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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 
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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. 



Beleid en rechten 

 

112 

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. 
 


