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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.  
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 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.  



 Politiek burgerschap 

 

49

 

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.  
 
 
 


