms niet werkt 

We hebben geconstateerd dat het etnisch sociaal kapitaal voor 
de Turken beter werkt dan voor de andere groepen. Hoe valt dit te 
verklaren als we nu zowel naar het beleid ten aanzien van de organi-
saties als naar de organisaties zelf kijken? Blijkbaar gebeurt er iets in 
de Turkse gemeenschap dat in de andere gemeenschappen ontbreekt.  
 Als we de conclusies getrokken in de verschillende hoofdstuk-
ken combineren dan valt op dat de typering gemaakt in hoofdstuk 
vier binnen de vier groepen niet altijd hetzelfde uitpakt op individueel 
niveau dan op organisatieniveau. De Turken kunnen voor hun poli-
tieke burgerschap op individueel niveau als activistisch geclassificeerd 
worden. Ze participeren wel, maar ze hebben geen politiek vertrou-
wen. Eenzelfde typering gaat op voor de Turkse organisaties in Ber-
lijn. De organisaties zijn wel politiek actief, maar de organisatie-elite is 
nogal wantrouwend ten opzichte van de Berlijnse autoriteiten.  
 De Italianen in Berlijn kunnen daarentegen eerder als sys-
teemondersteunend geclassificeerd worden, omdat ze zowel een 
redelijk hoge mate van politiek vertrouwen als politieke activiteiten 
vertonen, en hiermee het meest van alle groepen op de Duitsers lijken. 
De Italiaanse organisatie-elite is echter eerder geïsoleerd te noemen: 
als ze al politiek actief zijn, is ze gericht op Italië en niet op Duitsland 
en Berlijn. Het lijkt erop dat de Italiaanse organisaties hun eigen strijd 
voeren, los van hun achterban. Er zijn weinig Italianen in Berlijn 
daadwerkelijk lid van een Italiaanse organisatie.  
 De Aussiedler en de Russische Joden zijn op individueel niveau 
als gepacificeerd te classificeren. Ze hebben wel een hoge mate van 
politiek vertrouwen, maar dit vertaalt zich niet in politieke activiteit. 
De organisaties zijn wel actief, maar er zijn weinig Russen en Aussied-
ler daadwerkelijk lid van de organisaties. De organisatie-elite is als 
systeemondersteunend te classificeren.  

Door deze classificaties op individueel niveau en organisatie-
niveau te combineren wordt duidelijk dat alleen bij de Turken de 
typering van het eliteniveau en het individuele niveau overeenkomt. 
Mijns inziens kan deze overeenkomst tussen achterban en elite een 
verklaring bieden voor het feit dat het etnische sociaal kapitaal beter 
voor de Turken functioneert dan voor de andere etnische groepen. 
Organisaties kunnen alleen als drager van sociaal kapitaal fungeren 
als het profiel van de (potentiële) achterban en van de organisaties bij 
elkaar passen. Als dat niet het geval is, zoals bij de Italianen en de 



De weerbarstige effecten van sociaal kapitaal 

 

132 

beide Russische groepen, heeft datgene wat zich in de organisaties 
afspeelt geen invloed op het individuele niveau, noch negatief (zoals 
bij de Italianen, waar de organisaties minder geïntegreerd zijn dan de 
achterban), noch positief (zoals bij de Russen, waar de organisaties 
beter geïntegreerd zijn dan hun achterban).  
 
 Bovenstaande conclusie leidt tot een aanpassing van het theo-
retisch model. In dit model worden namelijk organisaties en sociaal 
kapitaal van de eigen etnische groep als één samenhangend concept 
gepresenteerd. Dit concept heeft echter een component op organisatie 
niveau (de netwerkvariabelen) en een component op individueel 
niveau (lidmaatschap en toegang tot organisaties en de mate van 
individueel sociaal kapitaal buiten de organisaties om). De constate-
ring dat juist de verbinding tussen elite en achterban van cruciaal 
belang is voor een al dan niet positief effect van sociaal kapitaal op het 
politiek burgerschap, heeft de consequentie dat dit concept uit twee 
onafhankelijke elementen bestaat en ook zo gepresenteerd dient te 
worden (zie ook: Tillie 2004).  
 

5. De potentieel negatieve werking van een paternalistisch 
beleid op sociaal kapitaal 

Het bovenstaande roept de vraag op óf en hóe de overheid een 
goed functionerende etnische gemeenschap kan stimuleren. De con-
clusie dat de Turken het meest aan hun organisaties hebben wekt de 
verwachting dat er ook het meest faciliterende beleid gevoerd wordt 
ten opzichte van deze organisaties. Dit blijkt echter niet het geval te 
zijn. De Turkse organisaties krijgen weinig subsidie, de overheid staat 
wantrouwend ten opzichte van deze organisaties en er is ook weinig 
overleg tussen deze organisaties en de overheid. Het wantrouwen is 
geheel wederzijds. De Turkse organisatie-elite heeft ook weinig ver-
trouwen in de Berlijnse politiek en ambtenaren.  
 Als we naar de Russische organisaties kijken ontstaat een heel 
ander beeld. Deze organisaties ontvangen veel subsidie en er bestaat 
veel contact tussen de organisaties en de Berlijnse ambtenaren en 
politici. We kunnen hieruit concluderen dat een faciliterend over-
heidsbeleid niet altijd een gunstige werking van sociaal kapitaal kan 
bevorderen. Sterker nog, het lijkt erop dat een faciliterend beleid het 
sociale kapitaal aanwezig in deze organisaties kan vernietigen of in elk 
geval kan verhinderen tot bloei te komen.  
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 In het geval van de Russen is faciliterend beleid misschien ook 
geen goede beschrijving en karakteriseert de term 'paternalistisch' 
beter de houding van de Berlijnse autoriteiten ten opzichte van de 
Russische organisaties. Te veel overheidsbemoeienis hindert het orga-
nisatieproces en de organisaties kunnen alleen aansluiten bij de ach-
terban als dit organisatieproces redelijk autonoom verloopt. Boven-
dien,  organisaties van Aussiedler worden gefaciliteerd als Duitse, maar 
niet als Russische organisaties. Dit maakt de term faciliterend ook  te 
positief.  Aussiedler kunnen dus geen aanspraak maken op hun ‘Russi-
sche groepsrechten’.  

Ook bij de Italiaanse organisaties zien we dit mechanisme te-
rug. De Berlijnse overheid heeft de Italiaanse organisaties nogal links 
laten liggen, terwijl de Italiaanse overheid dit zeker niet heeft gedaan. 
De Italiaanse organisaties hebben verreweg het minste subsidie gekre-
gen van de Berlijnse overheid, maar worden wel ruimhartig onder-
steund door de Italiaanse overheid. Het Italiaanse sociaal kapitaal 
functioneert dan ook niet goed voor de Italianen in Berlijn wanneer de 
Italiaanse organisaties voornamelijk op Italië gericht zijn.  
 Hoe kan dit gebrek aan maakbaarheid van het (etnische) soci-
aal kapitaal verklaard worden? De verklaring kan besloten liggen in 
de definitie van het begrip civil society. In de definitie van Fennema 
(2004) zijn de mate van vrijwilligheid van toe- en uittreding en de 
mate van autonomie van de organisaties bepalend voor de kwaliteit 
van de civic community. Bij de beide Russische groepen vallen bij beide 
dimensies kanttekeningen te plaatsen. De organisaties voeren voor een 
groot deel het welzijnsbeleid uit en de leden zijn dus ten dele afhanke-
lijk van deze organisaties. Verder opereren de organisaties totaal niet 
onafhankelijk van de Berlijnse overheid. Dit roept de vraag op of het 
mogelijk is een positief stimulerend beleid te voeren ten aanzien van 
etnische organisaties zonder paternalistisch te zijn, en daarmee de 
essentie van een civiele organisatie te ondermijnen. Verschillende 
auteurs hebben al op dit spanningsveld gewezen (zie Stolle 2003). 
Tillie en Fennema zijn positief over de stimulerende rol die beleid in 
deze kan hebben (1999), maar in de Berlijnse context heeft een facilite-
rend beleid in ieder geval minder positief uitgepakt. 
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6. Is sociaal kapitaal een relevant begrip voor het verklaren van  
politiek burgerschap? 

In hoofdstuk vier bleek dat de indicatoren van sociaal kapitaal 
op individueel niveau een maar beperkte verklarende kracht hebben. 
Er is geconcludeerd dat sociaal kapitaal alleen politieke mobilisatie 
kan verklaren, maar dat het begrip met betrekking tot politieke attitu-
des geen voorspellende waarde heeft. Mensen die actief zijn in organi-
saties zijn niet democratischer of vertrouwensvoller dan mensen die 
niet actief zijn in organisaties. Verder zijn alleen de netwerk-
georiënteerde aspecten van sociaal kapitaal (lidmaatschappen en 
kennissen) van invloed. Het concept van ‘sociaal vertrouwen’ – cen-
traal in de theorievorming over sociaal kapitaal – heeft geen voorspel-
lende waarde voor politiek burgerschap. En het is juist de rol van 
vertrouwen die centraal heeft gestaan in de opleving van sociaal 
kapitaal theorieën in de laatste jaren. De conclusies doen de vraag 
rijzen in hoeverre het begrip ‘sociaal kapitaal’ relevant is in het onder-
zoek naar politiek burgerschap. 

Nog twijfelachtiger is of de overmatige aandacht van beleids-
makers en academici voor dit begrip gerechtvaardigd is. Dat het 
kennen van mensen bevorderend werkt op het ontplooien van politie-
ke activiteiten past ook prima in de ‘oude’ theorieën over politieke 
mobilisatie, zoals de Resource Mobilisation Theory waarin formele en 
informele organisaties altijd een grote rol hebben gespeeld (zie onder 
andere: McCarthy en Zald 1977; Almond en Verba 1963). Een belang-
rijke nuancering hierbij is wel dat in dit onderzoek alleen de effecten 
van sociaal kapitaal op politiek burgerschap zijn onderzocht. De 
effecten van sociaal kapitaal op sociaal-economische variabelen zijn 
buiten beschouwing gelaten. 
 

7. Kunnen de conclusies van nut zijn voor beleidsmakers? 

In Berlijn staat en stond het minderhedenbeleid minder hoog 
op de politieke agenda dan in veel andere Europese steden. Met in-
gang van 2003 heeft Berlijn een nieuwe Ausländerbeauftragter, Günter 
Piening, en is de naam veranderd in Beauftragter für Integration und 
Migration. Deze naamsverandering laat een andere visie zien. Ook 
bemoeit Piening zich meer met de Aussiedler en de Russische Joden en 
benadert deze meer als ‘normale’ migranten (Integrationsreport Ber-
lin). Ook wat betreft de islamitische organisaties wil de Ausländerbeauf-
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tragter een andere koers gaan varen. In een vraaggesprek met de 
Tageszeitung verklaarde hij dat de omstreden Islamische Föderation en 
andere moskeeorganisaties zelf bijdragen aan het wantrouwen waar-
mee ze bejegend worden. “Sie sind in der Pflicht, die Bitte um Trans-
parenz in ihren Häusern ernster zu nehmen, als das zurzeit der Fall 
ist.” (Taz, 17.10.2003). 
 De beleidsnotitie over integratie bevat echter geen vernieu-
wende concepten en ideeën. In het nieuwe Integrationsreport wordt de 
omgang met etnische organisaties vrij onproblematisch afgeschilderd. 
Toen ik in 2000 aan dit onderzoek begon, zou het advies om toch 
vooral niet het Nederlandse integratiemodel als voorbeeld te nemen 
een redelijk baanbrekende aanbeveling zijn geweest. Zowel in Neder-
land als in (linkse) Duitse kringen werd Nederland als gidsland gezien 
op het gebied van tolerantie en multiculturalisme. De maatschappelij-
ke en wetenschappelijke ontwikkelingen hebben me echter ingehaald. 
De effectiviteit van het vroegere Nederlandse integratiebeleid is in 
twijfel getrokken en de vergelijking van de positie van allochtonen in 
Nederland en Duitsland pakt op verschillende terreinen ongunstig uit 
voor Nederland (Koopmans 2002; Demant 2004; Dagevos et al 2007). 31  
 Hoewel deze inzichten ook in Duitsland zijn doorgedrongen 
en Nederland niet meer als lichtend voorbeeld wordt gezien, vertonen 
de plannen zoals geformuleerd in de Berlijnse integratienota overeen-
komsten met het Amsterdamse beleid uit de jaren 90. Daarbij is het 
beleid geformuleerd zonder al te veel empirische kennis over de 
situatie van de verschillende etnische groepen in de stad en zonder al 
te veel inzicht in de effectiviteit van de verschillende beleidsinstru-
menten.32 Mijn onderzoek is in theoretische zin en in empirische zin 
niet volledig. Toch denk ik dat, met name gezien het gebrek aan empi-
rische kennis over de positie van de verschillende groepen in de stad, 
de Berlijnse ambtenaren en politici waardevolle lessen kunnen trekken 
uit dit onderzoek. Ik zal ze in twee conclusies samenvatten. 
 De eerste conclusie is dat het met geen van de groepen echt 
goed gaat. Op sociaal-economisch gebied staan alle groepen er slechter 
voor dan de Duitsers. Dit geldt met name voor de Russen en de Tur-
ken, en in mindere mate voor de Italianen. Wat betreft politiek burger-

―――――――――――― 
31 Zie voor een kritische bespreking van het werk van Koopmans: Böcker en Tränhardt 
(2003). 
32  Hier komt wel steeds meer belangstelling voor: zie de uitgave van de Beauftragte für 
Integration und Migration Indikatoren zur Messung von Integrationserfolgen (2007).  
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schap zijn de Italianen geïntegreerd te noemen (in die zin dat ze op de 
Duitsers lijken), de Turken en de Russen zeker niet. De Turken ont-
breekt het aan politiek vertrouwen en de Russen ontbreekt het aan 
politieke participatie. Gezien het feit dat politiek vertrouwen en poli-
tieke participatie twee verschillende concepten zijn, is het belangrijk 
dat beleidsmakers, willen ze beide zaken bevorderen, verschillende 
beleidsinstrumenten gebruiken. Politiek vertrouwen kan intrinsiek 
van waarde zijn, maar is in ieder geval geen indicator van andere 
vormen van politiek burgerschap. Als we de groepen in dit onderzoek 
bekijken, lijkt er zelfs een trade-off te zijn. Als het beleid politiek ver-
trouwen in de hand werkt, vindt op hetzelfde moment een proces van 
demobilisatie plaats. Een minder gunstig beleid stimuleert politieke 
actie, maar leidt tegelijkertijd tot politiek wantrouwen. De uitdaging 
voor beleidsmakers is om hier een middenweg in te vinden. 
 De tweede conclusie is dat beleidsmakers beter af zouden zijn 
als ze het concept ‘sociaal kapitaal’ niet omarmden als antwoord op de 
belangrijkste misstanden rond integratie. In de eerste plaats omdat 
sociaal kapitaal niet altijd relevant is; migranten die actief zijn in 
organisaties zijn wel politiek actiever, maar scoren niet hoger op 
burgerschapsattitudes. Daarnaast zijn er niet zoveel mensen lid van 
etnische organisaties en zijn de organisaties ook relatief onbekend bij 
de achterban. In de tweede plaats – en dit zou zwaarder moeten we-
gen – omdat is gebleken dat het stimuleren van sociaal kapitaal vaak 
contraproductieve effecten heeft.  
 Het gevaar is dat er een organisatielandschap wordt gecreëerd, 
dan wel in stand wordt gehouden, dat volkomen losstaat van de 
achterban. Het geval van de Russische Joden heeft aangetoond dat te 
veel bemoeienis niet werkt – ook niet als dit onder het mom van sti-
mulering of facilitering gebeurt. Deze strategie kost bovendien veel 
geld. De ‘gezonde verwaarlozing’ van de Turken is wat dat betreft 
beter. Als het gaat om het stimuleren van bepaalde politieke attituden, 
zijn etnische organisaties als beleidsinstrument zinloos, aangezien 
etnische organisaties dit niet beïnvloeden.  
 Dit alles wil niet zeggen dat investeringen voor de integratie 
van migrantengroepen achterwege dienen te blijven. Wel lijken, met 
betrekking tot politiek burgerschap, hoge verwachtingen van investe-
ringen in sociaal kapitaal niet realistisch. Zeker als die investeringen 
zich voornamelijk richten op organisaties. Er zou veel meer aandacht 
moeten zijn voor de spanning die er bestaat, en moet bestaan, tussen 
de overheid en het maatschappelijk middenveld. Beleidsmakers moe-
ten zich realiseren dat een gezond maatschappelijk middenveld alleen 



 De weerbarstige effecten van sociaal kapitaal 

 

137

kan floreren bij de gratie van hun afwezigheid. Dat plaatst overheden 
in een lastig parket. Organisaties adresseren hoe dan ook claims aan 
overheden, waarop overheden een antwoord moeten formuleren. 
Daarnaast staan, en dat geldt niet alleen voor migrantengroepen, 
concepten als netwerken, sociaal kapitaal en sociale cohesie meer en 
meer centraal in de beleidsvorming. Met andere woorden: de overheid 
is veroordeeld tot het maken van precaire keuzes rond haar aan- en 
afwezigheid in het maatschappelijk middenveld. 
  





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix 1 
 

Methodologische verantwoording van de survey 
 
 
 
 

1.  De survey  

Het Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) heeft in 2002 in samen-
werking met het Zentrum für Turkeistudien (Zft) in Essen in opdracht 
van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Uni-
versiteit van Amsterdam een telefonische survey uitgevoerd onder 
Duitsers, Turken, Italianen, Russische Joden en Aussiedler.33 Een uitge-
breide verantwoording hiervan is te vinden in een aparte publicatie 
(Galonska et al, 2004).34 In deze appendix zal ik beknopt ingaan op de 
gehanteerde methodologie.  
 

2.  Steekproef  

In Duitsland wordt etnische herkomst niet vermeld in officiële 
statistieken, maar alleen nationaliteit. Op het moment dat migranten 

―――――――――――― 
33 Waar in dit onderzoek gesproken wordt over Turken, Italianen en Russen worden 
zowel de respondenten met als zonder het Duitse staatsburgerschap bedoeld. Hoewel 
het formeel niet juist is iemand die in het bezit is van de Duitse nationaliteit als anders 
dan Duits aan te duiden, verwijst het begrip Turk hier naar de etnische herkomst en 
niet naar de nationaliteit, Als 'etnisch' worden die personen aangeduid die zelf niet, of 
waarvan één ouder niet, in het ontvangende land geboren zijn. 
34 Te downloaden via: http://skylla.wzb.eu/pdf/2004/iv04-401.pdf 
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met succes de Duitse nationaliteit aanvragen verdwijnt hun etnische 
herkomst uit de statistieken. De officiële cijfers konden dus niet ge-
bruikt worden om een steekproef te trekken omdat het heel waar-
schijnlijk is dat de juist de groep met de Duitse nationaliteit verschilt 
van de groep zonder de Duitse nationaliteit. Bij analyse van de survey 
data bleek naderhand ook dat inderdaad de respondenten met de 
Duitse nationaliteit meer politiek actief waren en meer politieke inte-
resse hadden dan de respondenten zonder de Duitse nationaliteit. We 
hebben dus andere methoden moeten aanwenden om een goede 
steekproef te trekken.  

We hebben een steekproef getrokken op basis van de combina-
tie van voor- en achternaam. We hebben geselecteerd op bepaalde 
lettercombinaties die in verschillende talen vaak voorkomen. Moeder-
taalsprekers hebben de lijst die dit opleverde gecontroleerd. Voor de 
Italianen en de beide Russische groepen hebben we dit zelf gedaan, 
voor Turken en de Duitsers waren deze bestanden al aanwezig bij het 
Zentrum für Turkeistudien. In tabel 1 staan de resultaten van de steek-
proeftrekking vermeld. De lijst met Duitse telefoonnummers leverde 
in 98% van de gevallen een gesprek op. Voor de Turken was dit in 
86% van de gevallen. De lijst met Italiaanse namen leverde in 51% van 
de gevallen een gesprek op en de lijst met Russische namen in 65% 
van de gevallen. Een lijst met verduitste Russische namen leverde in 
31% van de gevallen een treffer op. Een deel van de Russen neemt in 
Duitsland namelijk de Duitse variant van zijn of haar naam aan.   
 Om de representativiteit zo groot mogelijk te maken hebben 
we ook quota’s gehanteerd met betrekking tot geslacht en leeftijd. 
Deze quota’s waren gebaseerd op beschikbare statistieken.  
 

3. Interviews  

De interviews zijn door tweetalige interviewers afgenomen.  
Van de Turken heeft 90% ervoor gekozen het interview in de Turkse 
taal af te laten nemen, van de Italianen 96% en van de Russen 93%. 
Over het algemeen waren de geïnterviewden wel in staat om het 
interview in het Duits te doen, maar gaven ze toch de voorkeur aan 
hun moedertaal. De interviewers zijn uitgebreid geïnstrueerd door het 
Zentrum für Turkeistudien en mijzelf. De keuze voor de taal van het 
interview hebben we aan de respondent overgelaten. Over de lengte 
van het interview kan gezegd worden dat 82% van de interviews 
duurde tussen de 12 en 15 minuten.  
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4. Respons 

De uiteindelijke respons staat vermeld in tabel 1. Van de Duit-
se lijst zijn er uiteindelijk 305 interviews geslaagd, van de Turkse lijst 
317, van de Italiaanse lijst 316 en van de Russische lijst 559. De lijst met 
Duits-Russische namen leverde 84 interviews op.  
 Vooral bij de Italiaanse en de Russische lijsten kwam het vaak 
voor dat de potentiële respondent niet tot de doelgroep behoorde. Van 
de potentiële respondenten die wel tot de doelgroep behoorden, was 
24% van de Duitsers, 26% van de Turken, 40% van de Italianen, 38% 
van de Russen en 35% van de Duits-Russische lijst bereid om mee te 
werken aan een interview.  
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TABEL 1  STEEKPROEF EN RESPONS 

  Duitsers Turken Italianen Russen Russen* 

Steekproef  2544 1999 3080 5193 1004 

Lijst met telefoon-

nummers op basis van 

naam 

N      

Daarvan gebeld N 2544 1950 2561 4128 910 

Daarvan bereikt       

Tel nummer niet 

geldig 

% 7 12 19 19 12 

Niet bereikt % 41 13 21 24 3 

Andere reden % 1 1 1.5 1 0.5 

Tel gesprek komt tot 

stand 

% 51 74 60 56 85 

Tel gesprek komt tot 

stand 

N 1288 1448 1537 2300 770 

Daarvan tot doel-

groep behorend 

      

Geen doelgroep % 0.5 7 46 35 68 

Geen huishouden 

(maar bedrijf o.i.d) 

% 1 7 3 1 1 

Behorend tot doel-

groep 

% 98 86 51 65 31 

Behorend tot doel-

groep 

N 1262 1245 786 1485 238 

Daarvan bereid tot 

interview 

      

Nee % 60 69 41 51 58 

Interview verschoven % 13 3 9 6 0 

Om andere reden geen 

interview 

% 2 2 10 5 7 

Interview komt tot 

stand (respons) 

% 24 26 40 38 35 

Interview komt tot 

stand (respons) 

N 305 317 316 559 84 

* Lijst met Russische en Duitse namen.
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Kennziffern der Befragungsgruppen: 

 

1 = Türken 

2 = Italiener 

3 = „Russen“ (sonstige Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion) 

4 = Juden aus der ehemaligen Sowjetunion 

5 = Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion 

6 = Deutsche 

 

 

 

 

Beginn des Interviews _ _ : _ _ Uhr      

  v0 (time) 

 

1) In welchem Bezirk Berlins wohnen Sie?     v1 

(numeric) 

O Charlottenburg   v1=1 

O Friedrichshain   v1=2 

O Hellersdorf   v1=3 

O Hohenschönhausen  v1=4 

O Köpenick   v1=5 

O Kreuzberg   v1=6 

O Lichtenberg   v1=7 

O Marzahn   v1=8 

O Mitte    v1=9 

O Neukölln   v1=10 

O Pankow    v1=11 

O Prenzlauer Berg   v1=12 

O Reinickendorf   v1=13 

O Schöneberg   v1=14 

O Spandau   v1=15 

O Steglitz    v1=16 

O Tempelhof   v1=17 

O Tiergarten   v1=18 

O Treptow    v1=19 

O Wedding   v1=20 

O Weißensee   v1=21 

O Wilmersdorf   v1=22 

O Zehlendorf   v1=23 
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2) Sind Sie in Berlin geboren oder sind Sie später nach Berlin gezogen? v2 (numeric) 

O Bin in Berlin geboren --> 7    v2=1 

O Bin später nach Berlin gezogen --> 3   v2=2 

 

3) In welchem Jahr sind Sie nach Berlin gezogen? _ _ _ _   v3 (numeric) 

 

4) Sind Sie in Deutschland geboren oder sind später nach Deutschland gezogen?  

         v4 (numeric) 

O Bin in Deutschland geboren --> 7   v4=1 

O Bin später nach Deutschland gezogen --> 5   v4=2 

 

5) In welchem Jahr sind Sie nach Deutschland gezogen? _ _ _ _  v5 (numeric) 

 

6) In welchem Land sind Sie geboren?     v6 (numeric) 

O Türkei     v6=1 

O Italien    v6=2 

O Ehemalige Sowjetunion   v6=3 

O Anderes Land    v6=4, nämlich: ________ v6a (string) 

 

7) In welchem Land ist Ihre Mutter geboren?    v7 (numeric) 

O Deutschland   v7=1 

O Türkei    v7=2 

O Italien    v7=3 

O Ehemalige Sowjetunion v7=4 

O Anderes Land   v7=5, nämlich: _________ v7a (string) 

 

8) In welchem Land ist Ihr Vater geboren?     v8 (numeric) 

O Deutschland   v8=1 

O Türkei    v8=2 

O Italien    v8=3 

O Ehemalige Sowjetunion  v8=4 

O Anderes Land   v8=5, nämlich: _________ v8a (string) 

 

9) Besitzen Sie die deutsche Staatsbürgerschaft?   v9 (numeric) 

O Ja  v9=1 

O Nein  v9=2 

 

10) Besitzen sie [noch] eine andere Staatsbürgerschaft?    v10 (numeric) 

O Ja --> 11   v10=1 

O Nein --> nächste Seite v10=2 
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11) Welche andere als die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen Sie? v11 (numeric) 

O Türkei    v11=1 

O Italien    v11=2 

O Ehemalige Sowjetunion  v11=3 

O Andere Staatsbürgerschaft  v11=4, nämlich: ______________ v11a (string) 

 

Im folgenden stellen wir Ihnen einige Fragen über Ihr mögliches Verhalten bei politi-

schen Wahlen in Berlin. 

 

Interviewer: Klammern nur bei Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft mitlesen. 

 

12) Wenn am nächsten Sonntag Wahlen für das Berliner Abgeordnetenhaus wären 

[und Sie das Wahlrecht hätten], würden Sie dann wählen gehen?  v12 (numeric) 

O Ja   v12=1 

O Nein --> 14   v12=2 

O Weiß nicht   v12=3 

 

13) Welche Partei würden Sie dann wählen?     v13 (numeric) 

O CDU    v13=1 

O SPD    v13=2 

O PDS    v13=3 

O Grüne/Bündnis 90  v13=4 

O FDP    v13=5 

O Republikaner   v13=6 

O DVU    v13=7 

O NPD    v13=8 

O Andere Partei   v13=9 

O Weiß nicht   v13=10 

 

Interviewer: Klammern nur bei Personen ohne EU-Staatsbürgerschaft mitlesen. 

 

14) Wenn nächsten Sonntag Wahlen zu ihrer Bezirksversammlung wären [und Sie das 

Wahlrecht hätten], würden Sie dann wählen gehen?    v14 (numeric) 

O Ja    v14=1 

O Nein --> nächste Seite   v14=2 

O Weiß nicht    v14=3 

 

15) Welche Partei würden Sie dann wählen?     v15 (numeric) 

O CDU    v15=1 

O SPD    v15=2 

O PDS    v15=3 
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O Grüne/Bündnis 90  v15=4 

O FDP    v15=5 

O Republikaner   v15=6 

O DVU    v15=7 

O NPD    v15=8 

O Andere Partei   v15=9 

O Weiß nicht   v15=10 

 

Im nächsten Schritt stellen wir Ihnen Fragen darüber, ob und in welcher Form Sie sich 

mit Politik beschäftigen. 

Interviewer: Die nächsten beiden Sätze nur an Minderheiten (Gruppen 1 bis 5). 

Dabei unterscheiden wir nach der Politik in Berlin und der Politik, die mit [1=der 

Türkei/ 2=Italien/ 3+4+5=der ehemaligen Sowjetunion] zu tun hat. Daher werden Sie 

zweimal ähnliche Fragen bekommen. 

 

16) Die erste Frage lautet: Haben Sie sich während der letzten zwölf Monate - allein 

oder mit anderen zusammen - aktiv mit einem Thema des öffentlichen Lebens in Berlin 

oder Deutschland beschäftigt? Gemeint sind freiwillige Aktivitäten außerhalb Ihres 

Berufslebens. Wir nennen Ihnen im folgenden einige solche Aktivitäten. Bitte antwor-

ten Sie einfach mit JA oder NEIN.      v16a – v16i 

(numeric) 

Interviewer: Antwortkategorien vorlesen. 

Ich habe an einer Unterschriftaktion teilgenommen. v16a= Ja 1 O Nein 2 O 

Ich habe Geld gespendet. v16b= Ja 1 O Nein 2 O 

Ich habe mich mit anderen Menschen zu einer Versammlung 

getroffen und diskutiert (z.B. mit anderen Bewohnern meines 

Stadtteils, in einer Bürgerinitiative, in einer politischen Partei 

oder ähnlichem). v16c= Ja 1 O Nein 2 O 

Ich habe gestreikt v16d= Ja 1 O Nein 2 O 

Ich habe an einer Demonstration oder Kundgebung teilgenom-

men. v16e= 
Ja 1 O Nein 2 O 

Ich habe Kontakt mit den Medien odereinem Journalisten 

aufgenommen. v16f= 
Ja 1 O Nein 2 O 

Ich habe Kontakt mit einem Politiker aufgenommen. v16g= Ja 1 O Nein 2 O 

Ich habe eine Beschwerde oder Klage bei einer öffentlichen Stelle 

eingereicht. v16h= 
Ja 1 O Nein 2 O 

Ich habe andere Aktivitäten unternommen. v16i= Ja 1 O Nein 2 O 

 

17) Wie oft reden Sie mit Familie, Freunden oder Kollegen über Berliner oder deutsche 

Politik? Fast täglich, regelmäßig, selten oder nie?   v17 (numeric) 
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O Fast täglich   v17=1 

O Regelmäßig   v17=2 

O Selten    v17=3 

O Nie    v17=4 

 

18) Wie oft lesen Sie deutschsprachige Zeitungen (kann auch aus dem Internet sein)? 

Fast täglich, regelmäßig, selten oder nie?    v18 (numeric) 

O Fast täglich   v18=1 

O Regelmäßig   v18=2 

O Selten    v18=3 

O Nie    v18=4 

 

19) Wie oft sehen Sie deutschsprachige Nachrichten oder Informationssendungen im 

Fernsehen oder hören Sie solche Sendungen im Radio? Fast täglich, regelmäßig, selten 

oder nie?        v19 (numeric) 

O Fast täglich   v19=1 

O Regelmäßig   v19=2 

O Selten    v19=3 

O Nie    v19=4 

 

Interviewer: Deutsche weiter mit Frage 24 

 

20) Haben Sie sich während der letzten zwölf Monate - allein oder mit anderen zu-

sammen - aktiv mit einem Thema des öffentlichen Lebens in [1=der Türkei/ 2=Italien/ 

3+4+5=der ehemaligen Sowjetunion] beschäftigt? Wir nennen Ihnen im folgenden 

einige solcher Aktivitäten. Bitte antworten Sie einfach mit JA oder NEIN. 

       v20a – v21i (numeric) 

Interviewer: Antwortkategorien vorlesen. 

Ich habe an einer Unterschriftaktion teilgenommen. v20a= Ja 1 O Nein 2 O 

Ich habe Geld gespendet. v20b= Ja 1 O Nein 2 O 

Ich habe mich mit anderen Menschen zu einer Versammlung 

getroffen und diskutiert (z.B. mit anderen Bewohnern meines 

Stadtteils, in einer Bürgerinitiative, in einer politischen Partei oder 

ähnlichem). v20c= Ja 1 O Nein 2 O 

Ich habe gestreikt. v20d= Ja 1 O Nein 2 O 

Ich habe an einer Demonstration oder Kundgebung teilgenom-

men. v20e= 
Ja 1 O Nein 2 O 

Ich habe Kontakt mit den Medien odereinem Journalisten aufge-

nommen. v20f= 
Ja 1 O Nein 2 O 

Ich habe Kontakt mit einem Politiker aufgenommen. v20g= Ja 1 O Nein 2 O 
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Ich habe eine Beschwerde oder Klage bei einer öffentlichen Stelle 

eingereicht. v20h= 
Ja 1 O Nein 2 O 

Ich habe andere Aktivitäten unternommen. v20i= Ja 1 O Nein 2 O 

 

21) Wie oft reden Sie mit Familie, Freunden oder Kollegen über die Politik in [1=der 

Türkei/ 2=Italien/ 3+4+5=der ehemaligen Sowjetunion]? Fast täglich, regelmäßig, 

selten oder nie? 

        v21 (numeric) 

O Fast täglich   v21=1 

O Regelmäßig   v21=2 

O Selten    v21=3 

O Nie    v21=4 

 

22) Wie oft lesen Sie [1=türkisch-sprachige/ 2=italienisch-sprachige / 3+4+5=russisch-

sprachige] Zeitungen (kann auch aus dem Internet sein)? Fast täglich, regelmäßig, 

selten oder nie?        v22 (numeric) 

O Fast täglich   v22=1 

O Regelmäßig   v22=2 

O Selten    v22=3 

O Nie    v22=4 

 

23) Wie oft sehen Sie [1=türkisch-sprachige/ 2=italienisch-sprachige / 3+4+5=russisch-

sprachige] Nachrichtensendungen im Fernsehen oder hören solche Sendungen im 

Radio? Fast täglich, regelmäßig, selten oder nie?     v23 

(numeric) 

O Fast täglich   v23=1 

O Regelmäßig   v23=2 

O Selten    v23=3 

O Nie    v23=4 

 

24) Kennen Sie jemanden, der den Berliner Bürgermeister oder einen der Berliner 

Abgeordneten einmal gesprochen hat oder haben Sie selbst schon einmal mit dem 

Bürgermeister oder einem der Abgeordneten gesprochen?    v24 

(numeric) 

Interviewer: Antwortkategorien vorlesen. 

O Habe selbst den Bürgermeister oder einen der Abgeordneten einmal gespro-

chen --> 26    v24=1 

O Ich kenne jemanden, der den Bürgermeister oder einen der Abgeordneten 

schon einmal gesprochen hat --> 25  v24=2 

O Nein --> 26   v24=3 
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25) Zu welcher der folgenden Gruppen gehört die Person, der den Bürgermeister oder 

einen der Abgeordneten schon einmal gesprochen hat?    v25 (numeric) 

Interviewer: Antwortkategorien vorlesen. 

O Deutsche     v25=1 

O Türken     v25=2 

O Italiener     v25=3 

O Juden     v25=4 

O Aussiedler    v25=5 

O Russen     v25=6 

O Andere Gruppe    v25=7, nämlich _______ v25a (string) 

 

Nun stellen wir einige Fragen zu Ihrer Beteiligung in verschiedenen freiwilligen 

Organisationen, wie z.B. Vereinen. 

 

26) Wir zählen Ihnen im folgenden einige typische gesellschaftliche Organisationen 

auf. Sagen Sie uns bitte jeweils, ob sie noch nie, früher oder jetzt in einer solchen 

Organisation aktiv waren bzw. sind.     v26a – v26p (numeric) 

27) Wenn sie früher oder jetzt Mitglied waren bzw. sind, sagen Sie uns bitte auch, wie 

diese heißt       v27a1 – v27p3 (string) 

28) und ob es sich um eine deutsche oder eine [1=türkische/ 2=italienische/ 3+5=russische/ 

4=jüdische oder russische] Organisation handelt.   v28a1 – v28p3 (numeric) 

Deutsch heißt, daß die Mitglieder der Organisation überwiegend Deutsche sind. 

[1=Türkisch/ 2=Italienisch/ 3+4+5=Russisch/ 4=Jüdisch] heißt, daß die Mitglieder der 

Organisation überwiegend [1=türkischer Herkunft/ 2=italienischer Herkunft/ 

3+4+5=aus der ehemaligen Sowjetunion/ 4= Juden] sind. Zur Erinnerung - folgende 

Antwortkategorien stehen Ihnen zur Verfügung: Ich bin nie Mitglied oder aktiv gewe-

sen, ich bin früher Mitglied oder aktiv gewesen, ich bin jetzt Mitglied oder aktiv. Also: 

nie oder früher oder jetzt. 

 

Interviewer: Organisationstypen vorlesen [eckige Klammern nur auf Nachfrage]. Antwort-

kategorien ggfs. wiederholen. Name nur bei nichtdeutschen Organisationen aufnehmen. 

 

Bin nie 

Mitglied 

oder 

aktiv 

gewesen 

Bin früher 

Mitglied 

oder 

aktiv 

gewesen 

Bin jetzt 

Mitglied 

oder 

aktiv 

Name der 

Organisa-

tion/en 

deutsch (1)/ 

türkisch (2)/ italie-

nisch (3)/ jüdisch (4)/ 

russisch (5) 

Sportverein 

[z.B. auch 

Fußballfrei-

zeitliga] 

v26a=1 

 

� 

v26a=2 

 

� 

v26a=3 

 

� 

v27a1 

______ 

v27a2 

______ 

v27a3 

v28a1=1/2/3/4/5 

v28a2=1/2/3/4/5 

v28a3=1/2/3/4/5 
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______ 

Freizeit-

/Hobbyverei

n 

z.B. Fanclub, 

Karten 

spielen 

v26b=1 

 

� 

v26b=2 

 

� 

v26b=3 

 

� 

v27b1 

______ 

v27b2 

______ 

v27b3 

______ 

v28b1=1/2/3/4/5 

v28b2=1/2/3/4/5 

v28b3=1/2/3/4/5 

Kulturelle 

Vereinigung 

z.B. Musik, 

Literatur v26c=1 

 

� 

v26c=2 

 

� 

v26c=3 

 

� 

v27c1 

______ 

v27c2 

______ 

v27c3 

______ 

v28c1=1/2/3/4/5 

v28c2=1/2/3/4/5 

v28c3=1/2/3/4/5 

Interessenver-

tretung im 

Bildungswe-

sen 

z.B. Eltern-

sprecher an 

der Schule, 

Studentenver-

treter 

v26d=1 

 

� 

v26d=2 

 

� 

v26d=3 

 

� 

v27d1 

______ 

v27d2 

______ 

v27d3 

______ 

v28d1=1/2/3/4/5 

v28d2=1/2/3/4/5 

v28d3=1/2/3/4/5 

Wirtschaftli-

che Interes-

senvertretung 

z.B. Gewerk-

schaft, 

Berufsstands-

organsiation, 

Unterneh-

merverband 

v26e=1 

 

� 

v26e=2 

 

� 

v26e=3 

 

� 

v27e1 

______ 

v27e2 

______ 

v27e3 

______ 

v28e1=1/2/3/4/5 

v28e2=1/2/3/4/5 

v28e3=1/2/3/4/5 

Private 

Interessenver-

tretung, z.B. 

für Mieter, 

Verbraucher, 

Autofahrer 

[gruppenspe-

zifische 

Beispiele] 

v26f=1 

 

� 

v26f=2 

 

� 

v26f=3 

 

� 

v27f1 

______ 

v27f2 

______ 

v27f3 

______ 

v28f1=1/2/3/4/5 

v28f2=1/2/3/4/5 

v28f3=1/2/3/4/5 
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Bürgerinitia-

tiven auf 

lokaler Ebene 

z.B. gegen 

Fluglärm 

oder für eine 

Ampel auf 

dem Schul-

weg 

v26g=1 

 

� 

v26g=2 

 

� 

v26g=3 

 

� 

v27g1 

______ 

v27g2 

______ 

v27g3 

______ 

v28g1=1/2/3/4/5 

v28g2=1/2/3/4/5 

v28g3=1/2/3/4/5 

Politische 

Partei 

[gruppenspe-

zifische 

Beispiele] 

v26h=1 

 

� 

v26h=2 

 

� 

v26h=3 

 

� 

v27h1 

______ 

v27h2 

______ 

v27h3 

______ 

v28h1=1/2/3/4/5 

v28h2=1/2/3/4/5 

v28h3=1/2/3/4/5 

Gesell-

schaftspoliti-

sche Organi-

sationen 

[gruppenspe-

zifische 

Beispiele] 

v26i=1 

 

� 

v26i=2 

 

� 

v26i=3 

 

� 

v27i1 

______ 

v27i2 

______ 

v27i3 

______ 

v28i1=1/2/3/4/5 

v28i2=1/2/3/4/5 

v28i3=1/2/3/4/5 

Kirchliche 

oder religiöse 

Organisation 

[gruppenspe-

zifische 

Beispiele] 

v26j=1 

 

� 

v26j=2 

 

� 

v26j=3 

 

� 

v27j1 

______ 

v27j2 

______ 

v27j3 

______ 

v28j1=1/2/3/4/5 

v28j2=1/2/3/4/5 

v28j3=1/2/3/4/5 

Ethnische 

bzw. nationa-

le Organisati-

on 

[gruppenspe-

zifische 

Beispiele] 

v26k=1 

 

� 

v26k=2 

 

� 

v26k=3 

 

� 

v27k1 

______ 

v27k2 

______ 

v27k3 

______ 

v28k1=1/2/3/4/5 

v28k2=1/2/3/4/5 

v28k3=1/2/3/4/5 

Wohlfahrts-

organisation 

z.B. für 

Behinderte, 

Obdachlose 

v26l=1 

 

� 

v26l=2 

 

� 

v26l=3 

 

� 

v27l1 

______ 

v27l2 

______ 

v27l3 

v28l1=1/2/3/4/5 

v28l2=1/2/3/4/5 

v28l3=1/2/3/4/5 
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o.ä. ______ 

Selbsthilfe-

gruppe 

z.B. bei 

bestimmten 

Krankheiten, 

psychischen 

oder sozialen 

Problemen 

v26m=1 

 

� 

v26m=2 

 

� 

v26m=3 

 

� 

v27m1 

______ 

v27m2 

______ 

v27m3 

______ 

v28m1=1/2/3/4/5 

v28m2=1/2/3/4/5 

v28m3=1/2/3/4/5 

Jugendorga-

nisation 

[gruppenspe-

zifische 

Beispiele] 

v26n=1 

 

� 

v26n=2 

 

� 

v26n=3 

 

� 

v27n1 

______ 

v27n2 

______ 

v27n3 

______ 

v28n1=1/2/3/4/5 

v28n2=1/2/3/4/5 

v28n3=1/2/3/4/5 

Frauenorga-

nisation 

[gruppenspe-

zifische 

Beispiele] 

v26o=1 

 

� 

v26o=2 

 

� 

v26o=3 

 

� 

v27o1 

______ 

v27o2 

______ 

v27o3 

______ 

v28o1=1/2/3/4/5 

v28o2=1/2/3/4/5 

v28o3=1/2/3/4/5 

Eine andere 

Art von 

Organisation 

v26p=1 

 

� 

v26p=2 

 

� 

v26p=3 

 

� 

v27p1 

______ 

v27p2 

______ 

v27p3 

______ 

v28p1=1/2/3/4/5 

v28p2=1/2/3/4/5 

v28p3=1/2/3/4/5 

 

29) Bitte sagen Sie uns, wie viele Stunden im Monat Sie mit Aktivitäten im Rahmen der 

deutschen Organisationen, die Sie eben genannt haben, zur Zeit verbringen.  

_ _ _ Stunden       v29 (numeric) 

 

30) Haben sie durch Aktivitäten in diesen deutschen Organisationen und Gruppierun-

gen persönliche Kontakte hergestellt, die für Sie wichtig sind? Sind das viele, einige, 

einer oder keiner?        v30 (numeric) 

O Viele, mehr als 5 v30=1 

O Einige, 2 bis 5  v30=2 

O Einer   v30=3 

O Keiner   v30=4 
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31) Gibt es in Ihrem Umfeld, unter Verwandten, Freunden und guten Bekannten 

Personen, die sich in deutschen Vereinen und Organisationen engagieren? Sind das 

viele, einige, eine oder keine?       

v31 (numeric) 

O Viele, mehr als 5 v31=1 

O Einige, 2 bis 5  v31=2 

O Einer   v31=3 

O Keiner   v31=4 

 

Interviewer: Deutsche weiter mit Frage 38. 

 

32) Bitte sagen Sie uns, wie viele Stunden im Monat Sie mit Aktivitäten im Rahmen der 

[1=türkischen / 2=italienischen/ 3+5=russischen/ 4=jüdischen/ russischen (32a)] Organisatio-

nen, die Sie eben genannt haben, zur Zeit verbringen. 

_ _ _ Stunden      v32 + v32a (numeric) 

 

33) Haben sie durch Aktivitäten in diesen [1=türkischen / 2=italienischen/ 3+5=russischen/ 

4=jüdischen/ russischen (33a)] Organisationen und Gruppierungen persönliche Kontakte 

hergestellt, die für Sie wichtig sind? Sind das viele, einige, einer oder keiner?  

       v33 + v33a (numeric) 

O Viele, mehr als 5 v33(a)=1 

O Einige, 2 bis 5  v33(a)=2 

O Einer   v33(a)=3 

O Keiner   v33(a)=4 

 

34) Gibt es in Ihrem Umfeld, unter Verwandten, Freunden und guten Bekannten 

Personen, die sich in [1=türkischen / 2=italienischen/ 3+5=russischen/ 4=jüdischen/ russi-

schen (34a)] Vereinen und Organisationen engagieren? Sind das viele, einige, eine oder 

keine?          v34 + v34a 

(numeric) 

O Viele, mehr als 5 v34(a)=1 

O Einige, 2 bis 5  v34(a)=2 

O Einer   v34(a)=3 

O Keiner   v34(a)=4 

 

Interviewer: 

- Türken weiter mit Frage 35a 

- Italiener weiter mit Frage 35b 

- „Russen“ weiter mit Frage 35c 

 

35a) Wir nennen Ihnen jetzt 10 türkische Organisationen. Bitte sagen Sie uns 
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ob Sie diese Organisation kennen, 

ob Sie Leute kennen, die bei dieser Organisation aktiv oder Mitglied sind und 

ob Sie dieser Organisation vertrauen. 

Interviewer: Antwortkategorien jeweils wiederholen.   v35a1a – v35a10c (numeric) 

 
kenne ich 

kenne 

Leute dort 

vertraue 

ich 

Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg 

(TBB) 
v35a1a=1 v35a1b=1 v35a1c=1 

Türkische Gemeinde zu Berlin - Berlin Türk 

Cemaati (TGB) 
v35a2a=1 v35a2b=1 v35a2c=1 

Türkische Minderheit - Türk Azinlik 

Dernegi 
v35a3a=1 v35a3b=1 v35a3c=1 

Kurdische Gemeinde von Berlin v35a4a=1 v35a4b=1 v35a4c=1 

Kulturzentrum Anatolische Aleviten-

Anadolu Aleveri Kültür Merkezi (AAKM) 
v35a5a=1 v35a5b=1 v35a5c=1 

Türkisch-Islamische Union der Anstalt für 

Religion - Diyanet Isleri Türk Islam Birligi 

(DITIB)  

v35a6a=1 v35a6b=1 v35a6c=1 

Islamischen Föderation in Berlin v35a7a=1 v35a7b=1 v35a7c=1 

Islamische Gemeinschaft Milli Görüs 

(IGMG) 
v35a8a=1 v35a8b=1 v35a8c=1 

Türkischer Elternverein in Berlin-

Brandenburg 
v35a9a=1 v35a9b=1 v35a9c=1 

Türkiyemspor v35a10a=1 v35a10b=1 v35a10c=1 

--> 36 

 

35b) Wir nennen Ihnen jetzt 10 italienische Organisationen. Bitte sagen Sie uns 

ob Sie diese Organisation kennen, 

ob Sie Leute kennen, die bei dieser Organisation aktiv oder Mitglied sind und 

ob Sie dieser Organisation vertrauen. 

Interviewer: Antwortkategorien jeweils wiederholen.   v35b1a – v35b10c (numeric) 

 
kenne ich 

kenne Leute 

dort 

vertraue 

ich 

Comitato degli italiani all'Estero (COMITES) 

Berlin/ Auslandsgremium der Italiener 
v35b1a=1 v35b1b=1 v35b1c=1 

Missione Cattolica Italiana/ Katholisches 

Pfarramt für Italiener 
v35b2a=1 v35b2b=1 v35b2c=1 

Instituto Italiano di Cultura/ Italienisches 

Kulturinstitut 
v35b3a=1 v35b3b=1 v35b3c=1 

Deutsch-Italienische Gesellschaft v35b4a=1 v35b4b=1 v35b4c=1 
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Asilo Italiano (u.a. Deutsch-Italienischer 

Kindergarten, Arbeitskreis Fidele 

Pädagogiek)  

v35b5a=1 v35b5b=1 v35b5c=1 

CARITAS - Centro Italiano/ Sozialdienst für 

italienische Arbeitnehmer 
v35b6a=1 v35b6b=1 v35b6c=1 

Incontri Berlinesi/ Gespächskreis 

einflußreicher Italiener 
v35b7a=1 v35b7b=1 v35b7c=1 

Club Italia/ Sport- und Freizeitclub v35b8a=1 v35b8b=1 v35b8c=1 

Tubo Kurvo/ Deutsch-Italienischer Freund-

schaftkreis 
v35b9a=1 v35b9b=1 v35b9c=1 

Club Donne Italiano/ Interkulturelle 

Beratungs- und Begegnungsstätte 

v35b10a=

1 
v35b10b=1 

v35b10c=

1 

--> 36 

 

35c) Wir nennen Ihnen jetzt 10 Organisationen. Bitte sagen Sie uns 

ob Sie diese Organisation kennen, 

ob Sie Leute kennen, die bei dieser Organisation aktiv oder Mitglied sind und 

ob Sie dieser Organisation vertrauen. 

Interviewer: Antwortkategorien jeweils wiederholen.   v35c1a – v35c10c (numeric) 

 
kenne ich 

kenne Leute 

dort 

vertraue 

ich 

Berliner Diözese der Russisch-Orthodoxen 

Kirche des Moskauer Patriarchats (KdöR) 
v35c1a=1 v35c1b=1 v35c1c=1 

Russisch-Orthodoxe Diözese des orthodo-

xen Bischofs von Berlin und Deutschland 

(Russische Orthodoxe Kirche im Ausland) 

v35c2a=1 v35c2b=1 v35c2c=1 

Jüdische Gemeinde zu Berlin v35c3a=1 v35c3b=1 v35c3c=1 

Orthodoxe Gemeinde Adass Jisroel v35c4a=1 v35c4b=1 v35c4c=1 

Jüdischer Kulturverein v35c5a=1 v35c5b=1 v35c5c=1 

Center der russischen Kultur WELT-MIR v35c6a=1 v35c6b=1 v35c6c=1 

Club Dialog (u.a. Cafe´ "Kupawa" und 

Jugendzentrum "Schalasch") 
v35c7a=1 v35c7b=1 v35c7c=1 

Interkulturelle pädagogische Gesellschaft 

MITRA 
v35c8a=1 v35c8b=1 v35c8c=1 

Landsmannschaft der Deutschen aus 

Rußland 
v35c9a=1 v35c9b=1 v35c9c=1 

Turn- und Sportclub Makkabi 

v35c10a=

1 
v35c10b=1 

v35c10c=

1 

--> 36 (Juden aus der ehemaligen Sowjetunion --> 35d) 
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36) Wie oft besuchen Sie [1=die Türkei/ 2=Italien/ 3+ 4+5=die ehemalige Sowjetuni-

on]?         v36 (numeric) 

Interviewer: Antwortkategorien vorlesen. 

O Mehrmals im Jahr  v36=1 

O Einmal im Jahr  v36=2 

O Weniger als einmal im Jahr v36=3 

O Nie   v36=4 

 

37) Wie oft schicken Sie Geld zu Verwandten oder Freunden [1= in die Türkei/ 2=nach 

Italien/ 3+ 4+5=in die ehemalige Sowjetunion]?   v37 (numeric) 

Interviewer: Antwortkategorien vorlesen. 

O Mehrmals im Jahr  v37=1 

O Einmal im Jahr  v37=2 

O Weniger als einmal im Jahr v37=3 

O Nie   v37=4 

 

38) Themenwechsel: Im folgenden nennen wir Ihnen einige Institutionen des öffentli-

chen Lebens in Berlin, Deutschland und Europa. Bitte sagen Sie uns, inwieweit Sie der 

genannten Institution vertrauen oder nicht. Benutzen Sie dazu eine Skala von 1 (ver-

traue ich ganz und gar nicht) bis 5 (vertraue ich voll und ganz). 

Interviewer: Institutionen vorlesen.    v38a – v38i (numeric) 

Den Beamten und Angestellten in den Berliner Behörden v38a= 1-5 

Den Schulen und Lehrern in Berlin v38b= 1-5 

Der Berliner Polizei v38c= 1-5 

Den Berliner Gerichten v38d= 1-5 

Dem Berliner Abgeordnetenhaus v38e= 1-5 

Dem deutschen Bundestag v38f= 1-5 

Der deutschen Verfassung v38g= 1-5 

Dem demokratischen System in den westeuropäischen Ländern. v38h= 1-5 

Der Europäischen Union v38i= 1-5 

 

39) Wir nennen Ihnen jetzt einige bekannte Meinungen und Standpunkte. Bitte sagen 

Sie uns jeweils, inwieweit Sie der genannten Behauptung zustimmen oder nicht. 

Benutzen Sie dazu eine Skala von 1 (stimme ganz und gar nicht zu) bis 5 (stimme voll 

und ganz zu). 

Interviewer: Statements vorlesen.     v39a – v39s (numeric) 

Parteien sind nur an meiner Stimme interessiert, nicht an meiner Mei-

nung. v39a= 

1-5 

Berliner Beamte sind nur an Regeln und Formularen interessiert. v39c= 1-5 

Manchmal ist die Politik so kompliziert, daß Leute wie ich gar nicht mehr  
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verstehen, was geschieht. v39d= 1-5 

Im Allgemeinen denke ich, daß man anderen Menschen vertrauen kann. 

v39e= 

1-5 

Religion sollte keinen Einfluß auf die Politik haben. v39f= 1-5 

Personen die dauerhaft in Deutschland leben, sollten auch das Wahlrecht 

besitzen. v39h= 

1-5 

Leute wie ich haben ganz sicher Einfluß auf die Regierungspolitik. 39i= 1-5 

Jeder hat das Recht zu demonstrieren, egal wofür, solange dabei kein 

Gesetz übertreten wird. v39k= 

1-5 

Abgeordnete kümmern sich nicht um Leute wie mich. v39l= 1-5 

Männer und Frauen müssen nicht immer gleich behandelt werden. 39m= 1-5 

Wenn ein Deutscher etwas verspricht, dann tut er es auch. v39n= 1-5 

Deutschen ist das Streben nach persönlichem Erfolg wichtiger als das 

Gemeinwohl. v39o= 

1-5 

Ich fühle mich wohl unter Deutschen. v39p= 1-5 

 

Interviewer: Deutsche (Gruppe 6) weiter mit Frage 43. 

 

Wenn ein [1=Türke/ 2=Italiener/ 3+4+5=Russe/ 4=Jude (39qq)/ 5= 

Aussiedler (39qq)] etwas verspricht, dann tut er es auch. v39q(q)= 

 1-5 

[1=Türken/ 2=Italienern/ 3+4+5=Russen/ 4=Juden (39rr)/ 5= Aussied-

lern (39rr)]] ist das Streben nach persönlichem Erfolg wichtiger als das 

Gemeinwohl. v39r(r)= 

 1-5 

Ich fühle mich wohl unter [1=Türken/ 2=Italienern/ 3+4+5=Russen/ 

4=Juden (39ss)/ 5= Aussiedlern (39ss)]]. v39s(s)= 

 1-5 

 

40) Haben Sie [3+5= nicht aus der ehemaligen Sowjetunion stammende/ 4= nicht-

jüdische und nicht aus der ehemaligen Sowjetunion stammende] deutsche Freunde 

und wenn ja, einen oder mehrere?     v40 (numeric) 

O Ja, mehrere  v40=1 

O Ja, einen   v40=2 

O Nein, keine  v40=3 

 

41) Stellen Sie sich vor, sie bekommen einen [3+5=nicht aus der ehemaligen Sowjetuni-

on stammenden / 4= nicht-jüdischen und nicht aus der ehemaligen Sowjetunion 

stammende] deutschen Nachbarn. Wäre Ihnen das angenehm, unangenehm oder egal?

        v41 (numeric) 

O Angenehm  v41=1 

O Unangenehm  v41=2 

O Egal   v41=3 
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42) Und wie wäre es wenn ein [3+5= nicht aus der ehemaligen Sowjetunion stammen-

der/ 4= nicht-jüdischer und nicht aus der ehemaligen Sowjetunion stammender] 

Deutscher in Ihre Familie einheiraten würde? Wäre Ihnen das angenehm, unangenehm 

oder egal?        v42 

(numeric) 

O Angenehm  v42=1 

O Unangenehm  v42=2 

O Egal   v42=3 

 

Interviewer: Minderheiten (Gruppen 1-5) weiter mit Frage 55 

 

43) Haben Sie türkische Freunde und wenn ja, einen oder mehrere? v43 (numeric) 

O Ja, mehrere  v43=1 

O Ja, einen   v43=2 

O Nein, keine  v43=3 

 

44) Stellen Sie sich vor, sie bekommen einen türkischen Nachbarn. Wäre Ihnen das 

angenehm, unangenehm oder egal?     v44 (numeric) 

O Angenehm  v44=1 

O Unangenehm  v44=2 

O Egal   v44=3 

 

45) Und wie wäre es wenn ein Türke in Ihre Familie einheiraten würde? Wäre Ihnen 

das angenehm, unangenehm oder egal?    v45 (numeric) 

O Angenehm  v45=1 

O Unangenehm  v45=2 

O Egal   v45=3 

 

46) Haben Sie italienische Freunde und wenn ja, einen oder mehrere? v46 (numeric) 

O Ja, mehrere  v46=1 

O Ja, einen   v46=2 

O Nein, keine  v46=3 

 

47) Stellen Sie sich vor, sie bekommen einen italienischen Nachbarn. Wäre Ihnen das 

angenehm, unangenehm oder egal?     v47 (numeric) 

O Angenehm  v47=1 

O Unangenehm  v47=2 

O Egal   v47=3 
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48) Und wie wäre es wenn ein Italiener in Ihre Familie einheiraten würde? Wäre Ihnen 

das angenehm, unangenehm oder egal?     v48 (numeric) 

O Angenehm  v48=1 

O Unangenehm  v48=2 

O Egal   v48=3 

 

49) Haben Sie Freunde unter deutschstämmigen Aussiedlern und wenn ja, einen oder 

mehrere?        v49 (numeric) 

O Ja, mehrere  v49=1 

O Ja, einen   v49=2 

O Nein, keine  v49=3 

 

50) Stellen Sie sich vor, sie bekommen einen deutschstämmigen Aussiedler als Nach-

barn. Wäre Ihnen das angenehm, unangenehm oder egal?  v50 (numeric) 

O Angenehm  v50=1 

O Unangenehm  v50=2 

O Egal   v50=3 

 

51) Und wie wäre es wenn ein deutschstämmiger Aussiedler in Ihre Familie einheira-

ten würde? Wäre Ihnen das angenehm, unangenehm oder egal?   v51 (numeric) 

O Angenehm  v51=1 

O Unangenehm  v51=2 

O Egal   v51=3 

 

52) Haben Sie jüdische Freunde und wenn ja, einen oder mehrere? v52 (numeric) 

O Ja, mehrere  v52=1 

O Ja, einen   v52=2 

O Nein, keine  v52=3 

 

53) Stellen Sie sich vor, sie bekommen einen jüdischen Nachbarn. Wäre Ihnen das 

angenehm, unangenehm oder egal?     v53 (numeric) 

O Angenehm  v53=1 

O Unangenehm  v53=2 

O Egal   v53=3 

 

54) Und wie wäre es wenn ein Jude in Ihre Familie einheiraten würde? Wäre Ihnen das 

angenehm, unangenehm oder egal?     v54 (numeric) 

O Angenehm  v54=1 

O Unangenehm  v54=2 

O Egal   v54=3 
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54a) Haben Sie Freunde unter Russen und wenn ja, einen oder mehrere? v54a 

(numeric) 

O Ja, mehrere  v54a=1 

O Ja, einen   v54a=2 

O Nein, keine  v54a=3 

 

54b) Stellen Sie sich vor, sie bekommen einen Russen als Nachbarn. Wäre Ihnen das 

angenehm, unangenehm oder egal?    v54b (numeric) 

O Angenehm  v54b=1 

O Unangenehm  v54b=2 

O Egal   v54b=3 

 

54c) Und wie wäre es wenn ein Russe in Ihre Familie einheiraten würde? Wäre Ihnen 

das angenehm, unangenehm oder egal?   v54c (numeric) 

O Angenehm  v54c=1 

O Unangenehm  v54=2 

O Egal   v54=3 

 

Zum Abschluß stellen wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Person. Wir möchten Sie daran 

erinnern, daß dieses Interview anonym bleibt. D.h. ihr Name wird nicht gespeichert 

und ihre persönlichen Daten werden weder veröffentlicht noch weitergegeben. 

 

55) Welche Sprache würden Sie als Ihre Muttersprache bezeichnen (mehrere Antwor-

ten möglich)?      v55a – v55e (numeric) 

O Deutsch --> 57 v55a=1 

O Türkisch   v55b=1 

O Italienisch v55c=1 

O Russisch  v55d=1 

O Andere Sprache v55e=1 , nämlich ________ v55f (string) 

 

56) Wie gut sprechen Sie Deutsch?     v56 (numeric) 

Interviewer: Antwortkategorien vorlesen! 

O Spreche gar kein deutsch    v56=1 

O Spreche wenig deutsch    v56=2 

O Spreche einigermaßen deutsch   v56=3 

O Spreche fließend deutsch    v56=4 

O Spreche deutsch wie meine Muttersprache   v56=5 

 

Interviewer: Frage 57 nur bei Unklarheit, ansonsten selbst ausfüllen. 
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57) Geschlecht [Leider kann ich aufgrund der Telefonverbindung nicht genau hören, 

ob Sie ein Mann oder eine Frau sind.]     v57 (numeric) 

O männlich  v57=1 

O weiblich  v57=2 

 

58) In welchem Jahr sind Sie geboren? _ _ _ _    v58 (numeric) 

 

59) Bitte beschreiben Sie die Art Ihres Haushalts, in dem Sie leben. v59 (numeric) 

Interviewer: Antwortkategorien vorlesen. 

O Einzelperson --> 60     v59=1 

O Lebensgemeinschaft ohne Kinder --> 59a   v59=2 

O Lebensgemeinschaft mit mindestens einem Kind --> 59a   v59=3 

O Alleinerziehend mit mindestens einem Kind --> 60  v59=4 

O Sonstige Haushaltsform --> 60    v59=5 

 

59a) Ist Ihr Lebenspartner ebenfalls [1=türkischer Herkunft/ 2=italienischer Herkunft/ 

3+5=Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion/ 4=Jude aus der ehemaligen 

Sowjetunion] oder gehört diese(r) einer anderen Gruppe an? 

Interviewer: Antwortkategorien vorlesen.     v59a (numeric) 

O Ja, selbe Gruppe  v59a=1 

O Nein, andere Gruppe v59a=2, nämlich _______ v59b (string) 

 

60) Wie viele Personen leben insgesamt in ihrem Haushalt? _ _  v60 (numeric) 

 

61) Welches sind die wichtigsten Einkommensquellen Ihres Haushalts? (mehrere 

Antworten möglich)?      v61a – v61e 

(numeric) 

Interviewer: Antwortkategorien vorlesen. 

O Einkommen aus Erwerbstätigkeit      v61a=1 

O Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Rente, BAFöG  v61b=1 

O Unterhaltsleistungen von den Eltern, vom Ehepartner oder Verwandten  

        v61c=1 

O Vermögen, Ersparnisse      v61d=1 

O Andere Einkommensquellen     v61e=1 

 

62) Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen ihres gesamten Haushalts aus all den 

vorangegangen Einkommensquellen (nach Abzug von Steuern und Sozialversiche-

rung). 

_ _._ _ _ DM       v62 (numeric) 

 

63) Welchen Schulabschluß haben Sie erreicht?    v63 (numeric) 
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Interviewer: Antwortkategorien vorlesen! 

O Keinen Schulabschluß      v63=1 

O Einfachen Schulabschluß (Abschluß nach Pflichtschulzeit)  v63=2 

O Mittlere Reife (über Pflichtschule hinaus)    v63=3 

O Hochschulreife (Erwerb der Studienberechtigung)   v63=4 

O Anderen Schulabschluß     v63=5 

 

64) Über welche berufliche Ausbildung verfügen Sie?   v64 (numeric) 

Interviewer: Antwortkategorien vorlesen! 

O Keine Berufsausbildung     v64=1 

O Fachlich qualifizierende Berufsausbildung (D: Facharbeiter, Kaufmann/-frau) 

        v64=2 

O Universell qualifizierende Zusatzausbildung (D: Meister, Techniker, Beamte) 

        v64=3 

O Hochschule (D: Universität, Fachhochschulen)   v64=4 

O Andere Berufsausbildung     v64=5 

 

65) Sind Sie erwerbstätig und wenn ja, in welchem Umfang?  v65 (numeric) 

Interviewer: Antwortkategorien vorlesen! 

O Nicht erwerbstätig      v65=1 

O Gelegentlich erwerbstätig     v65=2 

O Geringfügig beschäftigt (630 DM-Gesetz)    v65=3 

O Teilzeit erwerbstätig (unter 30 Stunden) --> 68   v65=4 

O Vollzeit erwerbstätig (mindestens 30 Stunden) --> 68  v65=5 

 

66) Da Sie überwiegend nicht erwerbstätig sind, trifft eine der folgenden Lebenslagen 

auf Sie zu?       v66 (numeric) 

Interviewer: Antwortkategorien vorlesen! 

O Bin Schüler --> 69     v66=1 

O Bin Auszubildender/Berufsschüler --> 69  v66=2 

O Bin Student --> 69     v66=3 

O Leiste Wehr-/Zivildienst --> 69   v66=4 

O Bin im Erziehungsurlaub --> 69   v66=5 

O Bin Hausfrau oder Hausmann --> 69   v66=6 

O Bin Rentner --> 69     v66=7 

O Verfüge über andere Einkünfte --> 69   v66=8 

O Bin Arbeitslos      v66=9 

 

67) Wie lange sind Sie schon arbeitslos (in Monaten)? _ _ _ --> 69 v67 (numeric) 

 

68) Welche berufliche Stellung nehmen Sie ein?   v68 (numeric) 
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O Arbeiter      v68=1 

O Angestellter    v68=2 

O Beamter     v68=3 

O Selbständig ohne Angestellte  v68=4 

O Selbständig mit Angestellten  v68=5 

O Mithelfender Familienangehöriger  v68=6 

 

69) Welcher Religion fühlen Sie sich angehörig?   v69 (numeric) 

Interviewer: bei Antwort „Christentum“ oder „Islam“ nachfragen. 

O Evangelische Kirche  v69=1 

O Römisch-katholische Kirche  v69=2 

O Christlich-orthodoxe Kirche  v69=3 

O Judentum   v69=4 

O Islam/ Aleviten   v69=5 

O Islam/ Sunniten   v69=6 

O Islam/ Schiiten   v69=7 

O Andere Religion   v69=8 

O Keiner Religion   v69=9 

 

70) Für wie gläubig halten Sie sich selbst? Sehr gläubig, gläubig, weniger gläubig oder 

überhaupt nicht gläubig?       v70 (numeric) 

O Sehr gläubig    v70=1 

O Gläubig    v70=2 

O Weniger gläubig   v70=3 

O Überhaupt nicht gläubig  v70=4 

 

71) Wie oft besuchen Sie religiöse Zusammenkünfte abgesehen von Begräbnisfeiern, 

Taufen und Hochzeiten?       v71 (numeric) 

Interviewer: Antwortkategorien vorlesen. 

O Mehrere Male pro Woche   v71=1 

O Einmal pro Woche   v71=2 

O Mindestens einmal pro Monat v71=3 

O Mehrere Male im Jahr  v71=4 

O Einmal im Jahr    v71=5 

O Weniger als einmal im Jahr  v71=6 

O Nie    v71=7 

 

72) Haben sie vor der deutschen Wiedervereinigung in der DDR, der Bundesrepublik 

oder gar nicht in Deutschland gelebt?     v72 (numeric) 

O In der DDR    v72=1 

O In der Bundesrepublik  v72=2 
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O Gar nicht in Deutschland  v72=3 

 

73) Wie verbunden fühlen Sie sich mit den folgenden Einheiten? Bitte benutzen Sie eine 

Skala von 1 (fühle mich überhaupt nicht verbunden) bis 5 (fühle mich sehr verbunden). 

Interviewer: Antwortkategorien vorlesen!   v73a – v73f (numeric) 

Ihrem Bezirk v73a= 1-5 

Berlin v73b= 1-5 

Deutschland v73c= 1-5 

Europa v73d= 1-5 

Interviewer: letzte beide Einheiten nur an Minderheiten. 

Den [1=Türken/ 2=Italienern/ 3= -/ 4= Juden/ 5= Aussiedlern/ 3+4+5= 

Russen (73ee)] in Berlin v73e(e)= 

1-5 

Der [1=Türkei/ 2=Italien/ 3= -/ 4=Israel/ 5= - / 3+4+5=Russland (73ff)] 

v73f(f)= 

1-5 

 

73x) Wie wird sich nach den Terroranschlägen in den USA ihrer Meinung nach das 

Verhältnis zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen in Berlin entwickeln? 

Interviewer: Antwortkategorien vorlesen.     v73x (numeric) 

O Das Verhältnis wird sich stark verschlechtern  v73x=1 

O Das Verhältnis wird sich etwas verschlechtern  v73x=2 

O Das Verhältnis wird sich kaum verändern  v73x=3 

O Das Verhältnis könnte sich sogar verbessern  v73x=4 

 

Ende des Interviews _ _ : _ _ Uhr     v74 (time) 

 

Datum des Interviews _ _ - _ _ - _ _ _ _     v75 (date) 

 

In welcher Sprache wurde das Interview geführt?    v76 (numeric) 

O Deutsch  v76=1 

O Türkisch  v76=2 

O Italienisch v76=3 

O Russisch  v76=4 

 

Wenn das Interview auf deutsch geführt worden ist: Wie gut beherrschte der Gefragte die 

deutsche Sprache?       v77 (numeric) 

O Sehr gut  v77=1 

O Ziemlich gut v77=2 

O Schlecht  v77=3 

O Sehr schlecht v77=4 
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Angerufene Telefonnummer _ _ _ _ _ _ _ _     v78 (numeric) 

 

Befragter ist       v79 (numeric) 

O Jude aus der Liste russischer Namen   v79=1 

O Jude aus der Liste deutscher Namen   v79=2 

O Aussiedler aus der Liste russischer Namen  v79=3 

O Aussiedler aus der Liste deutscher Namen  v79=4 

O Russe aus der Liste russischer Namen  v79=5 

O Russe aus der Liste deutscher Namen   v79=6 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix 3 
 

Verklaren van politieke participatie met multiple 
lineaire regressie 

 
 
 
 

  Model 1  Model 2  Model 3  Model 4 

 ß ß ß ß 

Turken      

Geslacht (ref. vrouw) 0,084 0,087 0,048 0,008 

Werkend -0,002 -0,030 -0,055 -0,061 

Leeftijd 0,070 -0,039 -0,032 -0,040 

Opleiding (ref. geen opleiding) 0,206* 0,169* 0,074 0,074 

Jaar van migratie  -0,153 -0,105 -0,123 

Duits staatsburgerschap  0,107 0,048 0,044 

Duitse taalvaardigheid  0,075 -0,023 -0,003 

Lidmaatschap Duitse org.   0,263** 0,243** 

Mensen kennen in Duitse org.   0,121* 0,094 

Burgemeester   0,283** 0,223** 

Algemeen vertrouwen   -0,032 0,001 

Duitse vrienden   0,096 0,080 

Lidmaatschap Turkse org.    0,190* 

Mensen kennen in Turkse org.    0,094 

     

Adjusted R² 0,044 0,075 0,299 0,337 

     

Italianen     
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  Model 1  Model 2  Model 3  Model 4 

Geslacht (ref. vrouw) -0,008 -0,028 -0,043 -0,024 

Werkend -0,002 -0,002 -0,011 -0,016 

Leeftijd -0,095 0,011 0,078 0,041 

Opleiding (ref. geen opleiding) 0,292** 0,240* 0,126 0,122 

Jaar van migratie  0,143 0,121 0,112 

Duits staatsburgerschap  0,020 -0,015 -0,012 

Duitse taalvaardigheid  0,116 0,022 0,021 

Lidmaatschap Duitse org.   0,215* 0,183* 

Mensen kennen in Duitse org.   0,172* 0,168* 

Burgemeester   0,269** 0,248** 

Algemeen vertrouwen   0,006 -0,013 

Duitse vrienden   -0,108 -0,117* 

Lidmaatschap Ital. org.    0,170* 

Mensen kennen in Ital.org.    -0,005 

     

Adjusted R² 0,081 0,079 0,235 0,253 

     

Aussiedler     

Geslacht (ref. vrouw) 0,030 0,054 0,047 0,051 

Werkend 0,080 0,064 0,068 0,065 

Leeftijd 0,053 0,030 0,005 -0,001 

Opleiding (ref. geen opleiding) 0,049 0,046 -0,004 -0,002 

Jaar van migratie  -0,198* -0,150* -0,152* 

Duits staatsburgerschap  -0,015 -0,035 -0,040 

Duitse taalvaardigheid  0,048 0,001 0,001 

Lidmaatschap Duitse org.   0,135* 0,138* 

Mensen kennen in Duitse org.   0,235** 0,226* 

Burgemeester   0,197** 0,195** 

Algemeen vertrouwen   0,025 0,023 

Duitse vrienden   0,110* 0,105* 

Lidmaatschap Russ. org.    0,058 

Mensen kennen in Russ. org.    -0,010 

     

Adjusted R² -0,001 0,030 0,207 0,204 

     

Russische Joden     

Geslacht (ref. vrouw) 0,020 0,025 0,054 0,076 

Werkend 0,042 -0,016 -0,065 -0,016 

Leeftijd -0,038 -0,032 0,030 -0,014 
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  Model 1  Model 2  Model 3  Model 4 

Opleiding (ref. geen opleiding) 0,015 -0,004 -0,085 -0,021 

Jaar van migratie  -0,099 -0,015 -0,061 

Duits staatsburgerschap  0,139 0,173* 0,111 

Duitse taalvaardigheid  0,004 -0,047 -0,072 

Lidmaatschap Duitse org.   -0,041 -0,031 

Mensen kennen in Duitse org.   0,285* 0,061 

Burgemeester   0,131 0,084 

Algemeen vertrouwen   0,072 0,041 

Duitse vrienden   0,243* 0,247* 

Lidmaatschap Russ. org.    0,215* 

Mensen kennen in Russ. org.    0,252* 

     

Adjusted R² -0,029 -0,018 0,100 0,206 

     

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 

 
* significantieniveau van tenminste 90% (p>0.1) 

** significantieniveau van tenminste 99% (p>0.01) 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix 4 
 

Verklaren van politieke interesse met multiple lineaire 
regressie 

 
 
 
 

  Model 1  Model 2  Model 3  Model 4 

  ß  ß  ß  ß 

Turken      

Geslacht (ref. vrouw) 0,195* 0,193* 0,174* 0,198* 

Werkend 0,015 -0,016 -0,058 -0,047 

Leeftijd 0,095 0,150 0,174* 0,168 

Opleiding (ref. geen opleiding) 0,259** 0,183* 0,143* 0,145* 

Jaar van migratie   0,062 0,116 0,123 

Duits staatsburgerschap  0,084 0,052 0,047 

Duitse taalvaardigheid  0,204* 0,135* 0,135* 

Lidmaatschap Duitse org.   0,088 0,112* 

Mensen kennen in Duitse org.   0,035 -0,011 

Burgemeester   0,200* 0,216* 

Algemeen vertrouwen   -0,105* -0,121* 

Duitse vrienden   0,111 0,109 

Lidmaatschap Turkse org.    -0,121* 

Mensen kennen in Turkse org.    0,065 

     

Adjusted R² 0,129 0,156 0,226 0,230 

     

Italianen     
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  Model 1  Model 2  Model 3  Model 4 

Geslacht (ref. vrouw) 0,163* 0,136* 0,130* 0,123 

Werkend 0,003 0,011 -0,019 -0,013 

Leeftijd -0,002 -0,032 0,020 0,030 

Opleiding (ref. geen opleiding) 0,322** 0,292** 0,213* 0,211* 

Jaar van migratie  -0,062 -0,093 -0,086 

Duits staatsburgerschap  0,046 0,017 0,028 

Duitse taalvaardigheid  0,113 0,011 0,018 

Lidmaatschap Duitse org.   0,170* 0,183* 

Mensen kennen in Duitse org.   0,204* 0,184* 

Burgemeester   0,168* 0,167* 

Algemeen vertrouwen   0,039 0,052 

Duitse vrienden   0,013 0,007 

Lidmaatschap Ital. org.    -0,058 

Mensen kennen in Ital.org.    0,064 

     

Adjusted R² 0,103 0,110 0,197 0,192 

     

Aussiedler     

Geslacht (ref. vrouw) 0,100 0,119* 0,117* 0,108* 

Werkend 0,001 -0,015 0,002 0,009 

Leeftijd 0,043 0,021 0,022 0,026 

Opleiding (ref. geen opleiding) 0,207** 0,208** 0,203* 0,204* 

Jaar van migratie  -0,146* -0,151* -0,144* 

Duits staatsburgerschap  -0,073 -0,084 -0,082 

Duitse taalvaardigheid  0,088 0,100 0,097 

Lidmaatschap Duitse org.   -0,046 -0,035 

Mensen kennen in Duitse org.   0,113 0,165* 

Burgemeester   0,011 0,019 

Algemeen vertrouwen   -0,055 -0,056 

Duitse vrienden   -0,036 -0,022 

Lidmaatschap Russ. org.    -0,084 

Mensen kennen in Russ. org.    -0,072 

     

Adjusted R² 0,038 0,060 0,056 0,060 

     

Russische Joden     

Geslacht (ref. vrouw) 0,097 0,106 0,124 0,137 

Werkend -0,030 -0,063 -0,101 -0,076 

Leeftijd -0,084 -0,078 -0,031 -0,051 
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  Model 1  Model 2  Model 3  Model 4 

Opleiding (ref. geen opleiding) 0,163* 0,173* 0,137 0,169 

Jaar van migratie  -0,193* -0,138 -0,159 

Duits staatsburgerschap  -0,059 -0,040 -0,070 

Duitse taalvaardigheid  0,011 -0,010 -0,020 

Lidmaatschap Duitse org.   0,014 0,018 

Mensen kennen in Duitse org.   0,203* 0,078 

Burgemeester   0,070 0,040 

Algemeen vertrouwen   0,023 0,014 

Duitse vrienden   0,104 0,104 

Lidmaatschap Russ. org.    0,080 

Mensen kennen in Russ. org.    0,170 

     

Adjusted R² 0,006 0,014 0,033 0,051 

     

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 

 
* significantieniveau van tenminste 90% (p>0.1) 

** significantieniveau van tenminste 99% (p>0.01) 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix 5 
 

Turkse, Italiaanse en Russische organisaties 
in Berlijn 

 
 
 
 

Turkse organisaties 

Tur Abdin Berlin 
ADA  
Anatolischer Kulturverein Türkisch-deutscher Akademiker Bund 
AKARSU - Gesundheit, Bewegung, ausbildungsbegleitende Hilfe und 

Berufsvorbereitung e.V. 
Mescid-i Aksa Türkisch-Islamischer Kulturverein e.V. 
Arbeiter Kulturvereinigung 
Alevitische Gemeinde zu Berlin e.V. 
Anadolu Alevileri Kültür Merkezi - Kulturzentrum Anatolischer 

Aleviten e.V. 
Armenische Gemeinde zu Berlin e. V. 
Sport Gemeinschaft Anadoluspor / Marmara Genclik 
Atatürk und Türkische Berliner Jugend-Organisation 
Asarbaidschanisch- Türkisches Kulturzentrum Berlin, Azerbaycan - 

Türk Medeniyyet Merkezi Berlin 
Ayasofya Moschee e.V. 
Förderverein AYPA e.V. 
Türkische Minderheit / Türk Azinlik Dernegi 
BBG Berliner Baglama Gemeinschaft 
Sport-Club Banzai 
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Hasan Basri Moschee Berlin 
Berlin Besiktas Genclik 
Türkischer Behinderten- Alten- und Rentnerverein in Berlin 

Brandenburg e.V.  
BENGI Türkisches Folklorezentrum" (Bengi Türk Halk Bilimi 

Merkezi)  
Türkisch-Deutsche Frauenvereinigung zu Berlin - BETAK - 
Verein der Türkischen Reiseagenturen Berlin (BETÜSAB) e.V. 
Birikim Kulturzentrum e. V. 
Blaue Moschee e.V. 
BUND der MUSLIME in BERLIN (BMB) 
Berliner Sportverein Türkei e.V. 
BTBTM-Türkisches Wissenschafts- und Technologiezentrum e.V. 
BTK - TÜRKISCHER KULTURRAT IN BERLIN - BERLIN TÜRK 

KÜLTÜR KONSEYI 
Berlin Türk Musiki Toplulugu (B.T.M.T.) e.V. 
BTS-Bundesverband Türkischer Studierendenvereine Berlin 
Türkischer CB-Funk Verein Berlin 88 e.V. 
Islamischer Frauenverein - Cemiyet-i Nisa e.V. 
Türkischer Kunstmusik-Chor Spandau 
Demokratisch Alevitischer Verein zu Berlin e.V. 
Demokratische Emigranten Union in Berlin 
DITIB - Kocatepe Türkisch-Islamische Gemeinde zu Spandau 
DITIB-Osmangazi Türkisch-Islamische Gemeinde zu Charlottenburg 
DITIB-Orhangazi Türkisch-Islamische Gemeinde zu Kreuzberg e.V. 
DITIB-Merkez Türkisch Islamische Gemeinde zu Kreuzberg 
DITIB-Muradiye Türkisch Islamische Gemeinde zu Neukölln 
DITIB-Sehzade Türkisch-Islamische Gemeinde zu Neukölln e.V. 
DITIB-Sehitlik Türkisch-Islamische Gemiende zu Neukölln e.V. 
DITIB- Türkischer Ringerverein Berlin e.V. 
DITIB-Anadolu Türkisch-Islamische Gemeinde zu Schöneberg e.V. 
DITIB-Tegel Selimiye Türkisch-Islamische Gemeinde zu Tegel 
DITIB - Yunus Emre Türkisch-Islamische Gemeinde zu Wedding e.V. 
DITIB - Asemsettin Türkisch - Islamische Gemeinde zu Wedding 
DITIB-Bedir Türkisch-Islamische Gemeinde zu Neuköln 
Deutsch Kurdischer Freundschaftsverein Berlin 
Aramäischer Kulturverein Mor Dodo e. V. 
Avrupa Türk Döner Imalatcilari Dernegi (Verein türkischer 

Dönerhersteller in Europa) Berlin 
1. SV Galatasaray Berlin e. V. 
Dritte Generation e.V. 
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DTA Deutsch -Türkische Arbeitgeber e.V. 
Deutsch Türkisches Gemeinschaftshaus 
Deutsch-Türkische Gesellschaft Berlin 
Deutsch-Türkischer Unternehmerverein Berlin e.V. 
Demokratischer Volksverein der Türkei-West-Berlin 
DYYD Denizli Yatagan Yardimlasma Dernegi Deutsch-Türkischer 

Kultur- und Sozial-Verein in Berlin e.V. 
Ehli Beyt Yolu Alevitischer Kultur- und Zusammenarbeitverein 
Einheit der Religiösen Kurdistans e.V. 
"El Ele- Hand in Hand", Selbsthilfe für türkische behinderte 

Jugendliche 
Verein der Eltern aus Kurdistan in Berlin e.V. 
Hilfs- und Solidaritätsverein für Rentner, Behinderte und 

Senioren/EM-DER 
Emir Sultan Moschee e.V. 
Ensar camii e.V. 
Berliner Ensemble für klassische Musik e.V. 
Eshab-I Kehf Islamischer Erziehungs und Kulturverein e.V. 
Elisi Evi für Mädchen und Frauen aus der Türkei e.V. 
Fatih Moschee e.V. 
Türkische Folklore Gemeinschaft 
Berliner - Türkei - Forum 
Islamischer Frauensportverein Berlin 
Türkisch-Islamischer Friedhofs- und Bestattungsverein 
Föderation der Volksvereine Türkischer Sozialdemokraten e.V. 
Gazi Osman Pasa Moschee e.V. 
Geselschaft für Deutsch-Türkische Freundschaft 
Bizim Genclik (unsere Jugend) e.V. 
Gesellschaft zur Förderung der Türkischen Kunst und Kultur 
Berliner Sportclub GÖKTÜRKSPOR 
Fussball Club Berlin Göztepe 
Gesellschaft für türkische Musik in Berlin 
Freizeitsportgemeinschaft Gurbet Gücü Berlin 
Günes e. V. Sonne, Wasser, Wind (Berufsvorbereitung) 
Haci Bayram Moschee e.V. 
Berlin Türkiye Halk Birligi 
Halkegitim Merkezi Volksbildungszentrum 
Fan Sportclub Antalya e. V. 
Volks Kultur Haus e.V. 
Haci Bektas Veli Kültür Cemiyeti 
HEVI-Hilfswerk für Kurdistan e.V. 
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'Hilâl' , Verein zur Förderung des islamischen Glaubens 
Hilfsverein für türkische Arbeitnehmer e.V. 
Nasreddin Hoca- Freunde der deutsch-türkischen Europaschule 

Kreuzberg e.V. 
Berliner Sportverein Hürriyet 1976 e. V. 
Hürriyetci Türk - Alman Dostluk Cemiyeti - Freiheitlich Türkisch-

Deutscher Freundschaftsverein (Hür Türk), Ortsverband Berlin 
(West) 

Islamische Föderation in Berlin 
Institut für Kurdische Studien e.V. 
Islami Ilimler Vakfi e.V. (Vakif für islamische Wissenschaften) 
Islamischer Kulturverein Berlin e.V. 
Islamischer Kultur- und Solidaritätsverein 
Imam Ca'fer Sadik Moschee und Solidaritätsverein 
IMAM RIZA-Moschee und Solidaritätsverein e.V. 
Informationsbüro Türkei e.V. 
Islam Kolleg Berlin 
Interessenvertretung türkischer Eltern in Berlin Schöneberg 
Interessenvertretung türkischer Eltern in Berlin-Wilmersdorf e.V. 
Jugendgemeinde der Spandauermoschee und Lehre von Qur'an 
Türkisch-Deutscher Juristenverein e.V. 
Jus Soli e. V. 
Türkische Kanarienliebhaber Berlin 1999 
Karadeniz Genclik Spor 
Karadeniz Spor e.V. 
Verein Berliner Türkischer Kaufleute 
Kurdische Gemeinde zu Berlin e.V. 
Kurdisches Institut Berlin - Enstituya Kurdi Li Berlin e.V. 
Freundeskreis des Türkischen Bundes für Sozialarbeit und 

Kinderschutz 
Kurdisches Institut für Wissenschaft und Forschung e.V. 
Kurdistan-Komitee Berlin 
Kurdistan Kultur- u. Hilfsverein e.V. 
Kurdisches Kultur-Haus Berlin e.V. 
Steglitz Gencler Birligi Spor Klubü-Sportabteilung des Deutsch-

Türkischen Gemeinschaftshauses 
"Köprü"-Deutsch-türkischer Verein zur interkulturellen Arbeit in 

Berlin 
KOTTI - Nachbarschafts- und Gemeinwesenverein am Kottbusser Tor 
Türkischer Kraftsportverein Berlin e.V. 
KUBA Kulturverein (Kuba Camii) 
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KULILIKA-KURDISTAN-Verein zur Förderung kurdischer Kultur 
und Selbsbestimmung e.V. 

Kurdischer Kulturverein e.V. 
Kurdisches Zentrum e.V. 
Verein zur Förderung der türkischen Literatur, darstellende Kunst 

und Tiyatrom 
Berliner Gesellschaft Türkischer Mediziner 
Mehmed Akif Moschee e.V. 
Berlin Mehter Takimi 
Mevlana Moschee e.V. 
BSV Mitte 
MKM- Malatya Kultur- und Hilfeverein in Berlin Türkischer Name: 

Malatyalilar Kültür ve Yardimlasma Dernegi 
Fan Sportclub Moabit-Türkei e.V. 
Mosaik, türkisch-deutscher Jugendladen e.V. 
Muslimische Informations- und Bildungsgemeinschaft e.V. Berlin 
Neue Alevitische Initiative Berlin 
Deutsch-Kurdisch Kulturzentrum (NAVCAKURD) in Berlin 
Nizam-i Alem Ülkü Ocagi Idealer Kreis der neuen Weltordnung 

Türkischer Kulturverein e.V. 
ODAK e.V. Verein zur Förderung der türkischen Kultur- Theater und 

Sozialwerkstatt 
F.C. Phönix 1956/ Ayyildiz 
Bund der psychosozialen Fachkräfte aus der Türkei e.V. 
Putte e. V. Ausländer- und Sonderprojektim Wedding 
Progressive Volkseinheit der Türkei in Berlin e.V. 
Revend - kurdische Kulturgesellschaft in Berlin 
Demirbilek Ringer Verein Berlin-West e. V. 
SC Türk Genclik e.V. 
Sehzade Moschee e.V. 
Semerkant Glaubens- und Kulturzentrum Berlin e.V. 
Schützenverein Kreuzberg Berlin e. V. 
SODÖB Sozialdemokratischer Bund türkischer Lehrer, Studenten und 

Auszubildender 
Spandauer Moschee und Lehre von Qur'an 
Türkisches Sportbegegnungszentrum e.V. 
Sultan Ahmet Moschee e.V. 
Türkisches Arbeitnehmer-Solidaritäts- und Beratungszentrum in 

Berlin e.V. 
Türkischer Akademiker- und Künstlerverein, Berlin (West), (TASD) 
Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg e.V. 
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Türkisch - deutscher Frauenverein e.V. 
Türkisch - Deutsche Gesellschaft e.V. 
TÜRK ALMAN ISADAMLARI DERNEGI - TÜRKISCHE UND 

DEUTSCHE KAUFLEUTE, kurz TDK e.V. 
Türkisch - Deutsche Unternehmervereinigung in Berlin- Brandenburg 

e.V. (Türk - Alman Isadamlari Birligi Berlin- Brandenburg), TDU 
Türkischer Elternverein in Berlin und Brandenburg e.V. 
Türkischer Frauenverein in Berlin e.V. 
Türkische Gemeinde zu Berlin/Berlin Türk Cemaati 
TGD- Türkische Gemeinde in Deutschland - Almanya Türk Toplumu 
Türkiye Halk Kültür Merkezi (THKM) Zentrum der Volkskultur aus 

der Türkei 
Türkischen Idealisten Gemeinschaft in Berlin e.V. 
Türkisch -Islamischer Jugend -Verein 
Türkisch-Islamischer Idealistenverein in Berlin e.V. 
Vereinigung von Türken aus West-Thrazien in Berlin-Berlin Bati 

Trakya Türkleri Birligi e.V. 
Muslimen Treff- und Kulturzentrum e.V. 
Türkische Sozialdemokraten in Berlin e.V. 
Tscherkessischer Kulturverein 
Türkische Sozialistengemeinschaft 
Türkischer Sprach- und Kulturverein in Berlin 
Türkischer Technikerverein 
Türkische Union-Türk Birligi e.V. 
TÜBÄK -Türkische Bäcker- und Konditorenvereinigung e.V. 
Tüdesb Bildungsinstitut Berlin - Brandenburg e.V. 
Türkischer Verein für Wissenschaft Kultur und Sozialarbeit in Berlin 

(West) TÜBIKS 
Türkischer Frauenbund für deutsch-türkische Freundschaft- tükad 
Türkisch-Deutsche Kulturvereinigung Berlin 
Berlin Türkspor 
Türkeizentrum Berlin e.V. 
Unabhängiger Islamischer Gemeindedienst 
Türk Ülkü Ocagi, Türkischer Idealisten Verein e.V. Berlin 
Islamische Ummah-Gemeinschaft Berlin 
Islamischer Ümme Verein e.V. 
Komitee zur Unterstützung kurdischer Flüchtlinge e.V. 
Vakif Moschee e.V. 
Verein der Arbeiterjugend der Türkei 
Verein der Arbeiter aus der Türkei in Berlin 
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VBTT-Vereinigung Berliner Taxifahrer und Taxiunternehmer aus der 
Türkei - Berlin Türkiyeli Taksiciler Birligi e.V. 

Verbund Deutsch-Türkische Kaufleute 
Verein der freien nationalen türkischen Jugend 
Verein der Studenten aus der Türkei in West-Berlin 
Verein türkischer Arbeitnehmer in Berlin 
Vereinigung der türkischen Jugend in Berlin 
Verein der Türkischen-National-Demokraten in Berlin 
Das Islamische Werk 
Wissenschafts- und Forschungsgesellschaft Türkei - Deutschland in 

Berlin e.V. 
VEREIN FÜR DIE VERBREITUNG DER ISLAMISCHEN 

WISSENSCHAFT 
Kulturverein Yavuz Sultan Selim Camii e.V. 
Sportverein SV Yesilyurt 
Deutsch - Türkischer Lohnsteuerhilfeverein am Zickenplatz "e.V. 
 

Italiaanse organisaties 

Instituto Italiano di Cultura/ Italienisches Kulturinstitut 
COMITES Berlin/ Comitato degli italiani all'Estero/ 

Auslandsgremium der Italiener 
Missione Cattolica Italiana/ Katholisches Pfarramt für Italiener 
CARITAS/ Centro Italiano 
Patronato ITAL-UIL Germania e.V. 
Incontri Berlinesi 
Ciao Italia, Vereinigung Italienischer Gastronomen in Deutschland 
Deutsch Italienische Gesellschaft 
Circolo Sardo di Berlino e.V. 
Club Italia 
Tubo Kurvo (Deutsch-Italienischer Freundschaftkreis) e.V. 
AGI (Associazione Gastronomi Italiani) Berlin 
Societa' Dante Alighieri 
Club Donne Italiane e.V. Offene Interkulturelle Beratung-u. 

Begegnungsstätte 
Altritalia 
Democratici di Sinistra 
Associazione Lucchesi nel Mondo 
Officio Migratione. Abteilung Italienische Botschaft 
Associazione 'Emiliano Romagnoli in Berlin' 
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Arci -Berlino 
Il Ponte 
Laziali nel Mondo 
OIBB 
Ital. Promotion & Relations 
 

Russische organisaties 

ALJ - Arbeitsgemeinschaft liberaler Juden und Freunde 
Religiöser Kulturverein Kaukasischer und Mittelasia 
Weltkongress russischsprachiger Juden e.V. 
Messianische Gemeinde 
Jüdisches Kulturforum 
Jüdischer Kulturverein Berlin e.V. 
Jüdischer Studentenverband Berlin (JSB) 
Förderverein jüdischer Musiker und Künstler in Berlin 
Jüdisches Lehrhaus e.V. 
Jüdischer Studienverein Berlin e.V 
Freunde des jüdischen Sportvereins Makkabi Berlin 
Jidisch lebt e.V. 
Masorti e.V. - Verein zur Förderung der jüdischen Kultur 
russki Berlin 
Russischer Elternverein e.V. 
Neubeginn e.V. Selbsthilfeverein zur kulturellen u 
Center der russischen Kultur WELT-MIR in Berlin e. 
Institut für Berufsbildung und Integration e.V. 
FUTUR Deutsch-Russischer Kulturverein e.V. 
INTEGRATIA e.V. 
"MUSE" Verein zur Förderung der russischen Kultur 
ISARUS Integration Spätaussiedler aus Rußland 
Assoziation der Landsleute Russlands in Deutschlan 
DAS FREIE WORT -RUSSISCHER JOURNALISTEN  
Verein zur sozialen Integration ausländischer Jugendlichen 
Eltern für Integration 
"URSUS" Förderverein zur Integration von Flüchtlin 
Integration e.V. - Verein für Aussiedler in Deutsc 
Bildung und Integration e.V. 
Projekte zur Integration von Aussiedlern e.V. 
"Lyra e.V.", Förderung der Integration für deutsch 
Verein für Integrations- und Jugendhilfe NUR e.V. 
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Ost-West-Dialog e.V. 
Interessengemeinschaft zur Eingliederung deutschst 
Aussiedler - Integrationshilfe e.V. 
Gesellschaft zur Förderung und Eingliederung von A 
DOA e.V. (Dachorganisation der Aussiedler) e.V. 
Miphgash/Begegnung - Verein zur Förderung des Vers 
Jüdische Innovationsgesellschaft IWIS e.V. 
"Deutsch-Russischer Austausch" 
Arbeitskreis Geschichte der Juden in Berlin e.V. 
Sprachbrücke- Deutsche-russchischer Verein zur För 
Russland - Deutscher Kultur Sport Verein Z.M.O. Ph 
VSI Verein zur Förderung der sozialen Integration 
Juedischer Studentenverband Berlin (JSB) 2 
Club Dialog e.V. Deutsch-Russisches Beratungs- und 
Kulturring 
Deutsch-Kaukasische Gesellschaft e.V. 
Jewish Agency 
Vision e.V 
Deutsche Jugend aus Russland 
Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland e. V. 
Interkulturelle paedagogische Gesellschaft MITHRA 
Harmonie 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix 6 
 

Score bridging-bondingschaal 
 
 
 
 
-1= Naam in eigen taal, met of zonder verwijzing naar de eigen etnici-
teit 
0= Duitse naam, maar met verwijzing naar de eigen etniciteit 
1= Naam in het Duits, zonder verwijzing naar eigen etniciteit, of met 
verwijzing naar zowel de eigen als een andere etniciteit 
 

Turken  

Wanneer in de naam een verwijzing naar de islam staat, wordt dit als 
een verwijzing naar een etniciteit gezien. Meestal gaat het dan om een 
Duitse naam, dus dan wordt de score 0 gegeven. 
Wanneer het om een moskee gaat, staat er altijd “Moschee” bij in het 
Duits. Dit woord telt niet mee in de indeling op de schaal. Het gaat om 
de naam van de moskee. De Ayasofya Moschee krijgt daarom een –1, 
terwijl de Blaue Moschee een 0 krijgt. 
Wanneer er zowel een Turkse als een Duitse naam wordt gegeven, 
wordt gekeken naar de inhoud van de Duitse naam. Indien er een 
verwijzing naar de etniciteit is, wordt een 0 gegeven. Als er geen 
verwijzing naar etniciteit is, wordt een 1 gegeven. 
Wanneer er in de Duitse naam een Turks woord zit (bijvoorbeeld 
“Semerkant Glaubens- und Kulturzentrum Berlin e.V.”), dan wordt dit 
als een verwijzing naar etniciteit gerekend, en krijgt de organisatie een 
score 0. 
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Wanneer een Turkse naam wordt gegeven met een Duitse naam tus-
sen haakjes, of een Duitse naam met een Turkse naam tussen haakjes, 
dan wordt een 0 gegeven. 

Italianen 

Wanneer de naam in het Italiaans is, maar er is een verwijzing naar 
twee etniciteiten in Duitsland, dan wordt een 1 gegeven. 
Wanneer de naam zowel in het Duits als in het Italiaans wordt gege-
ven en er is een verwijzing naar de etniciteit, dan wordt een 0 gege-
ven. 
Wanneer de naam in het Italiaans is en er is een verwijzing naar Ber-
lijn, dan wordt een 0 gegeven. 
 

Russen 

Wanneer in de naam het Joods-zijn wordt genoemd, is dit een verwij-
zing naar de etniciteit. 
Wanneer in de naam de jiddische taal wordt genoemd, is dit ook een 
verwijzing naar etniciteit. 
Wanneer de naam in het Russisch is en er is een verwijzing naar Ber-
lijn, dan wordt een 0 gegeven. 
Wanneer Aussiedler worden genoemd, wordt dit genegeerd in de 
telling. 
Wanneer “messianisch” in de naam staat, is dit een verwijzing naar 
etniciteit. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix 7 
 

Vragenlijst Organisaties Berlijn 
 
 
 
 

Sociaal Kapitaal in Multiculturele Steden 

 
Vragenlijst Organisaties Berlijn 
 
 
Organisation: 
 
 
Interview mit:  
 
 
Datum: 
 
 
Adresse: 
 
 
Interview ist geführt worden durch:  
 
 
 
Bemerkungen für den Interviewer 
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- Manche fragen können (und sollten denn auch) schon vorher beant-
wortet werden, auf Basis der Vereinsregisterdaten oder anderen Quel-
len.  
Der Vorsitzender 
 
# In welchem Jahr sind Sie geboren?  
19 _ _ _ _  
 
# In welchem Land sind Sie geboren?  

 Deutschland (nach Frage #)    
 Türkei      
 Italien     
 Ehemalige Sowjetunion   
 Anderes Land    , nämlich: _______________  

 
# In welchem Jahr sind Sie nach Deutschland gezogen?  
19 _ _ _ _   
 
# In welchem Land ist Ihre Mutter geboren?     

 Deutschland    
 Türkei     
 Italien     
 Ehemalige Sowjetunion  
 Anderes Land   , nämlich: ________________  

 
# In welchem Land ist Ihr Vater geboren?       

 Deutschland    
 Türkei     
 Italien     
 Ehemalige Sowjetunion  
 Anderes Land   , nämlich: ________________  

 
# Welche Nationalität(en) besitzen Sie? 
 
# Seit wann wohnen Sie in Berlin? 
 
# Wie lange sind sie schon Vorsitzender dieser Organisation? 
 
# Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht? Und wo  
(Deutschland oder Herkunftsland) haben Sie das erreicht?     
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 Keinen Schulabschluß, in:....      
 Einfachen Schulabschluß (Abschluß nach Pflichtschulzeit) in:.....  
 Mittlere Reife (über Pflichtschule hinaus) in:........   
  Hochschulreife (Erwerb der Studienberechtigung) in:..... 
 Hochschule (Universität, Fachhochschulen) in:....  
 Anderen Schulabschluß     

  
# Welcher Religion fühlen Sie sich angehörig?     
Interviewer: bei Antwort „Christentum“ oder „Islam“ nachfragen. 

 Evangelische Kirche    
 Römisch-katholische Kirche   
 Christlich-orthodoxe Kirche   
 Judentum     
 Islam/ Aleviten    
 Islam/ Sunniten    
 Islam/ Schiiten    
 Andere Religion    
 Keiner Religion    

 
# Wie verbunden fühlen Sie sich mit den folgenden Einheiten? Bitte 
benutzen Sie eine Skala von 1 (fühle mich überhaupt nicht verbunden) 
bis 5 (fühle mich sehr verbunden). 
Interviewer: Antwortkategorien vorlesen!      
Ihrem Bezirk   
Berlin   
Deutschland   
Europa   
Den [ Türken/ Italiener/ Juden/ Aussiedlern/ Russen] in Berlin    
Der [ Türkei/ Italien/ Israel / Russland ]   
 
 
Der Organisationstyp 
 
# Wie lautet der offizielle Name Ihrer Organisation? 
 
# Gibt es einen gebräuchlichen Spitznamen oder eine Abkürzung? 
Falls ja, wird diese Abkürzung im Allgemeinen am meisten benutzt? 
 
# Hat die Organisation immer diesen Namen gehabt? Falls nicht, wie 
lautete der frühere Name? 
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# Wie lautet die offizielle Adresse ihrer Organisation? 
 
# In welchem Jahr wurde ihre Organisation gegründet?  
 
# Ist Ihre Organisation Mitglied in einer regionalen, nationalen oder 
internationalen Organisation oder Föderation? Falls ja, in welcher? 
 
# Ist Ihre Organisation ein Dachverband, falls ja, was sind die Name 
der Mitgliederorganisationen? 
1. ................................................................................... 
2. ................................................................................... 
3. ................................................................................... 
4. ................................................................................... 
5. ................................................................................... 
6. ................................................................................... 
7. ................................................................................... 
8. ................................................................................... 
9. ................................................................................... 
10. ................................................................................... 
11. ................................................................................... 
12. ................................................................................... 
13. ................................................................................... 
14. ................................................................................... 
15. ................................................................................... 
16. ................................................................................... 
17. ................................................................................... 
18. ................................................................................... 
19. ................................................................................... 
20. ................................................................................... 
21. ................................................................................... 
22. ................................................................................... 
23. ................................................................................... 
24. ................................................................................... 
 
#Wie lautet der Zweck Ihrer Organisation in offiziellen Erklärungen? 
Liegt das schriftlich vor? 
 
# Eine Organisation hat manchmal zusätzliche oder andere Ziele, die 
nicht als offizieller Zweck explizit angegeben sind. Ist das auch für 
Ihre Organisation der Fall? Falls ja, was sind diese Ziele? 
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# Was ist/sind die Zielgruppe(n) ihrer Organisation? 
 
# Zu wem richtet die Organisation sich um ihre Zwecke zu erreichen? 
(z.B. Der Politik, Medien etc..) 
 
# Würden Sie sagen das Ihre Organisation die ganze Zielgruppe 
vertretet? 

 Ja  
 Nein 

 
# Ist Ihre Organisation aktiv in: 

 Nachbarschaft (Name)? 
 Gebiet/Bezirk (Name)? 
 Berlin? 
 Deutschland? 
 internationaler Ebene? 

 
# Welche der folgenden Aktivitäten worden von Ihrem Organisation 
organisiert? Könnten Sie uns kurz erklären um was für eine Aktivität 
es handelt und wie oft diese Aktivitäten stattfinden?  

 Dienstleistung an der Zielgruppe, wie religiöse Diensten, Sprach-
kursen , Beratung, Hausarbeitsnachhilfe oder Korankurse? 
1. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
2. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
3. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
4. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
5. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
Recreative Aktivitäten für die Zielgruppe, wie Parties, Mahlzeiten, 
Konzerte oder Reisem? 
1. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
2. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
3. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
4. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
5. Aktivität.................................................................Wie oft?......................... 
Öffentlichkeitsarbeit, wie Austellungen, Täge des öffentlichen Turs, 
Diskussionveranstaltungen? 
1. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
2. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
3. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
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4. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
5. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
Politische Aktivitäten, wie Teilnahme an Demo’s, Kundgebungen, 
organisieren von politische Veranstaltungen?? 
1. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
2. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
3. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
4. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
5. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
Interessenvertretung für die Zielgruppe. 
1. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
2. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
3. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
4. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
5. Aktivität.................................................................Wie oft?........................ 
 
Beziehungen mit anderen organisationen 
 
#Mit welchen türkischen Organisationen arbeiten Sie zusammen?  
 

 Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) 
 Türkische Gemeinde zu Berlin - Berlin Türk Cemaati (TGB) 
 Türkische Minderheit - Türk Azinlik Dernegi 
 Kurdische Gemeinde von Berlin 
 Kulturzentrum Anatolische Aleviten-Anadolu Aleveri Kültür 

Merkezi (AAKM) 
 Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion - Diyanet Isleri 

Türk Islam Birligi (DITIB) 
 Islamischen Föderation in Berlin 
 Islamische Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) 
 Türkischer Elternverein in Berlin-Brandenburg 
 Türkiyemspor 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

....... ................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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........................................................................................ 
# Mit welchen andere, Deutsche oder ethnische, Organisationen arbei-
ten Sie zusammen?  
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
 
# Mit welcher/n Organisation/en kann eine Zusammenarbeit für Sie 
niemals in Frage kommen und was sind die Gründe dafür? 
Organisation     Gründe 
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
 
# In jeder Gesellschaft gibt es Organisationen, die miteinander arbei-
ten oder es gibt auch welche, die gegeneinander konkurrieren. 
Manchmal können Feindschaften und Konflikte zu Tage treten. Meist 
sind es ideologische oder politische Camps. Wie schätzen Sie die 
Situation in Ihrer Gemeinde ein? Könnten Sie bitte eine Beschreibung 
darüber machen, wen Sie als Ihre Verbündete, wen als Gegner oder 
Konkurrenten bezeichnen würden? Wer hat Ihre Meinung nach einen 
neutralen Stand? 
 
 
Kontakte mit politische Autoritäten 
 
In den nächsten Fragen geht es um die Kontakte Ihrer Organisation 
mit öffentlichen Verwaltungen/Institutionen und/oder mit Politikern. 
 
# Hat Ihre Organisation Kontakte auf Bezirks Ebene mit der Politik 
(Beamten oder Politikern)? Mit wem? Was war der Anlass dafür?  
Mit :       Anlass:  
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................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 
# Hat Ihre Organisation Kontakte auf Berlin Ebene mit der Politik 
(Beamten oder Politikern)? Mit wem? Was war der Anlass dafür?  
 
Mit :       Anlass:  
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
# Hat Ihre Organisation Kontakte auf nationaler (Bundes)Ebene mit 
der Politik (Beamten oder Politikern)? Mit wem? Was war der Anlass 
dafür?  
 
Mit :       Anlass:  
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
# Hat Ihre Organisation jemals Kontakte auf internationaler Ebene mit 
dem Politik (Beamten oder Politikern)? Mit wem? Was war der Anlass 
dafür?  
Mit :       Anlass:  
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
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# Hat Ihre Organisation jemals Kontakte mit dem Politik Ihres Her-
kunftslandes (Beamten oder Politikern)? Mit wem? Was war der 
Anlass dafür?  
Mit :       Anlass:  
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
# Ist Ihre Organisation in irgend einer Form an einem Beirat beteiligt? 
Auf welcher Ebene ist das der Fall gewesen? Lo-
kal/regional(landes)/national(bundes)/international/Herkunftsland? 
 
# Sind Sie zufrieden mit Ihrem Kontakt mit der Politik. Was würden 
Sie gerne anders sehen? 
 
# Hat jemand von Ihrer Organisation schon einmal als Kandidat an 
den Wahlen teilgenommen? 
 
# Ist jemand von Ihrer Organisation schon einmal gewählt worden? 
 
Vorstandszusammensetzung 
Die meiste Informationen über die Vorstandsmitglieder werden aus 
dem Vereinsregister geholt.  
 
# Gibt es in Ihrer Organisation : 

 einen Vorsitzender 
 einen Vorstand 
 ein geschäftsführender Vorstand? 
 eine Sekretariat 
 eine/Schatzmeister/in bzw. Kassenwart/in 
 Komitees für spezifische Aufgaben 
 eine Generalversammlung 
 eine schriftliche Satzung 
 st Ihre Organisation offiziell registriert? (Wo) 
 ist Ihre Organisation ein gemeinnütziger Verein? 
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# Wissen Sie, ob Ihre Vorstandsmitglieder auch in anderen Organisa-
tionen aktiv sind? Falls ja, als normales Mitglied oder als Vorstands-
mitglied?  
Name      Organisation und Funktion 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
 
# Hat die Organisation bezahltes/hauptamtliches Personal? Falls Ja, 
wie viele von ihnen sind Vollzeitkräfte und wie viele Teilzeitkräfte? 
Um was für Stellen geht es (Projekstellen, ABM Stellen, PraktikantIn-
nen)?  
 
# Gibt es in Ihrer Organisation Leute die regelmäßig (zum Beispiel 
jede Woche) 4 Stunde oder mehr ehrenamtlich aktiv sind?  

 Nein 
 Ja, ........................... (Anzahl) Leute. 

 
# Hat Ihre Organisation formal eingetragene Mitglieder? Wenn ja, 
wieviele? 
Nein 
Ja, nämlich ................... (Anzahl) Mitglieder. 
 
# Wann Sie eine Aktivität veranstalten, wie viele Leute nehmen denn 
durchschnittlich Teil? ..................... (Anzahl) 
 
# Wie Groß ist die höchste Teilnehmerzahl gewesen, der im letzten 
Jahr an einer der Aktivitäten Ihrer Organisation teilgenommen hat? 
..................... (Anzahl) 
# Stellen Sie sich vor, dass Ihre Organisation eine sehr wichtige Aktivi-
tät organisieren muss, und eine maximale Teilnahme an dieser Aktivi-
tät von essentieller Bedeutung ist. Wie viele Menschen werden Sie in 
so einem Fall teilnehmen können? 
..................... (Anzahl) 
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Mitgliedschaftszusammensetzung 
 
Die nächtse Fragen handeln sich über die Zusammensetzend der 
Leute die an Ihrer Aktiviäten teilnehmen (sowohl Mitglieder als auch 
nicht Mitglieder)  
# Zur welchen ethnischer/n Gruppe/n gehören die Teilnehmer/ 
Besucher? Könnten Sie bitte diese Zahl in Prozenten ausdrücken?  
 
# Wie sieht die Geschlechterverteilung in Ihrer Organisation aus? Wie 
viel Prozent der Teilnehmer/Besucher sind Männer und wie viel 
Prozent Frauen? 
Männer Prozenten:     
Frauen  Prozenten:     
 
# Welchen Bildungsabschlüß haben die Besucher Teilnehmer erreicht?  
Prozenten:   

 Keinen Schulabschluß      
 Einfachen Schulabschluß (Abschluß nach Pflichtschul-

zeit)............% 
 Mittlere Reife (über Pflichtschule hinaus)  

 .....................% 
  Hochschulreife (Erwerb der Studienberechtigung) 

 .....................% 
 Hochschule (Universität, Fachhochschulen)  

 ....................% 
 Anderen Schulabschluß    

 .....................%  
 
# Welche politische Orientierung haben, Ihrer Meinung nach, die 
Teilnehmer/Besucher ihrer Organisation?  
 
# Zur welchen Migrationgeneration gehören die Teilneh-
mer/Besucher? (erste, zweite, dritte, durch Familienzusammenfüh-
rung Gekommene, Neuankommlinge, Bildungsmigranten usw.)  
Prozenten:   

 Neuankommlinge    
 .....................%  

 erste Generation    
 .....................%  
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 zweite Generation    
 .....................%  

 dritte Generation    
 .....................%  

 Bildungsmigranten    
 .....................%  
  
# Wie viel Prozent der Teilnehmer/Besucher können (auch) Deutsch 
sprechen? 
Prozenten: 

 Kein Deutsch     
 .....................% 

 ein wenig Deutsch    
 .....................% 

  Fliesend Deutsch    
 .....................% 
 
Interne Prozeduren und Kommunikation 
 
# Welche Sprache oder Sprachen werden benutzt in Ihre Organisati-
on? 
Activiteit Turkisch Koerdisch Deutsch. Anders 

regulären Aktivitäten     

Mitgliedertreffen/versammlungen     

Sitzungs/Tätigkeitsberichten     

Korrespondenz mit Mitgliedern/Teilnehmern     

Vorstandssitzungen     

bestuursvergaderingen     

Ankündigungen von Aktivitäten     

 
# Wie oft finden die Vorstandssitzungen statt? 
 
# Wie oft finden Generalversammlungen statt? 
 
# Wie werden Vorstandsmitglieder gewählt? (Wie oft passiert das?) 
 
Finanzen 
 
# Könnten Sie bitte sagen wie groß das jährliche Budget Ihrer Organi-
sation ist? 
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Falls Sie das genaue Budget nicht wissen, könnten Sie bitte sagen, in 
welcher Größe es sein könnte?  

 weniger als 1.000 Euro 
 zwischen 1.000 und 2.499 Euro 
 zwischen 2.500 und 4.999 Euro 
 zwischen 5.000 und 9.999 Euro 
 zwischen 10.000 und 49.999 Euro 
 zwischen 50.000 und 99.999 Euro 
 zwischen 100.000 und 149.999 Euro 
 zwischen 150.000 und 199.999 Euro 
 mehr als 200.000 Euro 

 
# Wie ist dieses Budget aufgebaut? 

 Eigenes Geld      EUR 
................................ 

 Mitgliederbeiträge     EUR 
................................ 

 Spenden von individuen     EUR 
................................ 

 Spenden von Firmen     EUR 
................................ 

 Geld von Federätion/Dachbverband  EUR 
................................ 

 Unterstützung von dem Bezirk   EUR 
................................ 

 Unterstützung Berlin    EUR 
................................ 

 Unterstützung Bundesebene    EUR 
................................ 

 Unterstützung EU     EUR 
................................ 

 Unterstützung Türkische Regierung/Verwaltung EUR 
................................ 
 
# Was waren, im Falle eine Subvention, die Voraussetzungen? 
 
# Was sind die Hauptunkosten Ihrer Organisation? 
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# Hat die Organisation jemals (in der Vergangenheit) Geldspen-
den/Geschenke von Individuen/einzelnen Personen, Firmen, Organi-
sationen oder Behörden abgelehnt? 
Von wem      Grund 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Fazilitäten 
 
# Was für einen Raum benutzt Ihre Organisation als Büro? 

 private/s Wohnung/Haus 
 privat gemietetes Büro 
 Eigentumsbüro 
 Räumlichkeiten von einem anderen Verein 
 Räumlichkeiten, die von der städtischen Behörden zur Verfü-

gung gestellt worden sind. (welche?) 
 Räumlichkeiten, die von der anderen Behörden zur Verfügung 

gestellt worden sind. (welche?) 
 Kulturzentrum 
 besetztes Gebäude 
 Räumlichkeiten von einer politischen Partei 
 Botschaft oder Konsulat 
 Räumlichkeiten von der lokalen Gemeinde 
 Räumlichkeiten von einer Moschee 

 
# Wo finden die Aktivitäten der Organisation statt? 

 private/s Wohnung/Haus 
 privat gemietetes Büro 
 Eigentumsbüro 
 Räumlichkeiten von einem anderen Verein 
 Räumlichkeiten, die von der städtischen Behörden zur Verfü-

gung gestellt worden sind. (welche?) 
 Räumlichkeiten, die von der anderen Behörden zur Verfügung 

gestellt worden sind. (welche?) 
 Kulturzentrum 
 besetztes Gebäude 
 Räumlichkeiten von einer politischen Partei 
 Botschaft oder Konsulat 
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 Räumlichkeiten von der lokalen Gemeinde 
 
# Hat die Organisation eine eigene Telefonnummer? 
 
# Hat die Organisation eine eigene E-Mailadresse? 
 
# Hat die Organisation eine Logo? 
 
 
ZUM SCHLUß 
 
# Könnten Sie uns bitte etwas über die Änderungen die in die letzte 
Jahren stattgefunden haben erzählen? 
 
# Gibt Ihre Organisation irgendwelche Publikationen (z.B. Zeitschrif-
ten) heraus? 
 
# Hat die Organisation eine eigene Web-Site? 
 
# Möchten Sie selber noch etwas hinzufügen?  
 
INTERVIEWERANMERKUNGEN 
Notizen der Interviewer im Bezug auf Respondent, Atmosphäre, 
Gebäude etc.  





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix 8 
 

Geïnterviewde organisaties 
 
 
 
 

Geïnterviewde Turkse organisaties 

Anadolu Alevileri Kültür Merkezi - Kulturzentrum Anatolischer 
Aleviten e.V. 
Waldemarstrasse 20  
10999 Berlin 
Tel. 030-61658394 
Fax: 030-61 65 - 83 95 
Internet: www.alevitischegemeinde.de/ 
E-Mail: info@alevitischegemeinde.de 
 
Ayasofya Moschee e.V. 
Stromstrasse 35 
10551 Berlin 
Tel. 030- 395 89 06 
 
BTBTM-Türkisches Wissenschafts- und Technologiezentrum e.V. 
c/o Studentisches Koordinationsbüro an der TU Berlin/Raum H 2135 
Strasse des 17. Juni 135 
10623 Berlin 
Tel. 030-31424800 
 
BTK Türkischer Kulturrat in Berlin – Berlin Türk Kültür Konseyi 
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Weichselstrasse 66  
12043 Berlin 
Tel. 030-624 31 20  
Fax. 030-61 30 43 10 
 
DITIB - Bedir Türkisch-Islamische Gemeinde zu Neukölnn 
Columbiadamm 128  
10965 Berlin 
Tel. 030-692 11 18 
 
Yekmal - Verein der Eltern aus Kurdistan in Berlin 
Cuvrystrasse 13/14 
10997 Berlin  
Tel.: 6 18 93 15  
Fax: 612 88 946 
E-Mail: yekmal@t-online.de 
 
Föderation der Volksvereine Türkischer Sozialdemokraten e.V. 
Oranienstrasse 22 
10999 Berlin 
Tel. 030-61656384 
Fax. 030-61656385 
Internet: www.hdf-online.de 
E-mail: hdf-berlin@hdf-online.de 
 
Hasan Basri Moschee Berlin  
Nostitzstrasse 19 
10961 Berlin 
Tel. 030- 693 14 19 
 
Papatya, Türkisch Deutscher Frauenverein 
Mindener Strasse 14 
Berlin 
Tel. 030- 34 999 34 
Internet: www.papatya.org 
 
Sport Gemeinschaft Anadoluspor / Marmara Genclik 
Glogauerstrasse 112 
10999 Berlin 
Tel. 030-612 69 53 
 



 Appendix 8: Geïnterviewde organisaties 

 

205 

Türkische Gemeinde zu Berlin/Berlin Türk Cemaati 
Skalitzerstr. 134 
10997 Berlin 
Tel.: 030 / 615 59 67 
Fax : 030 / 615 15 83 
E-Mail: info@tgb-berlin.de 
 
Türkische Bund Berlin-Brandenburg 
Tempelhofer Ufer 21 
10963 Berlin 
Tel: 030 - 623 26 24 
Fax: 030 - 6130 43 10 
e-mail: info@tbb-berlin.de 
URL: http://www.tbb-berlin.de  
 
Türkischer Elternverein in Berlin und Brandenburg e.V. 
Oranienstr. 34,  
D-10999 Berlin 
Tel:030.6143299 
 
Türkische Kanarienliebhaber e.V. Berlin 1999 
Kienitzerstr. 114 
12049 Berlin 
Tel. 0177 291 33 47  
Internet: www.kanarienvogel.net/4631.html 
 
Türkisch Deutsche Unternehmervereinigung in Berlin- Brandenburg 
e.V. (Türk - Alman Isadamlari Birligi Berlin- Brandenburg), TDU 
Kurfürstendamm 175 
10707 Berlin 
Tel.: (030) 88 55 - 00 00 
Fax: (030) 88 68 - 30 54 
 
Verein der Türkischen Reiseagenturen Berlin (BETÜSAB) e.V. 
Nonnendammallee 91 
13629 Berlin 
tel. 030-3826001 
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Geïnterviewde Russische organisaties 

Center der russischen Kultur WELT-MIR in Berlin e.V. 
Kyffhäuserstraße 23 
10781 Berlin 
Tel. 030-21755886 
Fax / tel. 030-6 64 55 11 
Internet: www.weltmir.de 
E-mail: WELTMIR@gmx.de 
 
Club Dialog e.V. - Deutsch-Russisches Beratungs- und Begegnungs-
zentrum 
Friedrichstrasse 176-179 
10117 Berlin 
Tel. 030-204 48 59 
Fax: 030-2044610 
E-mail: info@club-dialog.de 
 
Deutsche Jugend aus Russland  
Wilhelmstr. 115 
10963 Berlin 
Tel. 01798663271 
Internet: www.berlin-djr.de/ 
E-mail: djr-berlin@yahoo.de 
 
Deutsch-Kaukasische Gesellschaft e.V. 
Schönfliesser Str. 21 
10439 Berlin 
Tel. 030-445 70 06 
Fax 030-44678203 
Internet: www.d-k-g.de 
E-mail: d-k-g@t-online.de 
 
DOA e.V. (Dachorganisation der Aussiedler e.V.) 
Bürgertreff der Kiezspinne 
Schulze-Boysen Strasse 20 
10365 Berlin 
(Zossenerstrasse 153 
 Berlin – Marzahn 
 Tel. 030-9852638 privat) 
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Harmonie e.V.  
Erfurter Str. 7a  
10825 Berlin  
Tel. 030- 850 76 219 
 
Interkulturelle paedagogische Gesellschaft MITHRA 
Friedrichstraße 176-179 
10117 Berlin 
Tel. 030-20 45 21 23 
 
Jewish Agency for Israel  
Joachimsthaler Str. 13 
10179 Berlin 
Tel. 030 - 88 19 425 
Fax 030-88681930 
 
Jüdischer Kulturverein Berlin e.V. 
Oranienburger Straße 26 
10117 Berlin 
Tel. 030-2826669 / 030-28598052 
Fax 030-28598053 
E-mail: JKV.Berlin@t-online.de 
 
Jüdisches Lehrhaus e.V. 
Florastrasse 17 
12163 Berlin 
Tel. 030-79701213 
Fax 030-79701214 
 
Kulturring in Berlin e.V. 
Allee der Kosmonauten 69  
12681 Berlin,  
Tel. 030-564 02 63 
Fax 030-532 10 189 
Internet: www.kulturring.org 
E-mail: nordost@kulturring.org  
 
Landmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. 
Deutschlandhaus 
Stresemannstrasse 90 
10963 Berlin 
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Tel. 030-254 73 39/ 26 55 23 34 
Internet: www.deutscheausrussland.de 
 
Neubeginn e.V. Selbsthilfeverein zur kulturellen und sozialen Integra-
tion der Russlanddeutschen 
Husemannstraße 12 
10435 Berlin  
Tel. 030-437 35 415 
E-mail: neubeginn.berlin@freenet.de 
 
Weltkongress russischsprachiger Juden e.V. 
Rankestrasse 24 
10789 Berlin 
Tel. 030-2199 6762 
E-Mail: berlin@wcrj.org 
 

Geïnterviewde Italiaanse organisaties 

Altritalia Bürgerinitiative  
Gervinusstrasse 22 
Berlin 
Tel. 030-3246281 
 
Associazione Lucchesi nel Mondo 
Margburgerstrasse 3 
10789 Berlin 
Tel. 030-2118687/01 
 
Caritas / Centro Italiano 
Stresemannstrasse 66 
10963 Berlin 
Tel: 030-2545030, 25450325/6 
Fax: 030-25450399 
 
Ciao Italia, Vereinigung Italienischer Gastronomen in Deutschland 
Berliner Strasse 98 (Tegel) 
Tel. 030-4334051 
Internet: www.ciaonet.de 
E-mail: info@ciaonet.de 
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Circolo Sardo di Berlino e.V. 
Zillestrasse 111 
10585 Berlin 
Tel/ Fax 030-34356635 
Internet: www.sardanet.de 
E-mail: info@sardanet.de 
 
Club Donne Italiane e.V. 
Geisbergstrasse 11/12 
10777 Berlin 
 
Democratici di Sinistra  
Lauterstrasse 37 
12159 Berlin 
Tel. 030-8592833 
 
Instituto Italiano di Cultura / Italienische Kulturinstitut 
Askanischer Platz 4 
10963 Berlin 
Tel. 030-26994114/21 
Fax: 030-26994126 
Internet: www.iic-berlino.de 
E-mail: segretaria@iic-berlino.de 
 
Patronato ITAL-UIL Germania e.V. 
DGB Haus 
Keithstrasse 1-3 
10787 Berlin, Raum 302 
Tel. 030-23627020 
Fax: 030-23627016 
Internet: www.ital-uil.it 
E-mail: Ital.uil.Berlino@t-online.de 
 
Tubo Kurvo, Deutsch-Italienischer Freundschaftskreis e.V. 
Hochkirchstrasse 8 
10829 Berlin 
Tel. 030-7825821 
Internet: www.cafe-aroma.de 
E-mail: info@cafe-aroma.de 
 
Officio Migratione. Abteilung Italienische Botschaft 
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Hiroshimastrasse 1 
030-25440148 
 
CARITAS/ Centro Italiano 
Stresemannstrasse 66 
10963 Berlin 
030-25450325 
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Samenvatting 
 
 
 
 
Politiek burgerschap is essentieel voor de werking en legitimiteit van 
het democratische systeem. Naast sociaal-economische integratie van 
migranten staat de integratie in het politieke domein dan ook steeds 
meer in de belangstelling. Maar politiek burgerschap is een heikel 
punt omdat migranten ook politiek gericht kunnen blijven, of worden, 
op hun land van herkomst.  
 In alle Europese steden waar migranten zich vestigen, richten 
ze hun eigen organisaties op, variërend van moskee-organisaties tot 
voetbalclubs. De vraag is of deze organisaties een gevaar vormen voor 
een geslaagde integratie. Deze organisaties worden vaak gezien als 
dragers van sociaal kapitaal, een begrip dat zowel in de politiek als in 
de sociale wetenschappen veel aandacht heeft gekregen. Sociaal kapi-
taal is door beleidsmakers als antwoord op uiteenlopende maatschap-
pelijke problemen omarmd. Dit staat in schril contrast met de manier 
waarop etnische organisaties soms worden bekeken en bejegend.  
 Overheden die geconfronteerd worden met immigratie maken 
keuzes met betrekking tot de rechten die migranten krijgen en onder 
welke voorwaarden dat gebeurt. Wanneer hebben migranten recht op 
het staatsburgerschap en de politieke rechten en plichten die daar mee 
verbonden zijn? Maar ook: hoe kunnen overheden bevorderen dat 
mensen gebruik maken van de politieke rechten en zich volwaardig 
burger voelen?  
 Naast deze keuzes worden lokale overheden geconfronteerd 
met claims vanuit de etnische organisaties waar ze een antwoord op 
moeten formuleren. Daarbij worstelen veel overheden met de vraag 
hoe ze bepaalde groepen burgers kunnen bereiken. Soms wordt daar-
bij de hulp van etnische organisaties ingeroepen.   
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In eerder onderzoek in de gemeente Amsterdam vonden Jean Tillie en 
Meindert Fennema dat een hoge graad van etnische organisatie (in de 
zin van overlappende bestuursfuncties) samengaat met een hoge mate 
van politieke participatie. Op basis van deze bevindingen formuleer-
den ze de hypothese dat een hoge mate van etnische organisatie goed 
is voor de politieke integratie van migranten.  
 In deze studie worden de resultaten van Tillie en Fennema 
getoetst in Berlijn. Er wordt onderzocht in hoeverre het politiek bur-
gerschap van vier groepen (Turken, Italianen, Russische Joden en 
Aussiedler) beïnvloed wordt door de mate van etnisch en Duits soci-
aal kapitaal waar deze groepen over beschikken. In aanvulling hierop 
wordt onderzocht in hoeverre het beleid van invloed is op de mate 
van politiek burgerschap, zowel rechtstreeks als in wisselwerking met 
het etnisch sociaal kapitaal. Er worden in dit onderzoek dus verschil-
lende verbanden getoetst, die in onderstaande figuur worden samen-
gevat.  
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De verklaring van verschillen in politiek burgerschap staat centraal in 
deze studie. Politiek burgerschap verwijst hier naar het individuele 
niveau en bestaat uit politieke participatie, politiek vertrouwen en 
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democratische attitudes van individuen. Verschillen tussen groepen in 
politiek burgerschap worden verklaard aan de hand van het etnisch en 
Duits sociaal kapitaal op individueel en collectief niveau – dat wil 
zeggen, het niveau van organisaties. 
 Op individueel niveau verwijst sociaal kapitaal hier naar 
zowel de formele dimensie als informele dimensie van dit begrip. De 
formele kant behelst lidmaatschappen in etnische organsiaties, de 
informele kant verwijst, naast het hebben van sociale contacten, naar 
normen van wederkerigheid en vertrouwen.  
 Op organisatieniveau verwijst het naar de mate waarin etni-
sche organisaties onderling verbonden zijn en de hoeveelheid organi-
saties die zijn opgericht, maar ook naar de strategieen van deze orga-
nisaties. In dit onderzoek wordt zowel de Duitse als de etnische vari-
ant van sociaal kapitaal meegenomen.  
 De verschillen in sociaal kapitaal tussen de onderzochte groe-
pen worden in een volgende stap verklaard aan de hand van de ver-
schillen in gevoerd beleid. In dit onderzoek wordt hiervoor in navol-
ging van Koopmans en anderen hiervoor het concept burgerschapsre-
gimes gebruikt. Hierbij worden twee dimensies onderscheiden: de 
individuele-rechtendimensie en de toekenning van groepsrechten. 
Burgerschapsregimes hebben uiteraard ook een direct effect op poli-
tiek burgerschap.  
 
Berlijn is een ideale casus om de uitwerking van verschillend beleid te 
toetsen, omdat de vier groepen die in dit onderzoek betrokken zijn, 
zowel individueel als hun organisaties,  anders bejegend worden door 
de Duitse en Berlijnse overheid. In deze verschillen in benadering 
komt duidelijk de Duitse, op het ius sanguinis gebaseerde, perceptie 
op staatsburgerschap naar voren. In het ius sanguinis is de gedeelde 
afkomst en cultuur bepalend voor de verlening van het staatsburger-
schap en niet, zoals in het ius soli, de plaats van geboorte. Turken in 
Berlijn zijn als gastarbeiders naar de stad gekomen. Het is voor de 
Turken relatief moeilijk om de Duitse nationaliteit te verwerven. De 
Aussiedler hebben, vanwege hun Duitse voorouders, automatisch 
toegang tot de Duitse nationaliteit. De Russische Joden zijn expliciet 
uitgenodigd om naar Duitsland te komen met als doel de joodse ge-
meenschap nieuw leven in te blazen. De Italianen tenslotte hebben een 
even moeilijke toegang tot het Duitse paspoort als de Turken, maar 
hebben, door het EU lidmaatschap van Italië, wel meer (politieke) 
rechten.  
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 In Berlijn waren nog geen data beschikbaar en zijn er in het 
kader van deze studie dus op verschillende terreinen en niveaus 
nieuwe data verzameld. Een survey is uitgevoerd om op individueel 
niveau data te verzamelen over politiek gedrag, attitudes en de mate 
van formeel en informeel sociaal kapitaal. Er zijn op organisatieniveau 
netwerkanalyses uitgevoerd om de hechtheid van de etnische organi-
satienetwerken in kaart te brengen. Ook zijn er interviews met voorzit-
ters van organisaties gevoerd. Om het gevoerde beleid in Duitsland en 
Berlijn in kaart te brengen is er literatuuronderzoek gedaan.  
 
Wat zijn de resultaten van het emperische onderzoek? In de eerste 
plaats geldt voor alle groepen in dit onderzoek dat politieke participa-
tie gericht op het land van herkomst de politieke participatie gericht 
op Duitsland niet uitsluit. Sterker nog, deze twee vormen van partici-
patie gaan vaak gelijk op. Verder blijken er echter grote verschillen te 
bestaan tussen de etnische groepen, zowel wat betreft hun participatie, 
attitudes en vertrouwen. Ook blijkt het dat de participatie- en de 
vertrouwendimensie een ander beeld vertonen. De Turken participe-
ren relatief veel, maar hebben weinig vertrouwen; de Russen hebben 
relatief veel politiek vertrouwen, maar participeren relatief weinig. 
Het gedrag en de attitudes van deze twee groepen vormen wat dit 
betreft bijna een spiegelbeeld. Bovenstaande constateringen leiden tot 
de volgende classificatie. De Turken in Berlijn kunnen als activistisch 
geclassificeerd worden: ze participeren redelijk veel, maar hebben aan 
de andere kant veel wantrouwen ten opzichte van de politiek. De 
beide Russische groepen zijn erg passief, maar leggen wel een groot 
vertrouwen in de Duitse en Berlijnse politiek aan de dag en kunnen 
daarmee als gepacificeerd bestempeld worden. De Italianen lijken 
zowel in hun gedrag als in hun attitudes van alle groepen het meest 
op de Duitsers en zijn daarmee als systeemondersteunend te karakte-
riseren.   
 Hoe kunnen deze verschillen nu geduid worden aan de hand 
van de positie op de individuele rechtendimensie (verband 1 uit de 
figuur)? Dat de beide Russische groepen zo passief te noemen zijn is 
opvallend gezien de gunstige positie waarin ze verkeren. De relatie 
tussen individuele rechten en de invulling van politiek burgerschap is 
dus niet eenduidig. Op individueel niveau hebben ze veruit de mak-
kelijkste toegang tot het Duitse paspoort en ook het meest steun bij het 
individuele integratieproces. De beide Russische groepen laten zien 
dat een ruimhartig beleid niet altijd samengaat met veel politieke 
participatie, maar in het geval van de Russen wel met veel politiek 
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vertrouwen. Turken hebben een moeilijker toegang tot het Duitse 
paspoort en ontvangen ook minder steun bij hun integratie, maar zijn 
politiek gezien wel actiever.  
 Het zwaartepunt van dit onderzoek ligt bij het verklaren van 
de verschillen in politiek burgerschap vanuit – de mate en verschij-
ningsvorm van – etnisch sociaal kapitaal (verband 6 uit de figuur). Het 
blijkt in de eerste plaats dat er naast de verschillen in politiek burger-
schap ook grote verschillen bestaan in sociaal kapitaal van de onder-
zochte groepen. De beide Russische groepen zijn relatief vaak lid van 
een organisatie uit de eigen groep, de Italianen het minste. Lidmaat-
schap in etnische organisaties werkt in ieder geval niet negatief uit op 
individueel politiek burgerschap. Mensen actief in etnische organsia-
ties zijn in die zin niet minder geintegreerd. Verder zien we dat lid-
maatschap in etnische organisaties alleen positief uitwerkt op de 
participatievariabelen en niet op de attitudevariabelen. Etnisch sociaal 
kapitaal heeft in deze zin dus alleen een mobiliserende invloed en 
heeft geen positieve invloed op bijvoorbeeld het vertrouwen in Ber-
lijnse politici. De politieke participatie van de Turken wordt het best 
verklaard met hun lidmaatschap in organisaties. Etnische sociaal 
kapitaal werkt dus het best voor de Turken. 
 Op organisatieniveau tekent zich een ander beeld af. Er zijn 
relatief (gezien het aantal Italianen in Berlijn) veel Italiaanse organisa-
ties, al  zijn de Turkse organisaties in absolute zin veruit in de meer-
derheid. De Italiaanse organisaties zijn sterk op Italië gericht, waar de 
Russische organisaties zich sterk op Duitsland en Berlijn richten. De 
Russische organisatie-elite is goed geintegreerd, en de organisaties 
lijken bijna meer op overheidsorganisaties dan op klassieke zelforga-
nisaties. De Turkse organisaties zijn politiek gezien het meest actief, 
maar wantrouwen de overheid sterk.  
 Wat betreft het politiek burgerschap op individueel niveau zijn 
de Turken geclassificeerd als activitisch, de beide Russische groepen 
als gepacificeerd en de Italianen als systeemondersteunend. Als we 
deze classificatie naast de bovenstaande beschrijving van organisaties 
leggen zien we dat deze alleen voor de Turken overeenkomt met de 
classificatie van het individuele niveau. Hierin kan de verklaring 
besloten liggen waarom het etnisch sociaal kapitaal voor de Turken 
het beste werkt: de organisatie-elite is nauw verbonden met de achter-
ban. Als de organisatie-elite los staat van de achterban, kan het sociaal 
kapitaal in deze organisaties de achterban niet bereiken.  
 De organisatielandschappen en de werking van het sociaal 
kapitaal pakt dus voor de verschillende groepen anders uit. Behalve 
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dat er een verschillende beleid wordt gevoerd ten aanzien van de 
individuen, wordt er ook een verschillend beleid gevoerd ten aanzien 
van de organisaties van de verschillende groepen – beleid dat ook-
voorvloeit uit de perceptie op staatsburgerschap. Kunnen de verschil-
len in overheidsbejegening de verschillen verklaren in het etnisch 
sociaal kapitaal (verband 5 uit de figuur)? De organisaties van de 
beide Russische groepen krijgen veel subsidie en mogelijkheden tot 
overleg en inspraak. Dit heeft de organisaties professioneler gemaakt, 
maar ze fungeren niet als dragers van sociaal kapitaal en staan los van 
de achterban. De Turkse organisaties in Berlijn krijgen deze steun  niet 
en die organisaties staan wantrouwend ten opzichte van de overheid, 
maar dat dwingt ze ook contact te houden met de achterban. Hun 
sociaal kapitaal komt wel hun achterban ten goede. 
 De conclusies getrokken in dit onderzoek manen lokale be-
leidsmakers wijsheid, om niet te zeggen terughoudendheid, te be-
trachten bij het faciliteren en vooral subsidiëren van organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld. In de eerste plaats omdat sociaal 
kapitaal geen antwoord is op alles en in de tweede plaats omdat er een 
spanning bestaat tussen enerzijds overheidbemoeienis en anderzijds 
een cruciaal aspect van het maatschappelijk middenveld, namelijk 
onafhankelijkheid van diezelfde overheid.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Summary 
 
 
 
 
Political citizenship is essential for the functioning and legitimacy of 
the democratic system. Besides socio-economic integration of mi-
grants, the integration into the political domain becomes more and 
more relevant. But political citizenship can be a thorny issue, because 
migrants can remain or become politically oriented on their country of 
origin. 
 In all European cities where migrants settle, they found their 
own organizations, ranging from mosque-organizations to soccer-
clubs. The question is whether these organizations hamper or support 
a successful integration process. These organizations are often seen as 
bearers of social capital – a concept that has received much attention, 
both by social scientists as well as policymakers. Social capital is em-
braced by policymakers as response to diverse set of societal prob-
lems. This attitude contrasts with the way ethnic organizations are 
sometimes perceived and treated in other contexts.  
 Governments faced with immigration are forced to make 
choices regarding the rights they grant to these new inhabitants and 
under what conditions these rights are granted. When do migrants 
have the right to legal citizenship and the political rights and obliga-
tions that come with this legal citizenship? But also: how can govern-
ments encourage people to use their political rights and feel them-
selves full-fledged citizens?  
 In addition to these choices, local authorities are confronted 
with claims from ethnic organizations for which they need to formu-
late an answer. Governments are also struggling with the need to 
reach certain groups of citizens and sometimes they use ethnic organi-
zations for that purpose. 
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In previous research in the municipality of Amsterdam, Meindert 
Fennema and Jean Tillie have found that a high degree of ethnic or-
ganization (defined as interlocking directorates) is combined with a 
high degree of political participation. Based on these findings, they 
formulated the hypothesis that a high degree of ethnic organization is 
good for the political integration of migrants.  
 In this study, the findings of Fennema and Tillie are tested in 
Berlin. It is researched how the political citizenship of four groups 
(Turks, Italians, Russian Jews and Aussiedler) is influenced by the 
degree of ethnic and German social capital of these groups. In addi-
tion, it is examined how national and local policies affect the degree of 
political citizenship, both directly and in interaction with ethnic social 
capital. In this research various causal relationships are tested, which 
are summarized in the following figure. 
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The four groups show differences in political citizenship. Finding an 
explanation for these differences is the core purpose of this study. 
Political citizenship refers to the individual level and consists of politi-
cal participation, political trust and democratic attitudes of individu-



 Summary 

 

227 

als. Differences between groups in their degrees of political  citizen-
ship are explained by German and ethnic social capital on the individ-
ual and the collective level – that is, the level of organizations.  
 At the individual level, social capital refers both to the formal 
and informal dimension of the concept. The formal side includes 
membership in ethnic organizations. The informal side refers to, be-
sides social contacts, norms of reciprocity and social trust.  
 At the organizational level, social capital refers to the degree in 
which ethnic organizations are connected among each other and the 
number of organizations that are founded, but also to the strategies of 
these organizations. In this study, both German and ethnic social 
capital are included. 
 The differences in social capital between the groups investi-
gated are explained, in a next step, by differences among the public 
policies that have been pursued for each of these groups. In this study, 
following Koopmans and others, the concept of citizenship regimes is 
used. This concept consists of two dimensions: an individual rights 
dimension and the granting of group rights. Citizenship regimes of 
course have also a direct effect on political citizenship. 
 
Berlin is an ideal case to research the impact of different policies be-
cause the four groups in this research are treated differently by the 
German and Berlin government. These differences in approach clearly 
reflect the German perception of citizenship, which is based on the ius 
sanguinis,. In the ius sanguinis the shared descent and culture deter-
mines the granting of citizenship and not, as in the ius soli, the place of 
birth. Turks in Berlin came as guest workers to the city. It is relatively 
difficult for the Turks to acquire the German nationality. The Aussied-
ler have, because of their German ancestors, almost automatic access 
to the German nationality. The Russian Jews are explicitly invited to 
Germany with the aim that they revitalize the Jewish community. The 
Italians have equally difficult access to the German passport as the 
Turks, but have, as a result of the EU membership of Italy, more (polit-
ical) rights. 
 In Berlin no data were available yet and therefore new data 
were collected on the different topics and levels. A survey was con-
ducted at the individual level to collect data on political behavior, 
attitudes and the degree of formal and informal social capital. At the 
organizational level, network analyses were conducted to map the 
density of the ethnic organizational landscapes. Interviews have also 



Summary 

 

228 

been conducted with chairmen of the organizations. To describe the 
policies in Germany and Berlin, literature research has been done. 
 
What are the results of the empirical research? First, for all groups in 
this study, political participation oriented at the country of origin does 
not exclude political participation oriented towards Germany and 
Berlin. Indeed, these two forms of participation often go hand in hand. 
However, there are also large differences among the groups, in their 
participation, attitudes and political trust. The participation and trust 
dimensions show a contrasting picture. The degree of political partici-
pation of Turks is relatively high, but they lack trust in the political 
system. The two Russian groups have relatively high political trust, 
but a relatively low degree of political participation. The behavior and 
attitudes of these two groups (Turks and Russians) are almost perfect 
opposites in this regard. The above findings lead to the following 
classification. The Turks in Berlin can be classified as activist: they 
participate quite a lot, but on the other hand have a low trust in poli-
tics. The two Russian groups are passive, but show a lot of trust confi-
dence in Berlin and German politicians and can therefore be labeled as 
pacified. The Italians resemble the Germans, both in their behavior 
and their attitudes, and are therefore classified as system supportive. 
 How can these differences be interpreted by the legal position 
on the individual dimension (relationship 1 in the figure)? The two 
Russian groups being rather passive is striking given relative favora-
ble position on the individual rights dimension. The relationship 
between individual rights and political citizenship appears to be 
anything but straightforward. Individually, they have by far the ea-
siest access to the German passport and also the most support in their 
individual integration process. The two Russian groups show that a 
generous public policy is not always accompanied by higher degrees 
of political participation. It maybe accompanied, as in the case of the 
Russians, with a high degree of political trust. Turks have more diffi-
cult access to the German passport and receive relatively little support 
for their integration process, but are politically more active. 
 The focus of this research lies in explaining the differences in 
political citizenship by the degree and appearance of ethnic social 
capital (relationship 6 from the figure). In the first place, we found that 
besides the differences in political citizenship the groups under study 
also differ regarding their social capital. The two Russian groups show 
relatively high membership levels in ethnic organizations, the Italians 
show the lowest membership levels. Membership in ethnic organiza-
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tions has in any case no negative influence on individual political 
citizenship. People active in ethnic organizations are in that sense not 
less integrated. We also see that membership in ethnic organizations 
only influences the participation variables positively and not the 
attitude variables. Ethnic social capital has only a mobilizing effect 
and no positive effect on political trust. The political participation of 
the Turks is best explained by their membership in organizations. 
Ethnic social capital functions best for the Turks. 
 At the organizational level, a different picture emerges. Given 
the number of Italians in Berlin, there is a relatively large number of 
Italian organizations in Berlin, although the Turkish organizations are 
in the majority in absolute terms. The Italian organizations are strong-
ly focused on Italy, where the Russian organizations strongly focus on 
Germany and Berlin. The Russian organizational elite is well inte-
grated, and the organizations almost resemble government organiza-
tions than traditional self organizations. Turkish organizations are the 
most politically active, but distrust the government to a great extent. 
 With regard to their political citizenship on individual level, 
the Turks were classified as activist, the two Russian groups as paci-
fied and the Italians as system supporting. If we confront these classi-
fications to the above description of organizations, it seems that only 
for the Turks the classification of the individual level matches the 
description on the organizational level. This could be an explanation 
of why social capital works best for the Turks: the organizational elite 
is closely linked to their constituents. If the organizational elite dis-
tances themselves from their constituency, the social capital in these 
organizations does not reach the constituency. 
 
The organizational landscapes and the functioning of social capital is 
thus different for the groups. Besides the differences in public policies 
towards individuals, also the policies towards ethnic organizations 
differ – these differences stem also from the perception of citizenship. 
Can these differences in governmental treatment explain the differ-
ences in ethnic social capital (relationship 5 from the figure)? The 
organizations of the two Russian groups have received much subsidy 
and opportunities for consultation and participation from the Berlin 
state. This has created professional organizations, but they do not act 
as carriers of social capital and function distant from their constituen-
cy. The Turkish associations do not receive this support, and are there-
fore distrusting towards the local authorities, but it forces them to 
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maintain contact with their constituency. They do function as carriers 
of social capital. 
 The conclusions drawn in this study call for prudence, if not 
reluctance, of local policymakers to facilitate and especially subsidize 
self organizations. First, because social capital is no cure for all and, 
second, because there is a tension between state intervention and a 
crucial aspect of civil society, namely independence of that same state. 


	CoverFinal.pdf
	proefschrift_MBERGER__def_jan10 met titelblad en samenvatting finaal


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


