De Standaard: "Quota lossen niets op"

10 november 2010 - "Stop met allochtonen als groep te benaderen en ze als slachtoffer of bedreiging te
zien. Vertrek vanuit een emanciperende aanpak", zegt Bart Somers (Open Vld). De Mechelse
burgemeester en volksvertegenwoordiger pleit voor een alternatief integratiebeleid.
Angela Merkel en Yves Leterme, respectievelijk Duitse en Belgische premier, zegden recent dat het
integratiebeleid gefaald heeft. Bart Somers, kamerlid van Open Vld, deelt de analyse maar ziet ook oplossingen.
Hoe legt u het falend integratiebeleid uit?
"Men heeft er nooit een emancipatieverhaal van gemaakt maar een doelgroepenbenadering op basis van een
aantal veronderstellingen. De doelgroepenaanpak ontstond vanuit het idee dat er veel Marokkaanse immigranten
waren. Vervolgens gaf men die groep een aantal veronderstelde karakteristieken mee. Er werd nooit uitgegaan
van een individuele benadering waarbij je de mens centraal stelt en die kansen geeft en ook voor
verantwoordelijkheden stelt. Men hanteerde premissen dat allochtonen de facto gediscrimineerd worden, dat ze
slachtoffer zijn van het systeem.”
“De leerachterstand op school had bijvoorbeeld te maken met verborgen racisme in het systeem. Op die manier
ontslaat men de betrokken personen van inspanningen om een diploma te halen. Ze kunnen er immers zelf niets
aan doen. Die mentaliteit van allochtonen te stigmatiseren, - voor sommigen zijn ze slachtoffer voor anderen een
bedreiging - kan alleen maar tot mislukking leiden”
De experts van Joëlle Milquet pleiten voor een doelgroepenaanpak.
“Dat rapport is precies hoe het niet moet. Met quota los je niets op. Je stigmatiseert opnieuw, problematiseert een
hele groep. Wie een Marokkaanse achtergrond heeft, moet dus in dat quotasysteem. Ik pleit ervoor naar het
individu te kijken, niet naar de groep. Hier in Mechelen heb je allochtonen die huisarts zijn, zelfstandige of
kaderlid. Je integratiebeleid moet een emancipatiebeleid zijn waarbij het individu kansen krijgt en kan grijpen.
Waarbij je hem of haar sterker maakt om in de maatschappij succes te hebben. Stop met dat idee van het
slachtoffer in wiens plaats we alles moeten doen en dat we moeten pamperen.”
Het onderwijs is de hoeksteen tot gelijke kansen maar daar loopt het fout?
“In Antwerpen heeft 30 procent van de leerlingen in de lagere school leerachterstand, in Mechelen is dat 26
procent. 45 procent van de werkzoekenden in Antwerpen is allochtoon, in Mechelen is dat 42 procent en in Genk
36 procent. Het gebrek aan diploma van allochtonen is de belangrijkste reden waarom ze het later op de
arbeidsmarkt zo moeilijk hebben. Ik pleit ervoor om het individu aan te spreken op zijn verantwoordelijkheidzin.
Als allochtone kinderen het moeilijk hebben op school, moeten we de ouders op de schouder tikken. Ze moeten
het schoolproject van hun kinderen opvolgen. De ouders moeten Nederlands kennen. De Vlaamse overheid heeft
hier een verpletterende verantwoordelijkheid.”
Pascal Smet pleit toch voor extra lessen Nederlands?
“Smet is de minister van de losse flodders. Het pleidooi voor extra lessen is interessant, maar dat hij als minister
eerst bewijst dat hij in staat is om de wachtlijsten voor NT2 (Nederlandse lessen voor allochtonen) weg te
werken.”
Vlaanderen is bezorgd over de verdere instroom van allochtonen?
“We moeten nadenken wat voor soort mensen we toelaten en wat dat betekent voor de kansen voor wie hier nu
al is. We willen de gezinshereniging verstrengen. Als allochtone mannen uit hun land van oorsprong een
Nederlandsonkundig meisje naar hier halen en ze voedt de kinderen in een vreemde taal op waardoor de
kinderen Nederlandsonkundig aan het onderwijs beginnen, raken ze die achterstand niet meer kwijt.”

“We moeten als samenleving stelling durven nemen. Vlaanderen is geen multiculturele samenleving als je cultuur
definieert als een set van fundamentele waarden en maatschappelijke inzichten die verband houden met de
scheiding van Kerk en staat, de gelijke rol man vrouw. We zijn een samenleving die stoelt op de verlichting en
moderniteit. Daarop mogen we niet toegeven. Toegeven betekent dat je de personen met fundamentalistische
ideeën legitimeert.”
U gaat vandaag suggesties formuleren in de commissie?
“We moeten de instroom van asielzoekers afremmen en de uitstroom vergroten. Staatssecretaris Wathelet zou op
de luchthaven van Athene een liaison-officier moeten neerzetten die kijkt of de mensen die naar Brussel vliegen
geldige inreisvisa hebben. De retourvluchten naar Athene die al zes maanden stilliggen moeten hervatten. En
Wathelet moet in het kader van het Europees voorzitterschap aan Turkije vragen dat ze hun buitengrenzen
bewaken. We moeten een lijst van veilige landen opstellen waarvoor een korte procedure geldt.”

