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

 


