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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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Opleidingsniveau  (%)      
Geen (beroeps)opleiding 8 

 
49 31 
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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.  
 
 


