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1Oe vergadering Donderdag 19 november 1992
Morgenvergadering

VOORZITTER : de heer L. Van-
velthoven
- De notulen van de jongste
ring worden ter tafel gelegd.

vergade-

- De vergadering wordt geopend om
9.33 uur.

De voorzitter : Dames en heren, de
vergadering is geopend.

BERICHTEN VAN VERHINDE-
RING

P. Breyne : gezondheidsredenen ;

H. Van Wambeke : buitenslands ;

F. Cauwenberghs, J. Laverge, J. Le-
clercq, A. Schellens, W. Taelman :
ambtsverplichtingen.

VOORSTELLEN VAN RESOLU-
TIE

Indiening

De voorzitter : De volgende voorstel-
len van resolutie werden ingediend :

- Een eerste voorstel van resolutie
van de heer W. Beysen C.S. betreffen-
de het algemeen migrantenbeleid.
(Stuk 242 (1992-1993) - Nr. 1) Dit
voorstel van resolutie luidt als volgt :

De Vlaamse Raad,
- gelet op het Europees Verdrag

voor de Rechten van
Raad van Europa ;

de mens van de

- gelet op het Internationaal Ver-
drag inzake Economische en Culture-
le Rechten van de Verenigde Naties ;

- gelet op het verslag namens de
werkgroep uitgebracht door de heer
H. Brouns van 21 september 1992 ;

- g e l e t  o p de prioriteitennota
Krachtlijnen en prioriteiten voor een
migrantenbeleid in de Vlaamse Ge-
meenschap en in het Vlaamse Ge-
west, door mevrouw P. D’Hondt,
Koninklijk Commissaris voor het Mi-
grantenbeleid ;
- vraagt de Vlaamse regering om,
- 1. alvorens het inpassingsbeleid
verder te activeren, een grondige
evaluatie te houden van

a) de in december 1990 door de
Commissie onderwijs-migranten
voorgestelde onderwijsmaatregelen
in het advies inzake Onderwijsbeleid
en onderwijsvoorzieningen vanaf
1991-1992 en in het bijzonder inzake
de doorstroming naar het secundair
en hoger onderwijs en de ontwikke-
ling van het tweedekansonderwijs ;

b) het werkgelegenheidsbeleid ten
aanzien van alle categorieën van
kansarmen, zonder een onderscheid
te maken tussen werkzoekende al-
lochtonen en werkzoekende autoch-
tonen, dit alles in overleg met de fe-
derale overheid ;

c) de genomen en nog te nemen
maatregelen om de migrantenvrou-
wen en -meisjes reële mogelijkheden

te bieden tot een volwaardige partici-
patie in het maatschappelijk leven ;

2. een informatiecampagne te star-
ten met als doelstelling, op grond van
de volgende beginselen, de weder-
zijdse spanningen tussen autochtonen
en allochtonen weg te werken :

- enerzijds, het respect van de mi-
granten voor de democratische en
humanistische verworvenheden van
onze Westerse beschaving, zoals het
recht op vrije meningsuiting, de de-
mocratische besluitvorming, de be-
scherming van de morele en fysische
integriteit van het individu en de ge-
lijkheid van mannen en vrouwen ;

- anderzijds ons respect voor de
waardigheid, de eigenheid en cultu-
rele en historische achtergrond van
de migranten.

Een tweede voorstel van resolutie
van de heren M. Van Peel,  L.
Hancké, E. Beysen, V. Anciaux, J.
Geysels en J. Decorte betreffende
het algemeen migrantenbeleid. (Stuk
246 (1992-1993) - Nr. 1) Dit voorstel
van resolutie luidt als volgt :

De Vlaamse Raad,

- gelet op de universele verklaring
van de rechten van de mens van de
Verenigde Naties ;

- gelet op het Europees verdrag van
de rechten van de mens en de bijho-
rende protocollen van de Raad van
Europa ;

- gelet op het Internationaal ver-
drag inzake economische, sociale en
culturele rechten van de Verenigde
Naties ;

Vlaamse Raad
Handelingen Nr. 10
19 november 1992

Berichten van verhindering
Ingekomen stukken

.
283



door.  de 

van -de 

door.  de 

van -de 

voorzitter

- gelet op andere internationale en
Europese conventies inzake funda-
mentele mensenrechten, vele bilate-
rale en multilaterale verdragen ;

- gelet op de wet van 30 juli 1981
tot bestraffing van bepaalde door ra-
cisme of xenofobie ingegeven daden ;

- gelet op de wet van 13 juni 1991
tot wijziging van het wetboek van de
Belgische nationaliteit ;

- overwegende dat op 6 juni 1992
70 voorstellen ter oplossing van het
vreemdelingenprobleem door  he t
Vlaams Blok werden gepubliceerd ;

- stelt vast dat sommige voorstellen
ervan ontleend zijn aan het program-
ma in 50 punten van 16 november
1991 van het Front National en als
oogmerk hebben de migranten in een
apartheidsgroep af te zonderen en
stapsgewijs uit het maatschappelijk
leven te verbannen, op dezelfde wijze
als van 1933 af in nazi-Duitsland de
Joodse medeburgers werden behan-
deld ;

- stelt vast dat verscheidene van de
70 voorstellen discriminaties invoe-
ren, die flagrant in strijd zijn met het
Europees verdrag voor de rechten
van de mens, onder meer inzake
grondrechten als :

- vrijheid van vereniging, waar de op-
richting van vreemdelingenorganisa-
ties in punt 9 onderworpen wordt aan
een voorafgaande toestemming van
de overheid (strijdig met artikel 11,
tweede lid van het EVRM) ;

- recht op eerbiediging van het ge-
zinsleven, waar het recht op gezins-
hereniging in punt 29 wordt afge-
schaft voor niet-Europese vreemde-
lingen en waar in punt 47 de veroor-
deelde vreemdeling wordt uitgewe-
zen (strijdig met artikel 8 van het
EVRM en de rechtspraak van het
Europees Hof voor de Rechten van
de Mens) ;

- ongestoord genot van eigendom,
waar voorgesteld wordt in punt 66
aan vreemdelingen dat recht slechts
toe te kennen na tien jaar (strijdig
met artikel 1 van het eerste protocol
bij het EVRM). Ongestoord dient

hier te worden gelezen als niet aan
discriminerende beperkingen onder-
hevig ;

- verbod op collectieve uitzetting van
vreemdelingen, zoals voorgesteld in
punt 68 (strijdig met artikel 4 van het
vierde protocol bij het EVRM) ;
- vestigt bovendien de aandacht op
ongeoorloofde discriminaties van
rechten die het EVRM toekent aan
alle burgers die op het Europees
grondgebied verblijven, zoals : voor
niet-Europese vreemdelingen een
apart onderwijsnet (punt 47),  een
apart stelsel van sociale zekerheid
(punt 57),  beperking van de kinder-
bijslag tot de eerste drie kinderen
(punt 61) en beperking van de werk-
loosheidsvergoedingen in omvang en
tijd (punt 63) ; de voorstellen op het
verbod van tewerkstelling van vreem-
delingen in het openbaar ambt (punt
18),  het verbod op intersectoriële
mobiliteit inzake werk (punt 65) en
de invoering van een belasting op te-
werkstelling van vreemdelingen
(punt 60) die neerkomen op een zwa-
re discriminatie, waardoor vreemde-
lingen onevenredig grote kans maken
op langdurige werkloosheid met ge-
dwongen onmiddellijke terugkeer
onder de vorm van uitdrukkelijk ver-
boden collectieve uitzetting als ge-
volg (punt 68) ;

- bevestigt bijgevolg uitdrukkelijk
dat alle voorstellen tot aantasting van
de fundamentele grondrechten van
de persoon volkenrechtelijk ontoe-
laatbaar zijn en inbreuken vormen op
de bepalingen van internationaal en
nationaal recht ;

- verklaart uitdrukkelijk dat de op-
lossing van het migrantenprobleem
niet kan worden nagestreefd in een
systeem van apartheid en mensen-
jacht, maar slechts in de naleving van
de strikte beginselen van de rechts-
staat.

Een derde voorstel van resolutie van
de heren M. Van Peel, L. Hancké,
V. Anciaux, J. Geysels, en J. Decor-
te betreffende het algemeen migran-
tenbeleid. (Stuk 247 (1992-1993) -
Nr. 1). Dit voorstel van resolutie
luidt als volgt :

De Vlaamse Raad,

- gelet op de verslagen namens de

werkgroep uitgebracht door’de heren
M. Didden en L. Hancké van 5 juli
1991 en de heer H. Brouns van 21
september 1992 ;

- gelet op de prioriteitennota
Krachtlijnen en prioriteiten voor een
migrantenbeleid in de Vlaamse Ge-
meenschap en in het Vlaamse Ge-
west door mevrouw P. D’Hondt, ko-
ninklij k commissaris voor het migran-
tenbeleid ;

- vraagt de Vlaamse regering

1. het inpassingsbeleid verder te acti-
veren door

a) de doorstroming naar het secun-
dair en hoger onderwijs verder te sti-
muleren en resoluut te kiezen voor
een volwaardige ontwikeling van het
tweedekans-onderwijs ;

b) een ac t ie f  migrantenjongeren-
werkgelegenheidsbeleid te voeren en
binnen de diensten van de VDAB
daarrond  een actief tewerkstellings-
plan, beroepsopleiding en een bege-
leidingsplan op te zetten. De erken-
ning van migranten als een specifieke
groep naast de andere risicogroepen
onder de werkzoekenden is daarbij
van uitzonderlijk belang. Daartoe is
ook overleg nodig met de federale
overheid teneinde het Urgentiepro-
gramma optimaal te operationalise-
ren ;

2. op het vlak varr-de  culturele ont-
wikkeling de startende en bestaande
migrantenorganisaties die in het in-
passingsbeleid een opbouwende rol
willen spelen, financieel te onder-
steunen conform het advies uitge-
bracht door de werkgroep Migran-
ten, dat in het verslag van de heer
H. Brouns werd opgenomen ;

3. een informatiecampagne te star-
ten voor zowel allochtonen als au-
tochtonen met als doelstelling de we-
derzijdse vooroordelen weg te
werken en daarbij de vier basisele-
menten van het inpassingsbeleid be-
vattelijk uiteen te zetten :

a) de Belgische wet is de wet voor
iedereen : alle burgers hebben rech-
ten en plichten ;

b) de grote sociale waarden van onze
samenleving moeten door iedereen,
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van welke minderheidsgroep of gods-
dienst ook, worden gerespecteerd ;

c) het ondubbelzinnig respect voor
de culturele diversiteit als wederzijd-
se verrijking ;
d) de overheid moet de structurele
betrokkenheid van minderheden bij
het functioneren en beheer van onze
samenleving bevorderen.

Ik stel voor om deze resoluties te be-
handelen ter gelegenheid van het de-
bat over de migrantenproblematiek.

MIGRANTENPROBLEMATIEK

VOORSTEL VAN RESOLUTIE
van de heer E. Beysen C.S. betreffen-
de het algemeen migrantenbeleid
- 242 (1992-1993) - Nr. 1.
VOORSTEL VAN RESOLUTIE
van de heren M. Van Peel, L.
Hancké, E. Beysen, V. Anciaux, J.
Geysels en J. Decorte betreffende
het algemeen migrantenbeleid
- 246 (1992-1993) - Nr. 1.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE
van de heren M. Van Peel, L.
Hancké, V. Anciaux, J. Geysels en
J. Decorte betreffende het algemeen
migrantenbeleid
- 247 (1992-1993) - Nr. 1.

Debat
De voorzitter : Aan de orde is het
debat betreffende de Migrantenpro-
blematiek.

De heer Hancké, verslaggever, heeft
het woord.

De heer L. Hancké, verslaggever (op
de tribune) : Mijnheer de voorzitter,
ingevolge een beslissing van het Bu-
reau van de Vlaamse Raad werd bij 
het begin van de zittijd 1990-1991 een . .
werkgroep Migranten opgericht, tot
einde 1991 onder het voorzitterschap
van collega Beysen en sedert begin
van dit jaar van collega Sleeckx.

De werkgroep kwam voor het eerst
bijeen op 28 november 1990 en be-
sloot zijn werkzaamheden aan te vat-
ten in de vorm van hoorzittingen met
burgemeesters en schepenen van

concentratiegemeenten. Voor de ge-
meenten viel de keuze op Antwer-
pen, Gent, Sint-Niklaas, Mechelen,
Genk, Zele, Lokeren en Vilvoorde.
Aan de gemeenten werd gevraagd
een beknopt verslag over hun ge-
meentelijk beleid inzake migranten-
problematiek toe te zenden. De ver-
slagen van de hoorzittingen en de
toegezonden nota’s tellen 125 pagi-
na’s.

De hoorzittingen met Antwerpen,
Gent, Genk, Zele en Vilvoorde had-
den plaats op 14 december 1990. Op
8 januari 1991 kwamen Sint-Niklaas,
Lokeren en Mechelen aan de beurt.
Mijn verslag handelt over deze hoor-
zittingen en collega Didden zal uit-
weiden over het onderwijs- en te-
werkstellingsbeleid.

De betrokken gemeenten hebben als
gemeenschappelijk kenmerk een re-
delijk hoge aanwezigheid van vooral
Marokkaanse en Turkse migranten
en de concentratie ervan in sommige
buurten.

Antwerpen telt 5,5 percent Marok-
kaanse en Turkse migranten - onge-
veer de helft van het totaal aantal
vreemdelingen in de stad - waarvan
4,12  percent Marokkanen en 1,35
percent Turken. De helft ervan is in
Antwerpen geboren en eveneens de
helft is jonger dan 15 jaar. Concen-
traties doen zich vooral voor in de
wijken Stuivenberg en Sint-Andries,
evenals in Borgerhout en Hoboken.

Gent telt ongeveer 10.000 migranten,
vooral Turken, 7.700, en 2.400
Noord-Afrikanen, waarvan de helft
jonger is dan 18 jaar en twee derden
jonger dan 26 jaar. Concentraties te-
kenen zich vooral af in de wijk Ra-
bot.

Genk is de gemeente met het hoogste
percentage vreemdelingen, namelijk
30 percent. Op een bevolking van
61.000 inwoners zijn er 8.200 Italia-
nen, 5.300 Turken en 1.650 Marok-
kanen, waarvan 60 percent jonger is
dan 25 jaar. Genk is bovendien ook
de gemeente met een lange traditie
inzake migrantenbeleid, vermits deze
mijngemeente bijvoorbeeld in 1930 al
42,5  percent migranten telde.

De gemeente Zele telt op 20.000 in-
woners 935 migranten, in overgrote
meerderheid, namelijk 86 percent
Turken.

Vilvoorde telt op 33.000 inwoners
11,5  percent vreemdelingen, vooral
Spanjaarden, 1.400 en voorts 1.160
Marokkanen.

Sint-Niklaas met 68.000 inwoners
heeft 2.800 vreemdelingen, of 4,l
percent waaronder 1.200 Marokka-
nen en 700 Turken, vooral geconcen-
treerd in de oude stadskern.

Lokeren heeft 5,6  percent vreemde-
lingen op een bevolking van 35.000
inwoners, waarvan 1.250 Marokka-
nen en 700 Turken. Mechelen ten-
slotte telt 6 percent vreemdelingen
op een bevolking van ruim 75.000 in-
woners, waarvan 3.300 Marokkanen
en een honderdtal Turken.

In deze acht concentratiegemeenten
samen woonden in 1989 984.000 in-
woners, waarvan 21.600 Turken en
29.700 Marokkanen of respectieve-
lijk 2,2  percent Turken en 3,02  per-
cent Marokkanen.

Alhoewel wij niet kunnen spreken
van een massale aanwezigheid, is er
in sommige wijken of straten wel een
hoge concentratiegraad.

De gehoorde gemeentebesturen be-
zorgden een over het algemeen uit-
voerige nota over het in hun gemeen-
te gevoerde migrantenbeleid, alsook
een nota betreffende hun verwachtin-
gen vanwege de Vlaamse Gemeen-
schap.

Ik geef u de gemeenschappelijke uit-
gangspunten van het beleid.

In de eerste plaats vinden de burge-
meesters en de schepenen dat het mi-
grantenbeleid bij voorkeur op ge-
meentelijk niveau wordt uitgevoerd
om een permanente aanwezigheid op
het terrein te waarborgen. Het doel
van deze aanwezigheid is te normali-
seren, niet te polariseren via het ver-
spreiden van informatie en door een
sensibilisering van de bevolking. De
migranten moeten meer inspraak
krijgen en er moeten afspraken wor-
den gemaakt in verband met gods-
dienstbeleving. Op die manier kan
overlast worden verminderd. Zowel
de gemeentelijke overheid als de po-
litie, de buurtwerkers en welzijnswer-
kers hebben een belangrijke rol in
het voeren van een territoriaal, secto-
rieel en categoriaal beleid.

Vervolgens wordt het migrantenbe-
leid in hoofdzaak uitgewerkt als een
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globaal kansarmoedebeleid, dat zich
in gelijke mate richt tot Belgen en
migranten en dat het herstel van het
sociaal weefsel in probleembuurten
beoogt.

Ten slotte worden van de Vlaamse
Gemeenschap in hoofdzaak onder-
steunende maatregelen en middelen
verwacht, die het lokaal beleid in
staat moeten stellen de integratie van
de migranten te verwezenlijken, het-
zij door middel van projecten, hetzij
door middel van een globaal beleids-
plan. De terreinen die hiervoor in
aanmerking komen, zijn onderwijs,
huisvesting en tewerkstelling.

Mijnheer de voorzitter, ik wil niet na-
laten de burgemeesters, de schepe-
nen en hun medewerkers te danken
voor de verhelderende uiteenzettin-
gen en de nota’s, die ons een goed
overzicht bezorgden van de uitgangs-
punten en de accenten van hun be-
leid.

Voor de concrete realisaties op het
terrein verwijs ik noodgedwongen
naar het verslag. (Applaus)

De voorzitter : De heer Didden, ver-
slaggever, heeft het woord.

De heer M. Didden, verslaggever (op
de tribune) : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, geachte colle-
ga’s, het verslag dat door de heer
Hancké en door mij wordt gegeven,
heeft betrekking op de werkzaamhe-
den van de werkgroep onder de vori-
ge legislatuur. Het verslag van de
heer Brouns daarentegen, heeft be-
trekking op de werkzaamheden on-
der de huidige legislatuur.

Tijdens de vorige legislatuur hebben
wij, naast de hoorzittingen met de
gemeenten, waarover d e  h e e r
Hancké zojuist verslag heeft uitge-
bracht, eveneens gesprekken ge-
voerd en besluiten getrokken met de
verantwoordelijke ministers. Dit zijn
de ministers van Onderwijs, van Te-
werkstelling en van Welzijn en Ge-
zin, alsook de staatssecretaris, belast
met de migrantenproblematiek in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
de voorzitter van de Raad van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie
van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west. Deze laatste twee personen
hebben natuurlijk geen rechtstreekse

relatie met de Vlaamse Raad, noch-
tans hebben wij ook met hen hoorzit-
tingen belegd. (Tussenkomst van de
heer V. Anciaux)

Als lid van de Vlaamse Raad kunnen
wij uiteraard de ministers of de voor-
zitters van de commisies  van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet
ter verantwoording roepen.

Dit wilde ik even naar voren bren-
gen. Als dusdanig zijn wij inzake de-
ze problematiek vanzelfsprekend wel
met elkaar verbonden.

Betreffende het onderwijs hebben wij
een resolutie goedgekeurd die uitein-
delijk ook door deze Raad werd aan-
genomen. Zij had betrekking op de
leerachterstand van migrantenkinde-
ren.

Ter zake heeft de minister van On-
derwijs vooral verwezen naar het be-
staan van de commissie Onderwijs
voor Migranten ; zij werd al in sep-
tember 1989 opgericht en overhan-
digde aan de minister reeds verschil-
lende adviezen, onder meer het be-
langrijke advies van december 1990,
waarin een aantal doelstellingen wer-
den geformuleerd. Deze doelstellin-
gen kwamen er grotendeels op neer
de leerachterstand van migranten te-
gen te gaan, waarbij vooral de na-
druk moet worden gelegd op het aan-
leren van het Nederlands als tweede
taal en het betrekken van de ouders.
Ook het interculturele onderwijs kan
hierbij een rol spelen.

Uiteindelijk werd er een programma
voorgesteld met een financiële kost-
prijs van 1,4  miljard frank die werd
ingevuld door een aantal extra-voor-
zieningen op praktisch alle niveau3
van het kleuter-, lager- en secundair
onderwijs, alsook voor de PMS-cen-
tra.

De minister heeft een poging gedaan
het bedrag van 1,4  miljard frank reëel
in te vullen vanaf het schooljaar 1991,
evenwel niet integraal, maar toch
voor een bedrag van 700 miljoen
frank. Bijgevolg werd grosso modo
de helft van wat door de commissie
werd voorgesteld door de Vlaamse
regering aangenomen.

Wij voerden eveneens een bespre-
king met de minister van Tewerkstel-
ling, waaruit is gebleken dat ook op

het vlak van tewerkstelling en be-
roepsopleiding, alhoewel dit niet af-
zonderlijk budgettair is opgedeeld -
een hele reeks programmapunten
werden opgezet die onder meer be-
trekking hebben op de langdurig
werklozen. Deze categorie is in hoge
mate ook terug te vinden bij de mi-
grantenbevolking, ze hebben ook te
maken met de programma’s van de
VDAB, onder meer inzake beroeps-
opleiding en specifieke taallessen
voor migranten.

Vervolgens voerden wij besprekin-
gen met de verantwoordelijke minis-
ter van Welzijn. Ter zake moet zeker
het bestaan sedert 1991 worden ver-
meld van het Vlaams Centrum voor
Integratie van Migranten.

Tijdens ons onderhoud met de heren
Anciaux en Garcia van het Hoofdste-
delijk Brussels Gewest hebben wij
kennis genomen van de inzichten ter
zake van de staatssecretarissen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Wij hebben ook kennis genomen van
wat in drie werkgroepen gebeurt op
het niveau van de Raad van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie,
het bestaan van een overlegstructuur,
het inventariseren van de problemen
en het opstellen van een handvest
voor de integratie.

De rode draad in de gesprekken met
elk van de verantwoordelijke minis-
ters was dat de migrantenproblema-
tiek samen te vatten is in de kennis
van de taal en in het slagen van de
taalkundige integratie. Het adagium
dat, wie een taal spreekt, zich ook de
cultuur van de taal eigen maakt, blijft
daardoor naar onze mening gehand-
haafd. (Applaus)

De voorzitter : De heer Brouns,
eveneens verslaggever, heeft het
woord.

De heer H. Brouw, verslaggever (op
de tribune) : Mijnheer de voorzitter,
de werkgroep Migranten die op 14
november 1990 werd geïnstalleerd,
werd door het bureau van de Vlaam-
se Raad bij de aanvang van de nieu-
we legislatuur in zijn opdracht beves-
tigd.

Ik breng verslag uit van de werk-
zaamheden van deze werkgroep.

De nieuwe werkgroep is uitgegaan
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van het feit dat de vorige werkgroep
heel wat werk had verricht, dat niet
moest worden overgedaan. Iedereen
was bereid om op de ingeslagen weg
voort te gaan.

De eerste concrete vraag die in de
werkgroep werd gesteld, was dan ook
wat het Vlaams Gewest kan doen.
De Vlaamse Raad is immers verant-
woordelijk voor zijn regionale pro-
blemen.

De werkgroep was van oordeel dat
het werk dat de koninklijk commissa-
ris had gedaan als basismateriaal kon
dienen. Voorgesteld werd - ook
door mevrouw D’Hondt  - om haar
een toelichting te laten geven bij de
rapporten die door haar waren opge-
steld.

Op 1 april 1992 werd mevrouw
D’Hondt in de werkgroep gehoord.
In haar inleiding wees ze erop dat
haar voorstellen in beginsel geba-
seerd zijn op het inpassingsconcept
en dat de ideologie van grootschalig
terugkeerbeleid definitief afgewezen
werd.

Vervolgens verwees ze naar enkele
punten van het nationaal beleid.
Daarna besprak ze, in negen punten,
het  integratiebeleid op gemeen-
schapsvlak : onderwijs, voorrangsbe-
leid, huisvesting, tewerkstelling,
kwaal van illegale culturele organisa-
ties van migranten of de zelforganisa-
ties - en hieraan heeft de werkgroep
later bijzonder veel aandacht ge-
schonken - , taallessen voor migran-
ten, bijzondere problematiek van de
veiligheid in de grote, stedelijke ge-
bieden en sensibiliseringscampagnes
van jonge migrantenmeisjes.

De werkgroep besloot een voorstel
uit het geheel van deze bespreking te
lichten om zich daarop te concentre-
ren met als onmiddellijk doel om nog
voor het opmaken van de begroting
1993 de Vlaamse regering aan te spo-
ren haar beleid toe te spitsen op dat
ene punt en de realisatie ervan moge-
lijk te maken.

De werkgroep opteerde namelijk
voor de zelforganisaties van migran-
ten. Uiteraard was het noodzakelijk

daarover ook een gesprek te hebben
met de bevoegde minister, mevrouw
Demeester, wat plaatsvond.

Op 25 juni 1992 hield de werkgroep
zich uitsluitend bezig met de proble-
matiek van de culturele organisaties
van migranten. Om tot een goed ge-
fundeerde besluitvorming te komen,
werden vier gesprekspartners uitge-
nodigd die elk, met hun verantwoor-
delijkheid, advies gaven en voorstel-
len deden.

Overtuigd van het wezenlijk belang
van het verenigingsleven voor de
emancipatie van de gehele bevolking
in onze maatschappij vraagt de werk-
groep de Vlaamse regering om de re-
gelgeving spoedig aan te passen op-
dat het recht tot ontwikkeling van het
eigen cultureel leven vertaald kan
worden in de erkenning en subsidië-
ring van migrantenzelforganisaties.
Deze ondersteuning van het eigen
cultureel leven moet leiden tot een
verdere betrokkenheid in het Vlaams
gemeenschappelijk gebeuren.

Deze oproep wordt ook ingegeven
door de rapporten van de koninklijke
commissaris, van de Hoge Raad voor
Volksontwikke l ing  en  van  he t
Vlaams Centrum voor de Integratie
van Migranten.

In deze rapporten stelt de werkgroep
Migranten van de Vlaamse Raad vast
dat verschillende migrantengroepen
reeds autonome initiatieven namen.
De werkgroep Migranten van de
Vlaamse Raad wil deze trend steu-
nen.

Het uitgangspunt is dat wat voor het
Vlaams verenigingsleven mogelijk is
ook voor de migrantenzelforganisa-
ties van toepassing moet zijn en dat
deze zelforganisaties ook moeten
beantwoorden aan de eerste twee
punten van het inpassingsconcept.
Dit betekent dat in de regelgeving
met betrekking tot de erkenning en
subsidiëring van migrantenzelforga-
nisaties vormelijke en inhoudelijke
criteria moeten worden opgenomen.

De werkgroep heeft zich dan ook
reeds uitgesproken over een tweetal
algemene criteria. Ten eerste, voor
een regeling inzake erkenning en
subsidiëring moeten als migrantenor-

ganisaties worden beschouwd : orga-
nisaties die opgericht, erkend en ge-
dragen zijn door de aanwezige mi-
grantengroepen en die een democra-
tische structuur hebben. Zij hebben
dus een vrijwillig karakter, een vrij-
willig lidmaatschap en een vrijwillige
inzet. Ten tweede moet een zelforga-
nisatie die om erkenning en subsidië-
ring vraagt uiteraard het inpassings-
concept onderschrijven. Het doel van
de zelforganisaties is immers de
emancipatie en integratie van de le-
den te bevorderen.

Ziedaar, mijnheer de voorzitter in
het kort de activiteiten van de werk-
groep. Het advies van die werkgroep
over de zelforganisaties vindt u in het
verslag. (Applaus)

De voorzitter : De heer Van Peel
heeft het woord.

De heer M. Van Peel (op de tribu-
ne) : Mijnheer de voorzitter, ik wil
vooreerst spreken over de integratie-
politiek die tot de verantwoordelijk-
heid behoort van de Vlaamse rege-
ring en over de punten waarvan wij
menen dat er nog vooruitgang moet
worden geboekt. Rond dit thema zal
een voorstel van resolutie worden in-
gediend om op enkele concrete pro-
blemen te wijzen. Ik zal het daarna
hebben over het algemene politieke
klimaat waarin aan migrantenbeleid
moet worden gedaan. Ook daarom-
trent werd een resolutie ingediend
die werd rondgedeeld.

Velen onder ons gaan naar heel wat
debatten rond de vraag : Wat na 24
november ? Ik heb vastgesteld dat ik
bijvoorbeeld op 24 november reeds
op vijf plaatsen aanwezig kan zijn.
Men gaat vaak uit van de opkomst
van de xenofobie. Het is fout de pro-
blematiek op die wijze naar voren te
brengen. Het is van belang dat er
vooral op federaal niveau een duide-
lijke beleidslijn is uitgestippeld en dat
er een grote consensus bestaat over
het inpassingsconcept. Dat houdt as-
similatie in wat de openbare orde
aangaat, de verplichting om de be-
langrijke sociale basisbeginselen na
te leven en respect voor de culturele
diversiteit. De Vlaamse regering
heeft op verschillende domeinen een
aantal indrukwekkende maatregelen
genomen. Wij moeten niet doen alsof
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er niets is gebeurd. Stapvoets is er
grote vooruitgang gemaakt zowel ge-
zien vanuit het inpassingsconcept,
vanuit de notie rechten en plichten
als vanuit het evenredigheidsbegin-
sel. De migranten moeten in elk
maatschappelijk domein vertegen-
woordigd zijn a rato van hun bevol-
kingsaantal. Dat neemt niet weg dat
wij menen dat er op diverse punten
nog vooruitgang moet worden ge-
maakt.

Op het vlak van onderwijs is er bij-
zonder veel gebeurd, niet in het
minst onder impuls van wijlen minis-
ter Coens. Deze inspanningen wor-
den momenteel voortgezet. Samen
met vele anderen stellen wij vast dat
het werk van de overheid niet af is.
Een van de belangrijke punten die
daar moet worden gerealiseerd, is de
doorstroming. Wij worden momen-
teel immers geconfronteerd met de
extra omkadering en opvang van kin-
deren in de basisschool en voor een
deel in het secundair onderwijs. Maar
de doorstroming naar het secundair-,
en het pedagogisch hoger onderwijs
is een van de punten die in de toe-
komst onze aandacht moeten krijgen
en waar maatregelen moeten worden
genomen.

Tweede punt, is het belang van het
Nederlands. Mevrouw D’Hondt
heeft daar onlangs nog een rapport
over gepubliceerd. Er is echter ook
de vaststelling dat het huidige aanbod
voor het aanleren van het Nederlands
ontoereikend is. De versnippering
blijft nog steeds groot en er wordt
gezegd dat de diverse diensten die
ermee bezig zijn elk hun nut hebben.
De gebruiker, in casu de migrant die
Nederlands wil leren, heeft het noch-
tans vaak moeilijk om een onder-
scheid te maken tussen alle mogelijke
aanbiedingen die op hem afkomen.

Wat huisvesting betreft, is er een bij-
zonder boeiend maar ook controver-
sieel rapport verschenen van het Ko-
ninklijk Commissariaat. We moeten
evenwel vaststellen dat de Vlaamse
regering tot op dit moment met dit
beleidsadvies weinig heeft gedaan,
integendeel. Men heeft er inderdaad
de nodige aandacht aan gegeven op

het ogenblik dat het rapport uit-
kwam, maar nadien heeft de regering
haar eigen beleidslijnen op het vlak
van huisvesting uitgestippeld.

De vaak revolutionaire voorstellen
die mevrouw D’Hondt doet in haar
beleidsrapport zouden toch minstens
- ook in de werkgroep van deze
Vlaamse Raad - eens zorgvuldig
moeten bekeken worden en getoetst
aan het huidige beleid. Tot nu toe is
dat niet gebeurd. Ik doe dan ook een
oproep, zowel naar de werkgroep
van de Vlaamse Raad toe, maar ook
naar de regering toe, de huisvestings-
voorstellen van het Commissariaat
toch eens ernstig te bekijken.

Ten derde, op het vlak van de zelfor-
ganisatie is er inderdaad een nood-
zaak aan ondersteuning. Er blijft
toch nog enige onduidelijkheid be-
staan op het vlak van de bevoegdhe-
den. Wie moet juist wat doen, wie
ondersteunt juist welk soort initiatie-
ven enzovoort ? Ik dring erop aan
dat we vlug uit deze onduidelijkheid
raken.

Ten vierde, heel de samenlevingspro-
blematiek tussen Vlamingen en mi-
granten situeert zich uiteraard in de
eerste plaats in de grote steden. Dit
probleem kan dan ook niet los wor-
den gezien van het beleid van de
Vlaamse regering naar die Vlaamse
steden toe. De laatste jaren heeft
men enerzijds blijkbaar wel oog voor
de problematiek van deze steden
maar anderzijds blijkt dat concrete
maatregelen toch zo moeizaam tot
stand komen. Wij hebben lange dis-
cussies gehad over het VFIK-pro-
gramma,  over verlichting van pen-
sioen- en schuldenlasten. Hetzelfde
doet zich voor op het niveau van de
federale regering op het vlak van de
veiligheidscontracten, op het vlak
van de woonnoodgebieden.

Allemaal punctuele, goed bedoelde,
concrete maatregelen die in de eerste
plaats naar de grote steden toe ge-
richt zijn maar die tot stand komen
na veel gehakketak, niet alleen in de
regering maar ook in deze Vlaamse
Raad. Bij dit alles heeft men weinig
oog voor de oorzaak van de proble-
men van deze steden en die oorzaak
is uiteraard dat ze het budgettair bij-

zonder moeilijk hebben. Wat men op
dit ogenblik doet, is op de diverse
beleidsdomeinen bij mondjesmaat
iets toe staan. Structureel zijn deze
openbare besturen echter niet in
staat om ten gronde tegemoet te ko-
men aan de samenlevingsproblemen
waarmee zij worden geconfronteerd.

Wij hebben dringend nood aan een
gecöordineerd beleid naar onze ste-
den toe. De versnippering op dit vlak
is veel te sterk. Een voorbeeld daar-
van is de aanwending van de zoge-
naamde VFIK-middelen, de fondsen
voor de kansarmoede. We stellen
daar vast dat de versnippering bijzon-
der groot is en dat er weinig of geen
overleg is tussen het stedelijke en het
Vlaamse niveau. Uiteindelijk kan
men zich dan ook heel wat vragen
stellen bij de aanwending van deze
kansarmoedegelden. Vaak dreigen
ze te verzanden in de toelage van veel
gecöordineerd welzijnsoverleg maar
van weinig concrete realisaties aan de
basis zelf.

Dit waren een aantal punten waarop
ik speciaal uw aandacht wou vestigen
omdat ik denk dat dit de nieuwe pis-
tes zijn die we in de loop van de vol-
gende jaren zullen moeten volgen als
we de doelstellingen die in de alge-
mene migrantennota van mevrouw
de minister worden opgesomd, willen
bereiken. We mogen niet bij de pak-
ken blijven zitten. Zo mogen we bij-
voorbeeld niet doen alsof op het vlak
van onderwijs en van stedelijk beleid
de zaken geregeld zijn en er verder
geen specifieke aandacht meer nodig
zou zijn.

Ik kom thans aan een tweede reeks
van opmerkingen in verband met het
globale politieke klimaat waarin wij
op dit ogenblik over de migranten-
problematiek spreken.

Als ik over het globale politieke kli-
maat spreek dan gaat het niet alleen
over Vlaanderen maar is het duide-
lijk dat het een Europees fenomeen
is.

Vooraf wens ik te zeggen dat ik ver-
heugd ben over een aantal aspecten
die naar voren zijn gekomen op het
congres van de nieuwe PVV, met na-
me de VLD, tijdens het vorige week-
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end. Toen ik de ontwerpteksten voor
dit congres zag, die over de migran-
tenproblematiek handelden, vond ik
ze bijzonder scherp, radicaal en ei-
genlijk onverdraagzaam. Tot mijn
vreugde heb ik vastgesteld, en ik
meen dat oprecht, dat men in de in-
terne politieke discussie van de nieu-
we partij erin is geslaagd op een veel
genuanceerder en op een veel ver-
draagzamer manier over dit pro-
bleem te spreken. Ik hoop dat dit
ertoe kan leiden dat wij ons, ook in
deze Raad, meer eendrachtig over
deze problemen kunnen uitspreken.
Ik denk dat dit belangrijk is.

We blijven uiteraard zitten met het
zeer grote probleem van de opkomst
van extreem rechts, bij ons gekristal-
liseerd in het Vlaams Blok. De reso-
lutie die wij hier hebben ingediend,
gaat daarover.

Wij hebben voor deze resolutie geop-
teerd omdat wij ons duidelijk over
een aantal voorstellen, die door deze
partij naar voren worden geschoven,
wensten uit te spreken. We worden
immers geconfronteerd met een bij-
zonder grote paradox. Een partij pre-
tendeert op te komen voor de grote
westerse waarden . . .

De heer G. Annemans : En dat ook
doet !

De heer M. Van Peel : . . . voor de
grote humanitaire beginselen, voor
de westerse democratie en tegen de
onverdraagzaamheid van de Islam
enzovoort, en brengt tegelijktertijd
programmapunten naar voren die op
minstens tien à vijftien punten fla-
grant in tegenspraak zijn met het Eu-
ropees Verdrag van de Rechten van
de Mens, met het Verdrag over de
Burgerlijke en de Politieke Rechten
enzovoort.

Mijnheer Annemans, ik vind het on-
voorstelbaar dat in naam van de wes-
terse beschaving overtredingen wor-
den begaan inzake de vrijheid van
vereniging, de vrijheid van eredienst,
de inburgering van vreemdelingen,
de mogelijkheid om een eigendom te
verwerven en de sociale zekerheids-
rechten. Met de invoering van een

belasting op de tewerkstelling van
niet-Europese vreemdelingen en de
collectieve uitwijzing van vreemde-
lingen overtreedt u systematisch een
aantal bepalingen van deze interna-
tionale verdragen.

Deze internationale verdragen zijn
immers de juridisch overeengekomen
minimale ethische en morele codes
door de landen van de westerse de-
mocratieën, en soms ver daarbuiten,
aangenomen om ze minstens tot
grondlijn van hun politiek handelen
te nemen en niet te overtreden.

Terwijl u pretendeert op te komen
voor de grote westerse waarden bent
u flagrant in tegenspraak met de mi-
nimale morele code die de westerse
beschaving zichzelf heeft opgelegd.
Dit is een ergerlijk fenomeen, wij
hebben dan ook niet geaarzeld om
het duidelijk te veroordelen. De op-
gang van dergelijke politieke partijen
waarmee wij niet alleen in Vlaande-
ren maar ook in de rest van Europa
worden geconfronteerd, stoelt op
verschillende maatschappelijke ver-
schuivingen.

Ten eerste, het is objectief waar-
neembaar dat de problematiek van
de vreemdelingen in Europa, en zelfs
ver daarbuiten, tot een van de be-
langrijkste politieke themata is ver-
worden. Eergisteren keek ik naar het
VTM-journaal en meer dan de helft
van het nieuws handelde over de bin-
nen- of buitenlandse vreemdelingen-
problematiek. Er werd onder meer
aandacht besteed aan de rellen in
Reims, de problematiek van de asiel-
zoekers in Duitsland en de uitspraak
van de SPD daarover, de problema-
tiek van de illegalen in Nederland,
de opvang van Bosniërs in Groot-
Brittannië. Gedurende één VTM-
journaal waren de buitenlandse items
bijna hoofdzakelijk aan de vreemde-
lingenproblematiek gewijd. Wij wor-
den dus geconfronteerd met een po-
litiek probleem van de eerste orde
dat ook voor het beleid op federaal
vlak belangrijke implicaties heeft,
onder meer met betrekking tot de im-
migratie en de asielzoekers.

Ten tweede, er doen zich ook waar-
deverschuivingen voor die niet iden-
tiek zijn aan de verschuivingen in het

verleden. De geschiedenis herhaalt
zich gelukkig nooit identiek, maar
toch zijn er een aantal parallellen met
de jaren twintig en dertig.

Op het ogenblik verkeren de klassie-
ke levensbeschouwingen - hiermee
bedoel ik niet alleen politieke ideolo-
gieen, maar ook de religies en de hu-
manistische levensbeschouwingen -
in een overgangsfase. Wij leven niet
meer in een tijdperk waarin de mens
zich als vanzelfsprekend door een of
ander overkoepelend orgaan zoals de
Kerk, een vakbond of een politieke
partij, zijn levensbeschouwing of po-
litieke overtuiging laat voorschrijven.
Wij zijn in een fase gekomen waarin
de mondige mens zelf op zoek is naar
levensbeschouwelijke grond onder
zijn voeten op zoek is en zich ook
zelf een politieke visie of ideologie
bijeen sprokkelt. Dit heeft een exis-
tentiële ontreddering tot gevolg, er is
geen duidelijkheid qua visies en soms
heeft de mens ook het gevoel er al-
leen voor te staan.

In dit klimaat kunnen xenofobie, ra-
cisme en vreemdelingenhaat goed ge-
dijen. Wat is in dit klimaat een win-
nende ideologie of een ideologie die
het gemakkelijk heeft ? De ideologie
die de mens zogezegd vaste grond on-
der de voeten geeft, die hem opnieuw
een gevoel van eigenwaarde geeft dat
hij vaak om sociale en levensbe-
schouwelij ke redenen had verloren.
Kort samengevat, er wordt aan de
mens verteld dat hij zich goed kan
voelen omdat hem wordt voorgehou-
den dat hij beter is dan de anderen.

U bent beter dan anderen, u kan zich
boven anderen plaatsen, u kan neer-
kijken op anderen, en wat u niet hebt
vanuit een degelijke levensbeschou-
wing, een politieke visie of een com-
fortabele leefomgeving geven wij u.
Dit is het soort van simpel ideolo-
gisch gezwam dat u hanteert, maar
waarvan ik evenwel wel moet vast-
stellen dat het bij sommige mensen
aanslaat.

De voorzitter : De heer Van den
Eynde heeft het woord.

De heer F. Van den Eynde : Mijn-
heer Van Peel, u bent op dit ogenblik
de zaak aan het omdraaien. U vindt
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zichzelf, zoals alle weldenkenden in
dit halfrond, een goeie omdat het
toch zo plezant is het Vlaams Blok
aan te vallen. U kan elkaar dan alle-
maal gelijk geven. De problemen
waarover het echter nu gaat, hebben
niets te maken met racisme, met haat
of met zich beter voelen dan iemand
anders ; zij hebben te maken met het
recht om zich nog thuis te voelen in
eigen wijk, in eigen stad. Daar gaat
het precies om. Al de rest is ideologi-
sche prietpraat.

De heer M. Van Peel : Ik acht mij
helemaal niet meer weldenkend dan
wie ook, maar er bestaat een kloof
tussen ons die volstrekt onoverbrug-
baar is. Als ik even de Antwerpse
situatie bekijk, ben ik verrast dat een
aantal weldenkenden - om uw ter-
minologie over te nemen - mensen
uit het bedrijfsleven, journalisten, be-
weren dit fenomeen slechts kapot te
krijgen door ze te verslijten aan de
macht. Zij geven de raad het Vlaams
Blok in 1994 bij de macht te betrek-
ken, en redeneren verder dat zij zich
wel te pletter zullen lopen.

Ik meen dat dergelijke uitspraken bij-
zonder gevaarlijk zijn. Inderdaad, op
dat ogenblik zitten wij helemaal op
het hellend vlak, een toestand die
zich ook in de jaren twintig en dertig
heeft voorgedaan, en waarbij demo-
cratische partijen omwille van tacti-
sche overwegingen of argumentaties
zoals verslijten aan de macht enzo-
voort, toch maar allianties aangaan
met politieke fenomenen zoals het
Vlaams Blok, zichzelf wijsmakend
dat zulks misschien op lange termijn
een goede strategie is.

Mijnheer de voorzitter, ik meen dat
wij vanuit zoveel mogelijk fracties in
deze Raad niet duidelijk genoeg kun-
nen zeggen dat dit niet kan en dat er
een onoverbrugbare kloof bestaat in
de politieke wereld tussen degenen
die zelfs de essentiële, minimale, mo-
rele, etische code zoals vastgelegd in
onze verdragen klakkeloos op tien-
tallen punten overtreden, en degenen
die weliswaar verschillen in visie
maar minstens op dat vlak een ge-
meenschappelijke politiek voeren.
Dat heeft niets te maken met welden-

kendheid maar alles met het feit dat
wij de democratie verschuldigd zijn
haar te beschermen tegen politieke
fenomenen als het Vlaams Blok.

En dus, mijnheer Van den Eynde, is
het belangrijk om duidelijk te stellen
dat het ook in de politiek een goede
zaak is om zich te hoeden voor het
bagatelliseren van het kwade. Daar
moeten we erg voor oppassen.

De voorzitter : De heer Beysen heeft
het woord.

De heer E. Beysen (op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mevrouw de
minister, collega’s, laat mij vooraf
stellen dat dit debat niet mag worden
beïnvloed door stemmingmakerij. Ik
ben erg geschrokken door een artikel
dat vanmorgen verscheen in De Mor-
gen. Uit dit artikel bleek dat de
VLD-fractie zou hebben geweigerd
het voorstel van resolutie van de he-
ren Van Peel, Hancké, Anciaux,
Geysels en Decorte  te ondertekenen.
Er mag hier geen misverstand over
bestaan. Niemand van de VLD was
tot vandaag op de hoogte van.$et
bestaan van dit voorstel van resolu-
tie. Mijnheer Sleeckx, wij hebben er
pas kennis van genomen toen het
voorstel enkele ogenblikken geleden
werd rondgedeeld.

De voorzitter : De heer Sleeckx
vraagt het woord.

De heer J. Sleeckx : Mijnheer Bey-
sen, u weet dat de werkgroep een
voorstel van resolutie ging opstellen.
De partijen zijn samengekomen en
als voorzitter van de werkgroep heb
ik u verscheidene malen uitgenodigd
om mee te werken. Ik heb niet ge-
zegd dat u moest akkoord gaan, maar
u hebt telkens geweigerd mee te
werken. Dat kan u toch niet ontken-
nen, mijnheer Beysen ?

De heer E. Beysen : Mijnheer
Sleeckx, u moet de dingen in hun
juiste context plaatsen. U hebt mij
inderdaad geraadpleegd over het op-
stellen van een resolutie. Deze reso-
lutie zou gaan over de zelforganisatie
en over niets anders. Ik heb u toen
gezegd dat wij het daar moeilijk mee
hadden en dat wij zelf een resolutie
zouden opstellen. Dat is trouwens ge-
beurd. Ze is eergisteren ingediend en

ligt nu op de banken. U zal moeten
toegeven dat u zonder ons te raadple-
gen het initiatief hebt genomen tot
de resolutie die zich afzet tegen het
70-puntenprogramma van het
Vlaams Blok. Als u de inhoud van
de agenda voor uw vergaderingen
verandert, zou het nuttig zijn de be-
trokkenen daarvan op de hoogte te
brengen, zodat zij hun standpunt
kunnen bepalen.

De heer F. Van den Eynde : Mijn-
heer Sleeckx, ik heb u een brief ge-
schreven over zelforganisatie waarin
ik mijn standpunt heb uiteengezet. U
hebt mij toen geraadpleegd over zelf-
organisatie, maar niet over het voor-
stel van resolutie over ons 70-punten-
programma. Dat heeft in feite ook
niets met uw commissie te maken,
maar het werd gisteren door de par-
tijen van het regime samengebracht.

De heer E. Beysen : Mijnheer
Sleeckx, we spreken hier over twee
verschillende zaken. We spreken
enerzijds over een resolutie die het
in het bijzonder heeft over de zelfor-
ganisatie, anderzijds spreken we over
een resolutie waarin men zich afzet
tegen het 70-puntenprogramma van
het Vlaams Blok.

Dit debat moet meer zijn dan het zich
afzetten tegen h e t  70-puntenpro-
gramma  van het Vlaams Blok. Zoals
vroeger met de PW proberen een
aantal partijen ook nu weer de VLD
in de hoek van het Vlaams Blok te
duwen. Dat is een verderfelijke hou-
ding en ik kan zeggen dat degenen
die dat proberen op het verkeerde
spoor zitten.

Het moet voor aandachtige waarne-
mers duidelijk zijn dat vroeger de
PW en nu de VLD geen enkele
moeite heeft om zich tegen dat 70-
puntenprogramma af te zetten. Voor
alle duidelijkheid wil ik hier nog-
maals herhalen dat de VLD net zoals
alle democratische partijen zich reso-
luut afkeert van dit programma.

De heer V. Anciaux : Ik geloof u.

De heer J. Sleeckx : Teken dan ons
voorstel van resolutie, mijnheer Bey-
sen.

De heer E. Beysen : Ik dank de heer
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Anciaux voor zijn applaus en had
verwacht dat er nog meer leden zou-
den hebben geapplaudisseerd, omdat
wat ik hier zeg niets anders dan de
waarheid is. (Applaus op verschillen-
de banken)

De heer M. Van Peel : Mijnheer
Beysen, ik heb ook geapplaudisseerd
en wil er ook op wijzen dat ik daar-
straks gezegd heb - u was toen mis-
schien niet aanwezig - dat ik mij
verheugde over het standpunt inge-
nomen door het VLD-congres over
de migranten en dat afwijkt van vroe-
gere PW-standpunten.

De heer E. Beysen : Ik heb dat ge-
hoord en kom daar zo dadelijk op
terug.

Ik kom nu tot de kern van mijn be-
toog. In de eerste plaats moeten wij
ons afvragen in welk kader we dit
debat moeten voeren. Voor mij is dat
de actualiteit in binnen- en buiten-
land. In binnen -en buitenland heerst
een groeiende onrust die we zorg-
wekkend kunnen noemen. Deze
wordt in de hand gewerkt door een
toenemend fundamentalisme en door
uitingen van geweld die wij in alle
vormen moeten tegengaan. Deze si-
tuatie verklaart waarom een belang-
rijk deel van de bevolking zich kri-
tisch opstelt tegenover de migranten.
Wij mogen de oorzaken dus zeker
niet uit het oog verliezen.

Gelukkig leven wij in een land dat
altijd geprobeerd heeft zich verdraag-
zaam en vredelievend op te stellen
en problemen steeds heeft opgelost
op een redelijke wijze en via overleg.
Ik denk dat we deze traditie moeten
voortzetten en verwijs in dit verband
naar het VLD-congres waar ver-
klaard werd dat de migranten respect
moeten opbrengen voor de democra-
tische en humanistische verworven-
heden van onze westerse beschaving
- zoals de vrije meningsuiting, de
democratische besluitvorming, de be-
scherming van de morele en fysieke
integriteit van het individu en de ge-
lijkheid van man en vrouw -, maar
dat ook wij respect moeten opbren-
gen voor de waardigheid en eigen-
heid, evenals voor de culturele en

historische
granten.

achtergrond van de mi-

Met het oog op dit debat heeft de
VLD een alternatief voorstel van re-
solutie ingediend. Daarbij wordt uit-
gegaan van een voorafgaandelijk op
te maken stand van zaken over prio-
ritaire beleidspunten als het onder-
wijs, de werkgelegenheid en de gelij-
ke kansen van man en vrouw in het
kader van het migrantenbeleid. Dit
is ons uitgangspunt, dit komt in de
plaats van en voor de geplande acti-
vering van het inpassingsbeleid.

Waarom willen wij dergelijke evalua-
tie ? Van in het begin, dus sinds meer
dan driekwart jaar, heeft de Vlaamse
regering even hoge ambities gekoes-
terd als de federale regering. Wij ho-
pen, mevrouw de minister, dat het
aangekondigde beleid inmiddels
reeds een aanvang heeft genomen.
Nu moeten wij onderzoeken of dit
beleid wel op de goede weg zit. Pas
dan kunnen er verder gepaste maat-
regelen worden genomen op een effi-
ciënte manier. De VLD-fractie wil
het vooropgestelde migrantenbeleid
dus toetsen aan de eerste resultaten,
voorzover die er tenminste al zouden
zijn. Van deze bijdrage aan het debat
maak ik dan ook gebruik om de mi-
nister enkele vragen te stellen. Deze
vragen vloeien alle voort uit de be-
leidsnota inzake migrantenbeleid,
voorgesteld door minister Demeester
op 18 mei 1992. Wij haalden hieruit
de elementen die volgens ons van es-
sentieel belang zijn voor de te maken
evaluatie.

Mevrouw de minister, u zegde dat :
. . . een effectief beleid gericht is op
de structurele preventie. Einde ci-
taat. Hoe ziet die preventie er con-
creet uit, zes maanden later ? In dat
licht was er ook sprake van dat . . . de
algemene en categoriale voorzienin-
gen beter afgestemd moesten worden
op de noden en de behoeften van de
migranten. Einde citaat. Hoe werd
dat concreet ingevuld ? Opnieuw ci-
teer ik u : Het veelzijdige karakter
van de migrantenthematiek vraagt
een geïntegreerde aanpak. Einde ci-
taat. Graag zouden wij nagaan of die
geïntegreerde aanpak nu al daadwer-
kelijk bestaat. Hoe werken verschil-
lende beleidsinstan-

ties binnen de Vlaamse Gemeen-
schap ? Wij viseren daarbij de inter-
departementele commissie voor de
migranten en het Vlaams Centrum
voor Integratie van Migranten. Hoe
werken zij samen ? Wat zijn tot op
heden de resultaten van hun wer-
king ?

Opnieuw haal ik een passus uit uw
beleidsnota aan : Hoewel op langere
termijn dient te worden gestreefd
naar een echte multi-culturele sa-
menleving, moet op korte termijn
een selectief beleid worden gevoerd
ten aanzien van de meest achterge-
stelde groep van migranten en deze
die het meeste problemen ondervin-
den inzake integratie. In Vlaanderen
gaat het concreet om de niet EG-on-
derdanen van mediterrane oor-
sprong, voornamelijk Marokkanen
en Turken. Einde citaat. Wij stellen
ons daar vragen bij. Is dat selectief
beleid wel wenselijk ? Zal het geen,
al dan niet positieve, discriminatie
scheppen tegenover de achtergestel-
den en kansarmen van Belgische oor-
sprong ? Waarom een apart regime
voor Marokkanen en Turken ? Hoe
wordt die selectiviteit inmiddels toe-
gepast in de praktijk ?

U zegde eveneens : Het gelijke-kan-
sen-beleid zal resulteren in een ver-
beterde participatie van deze migran-
ten aan de vitale maatschappelijke
sectoren en instituties. Einde citaat.

Zijn er inmiddels tekenen van een
verbeterde participatie merkbaar ?

Ten zesde en ten laatste, volgens uw
beleidsnota zouden de krachten van
de overheid en de privé-sector moe-
ten worden gebundeld om tot een op-
lossing voor de nijpende grootstede-
lijke problematiek te komen. Is dat
inmiddels gebeurd ? Zo ja, wat zijn
de resultaten ? Zo neen, wat zijn de
hinderpalen ?

In dat verband verwijs ik naar een
bijzonder interessante bijdrage van
professor Vranken die in Antwerpen
het kansarmoedebestrijdingsbeleid
coördineert en die zeker niet van ex-
tremistische sympathieën kan wor-
den verdacht. Ik citeer : Wat speci-
fiek het VFIK betreft, is er sinds de
start een enorme vertraging opgelo-
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Beysen zieningen, geïntegreerde aanpak, se-
lectief beleid enzovoort. De burger
krijgt enkel de indruk dat de over-
heid over die problematiek alleen
maar wat geleerde praat kan verko-
pen om de realiteit van haar onmacht
en onkunde te verdoezelen.

pen. Er is veel tijd verloren. Het cen-
trale team dat de projecten moet
coördineren, evalueren en weten-
schappelijk ondersteunen, is nog al-
tijd niet volledig. Er moeten minstens
twee aanwervingen gebeuren en het
geld daarvoor staat op het budget van
het volgende jaar. Een aantal van de
projecten die ingediend werden voor
1991, zijn einde 1992 nog steeds niet
van start gegaan. De overige lopen
nauwelijks zes maanden zodat van
enige evaluatie geen sprake meer kan
zijn. Die vertraging is te wijten aan
misverstanden en aan het niet op de-
zelfde golflengte zitten van de admi-
nistraties van de stad Antwerpen en
de Vlaamse Gemeenschap. Einde ci-
taat.

Wat professor Vranken evenmin na-
laat te onderstrepen, is dat er sedert
een jaar eigenlijk niets essentieels is
gebeurd. Hij benadrukt het volgen-
de, ik citeer : In Antwerpen is uiter-
aard niets nieuws aangetreden. Het
klopt ook dat momenteel het initia-
tief bij rechts ligt. Waarom reageert
de PVV wèl, en de SP en de CVP
minder ? Simpelweg omdat de linker-
zijde nu in de regering zit. Het lijkt
zo te zijn dat men in de oppositie
moet zitten om nieuwe impulsen te
krijgen. Regeringspartijen zijn zelden
aan grote herbronning toe. Einde van
het citaat. Ik heb die uitspraak niet
aangehaald omdat het zozeer in ons
kraam past, maar om u, leden van de
meerderheid en de regering, er nog-
maals op te wijzen dat, indien de
goedkeuring van de projecten en het
ter beschikking stellen van de midde-
len, met hetzelfde slakkegangetje
doorgaan, de uiteindelijk tegen 1994
beoogde effecten helaas niet zullen
worden gehaald.

Mijnheer de voorzitter, ik kom daar-
mee op een andere recent uitgevoer-
de studie van twee UIA-specialisten,
de heren Blommaert en Verschue-
ren, waarin zij enkele merkwaardige
bevindingen hebben neergeschreven.
Hun eerste conclusie luidt dat de be-
leidsteksten bol staan van vaaghe-
den, slecht gedefinieerde begrippen
en interne tegenstrijdigheden. Welke
boodschap heeft de burger inderdaad
aan begrippen zoals structurele pre-
ventie, algemene en categoriale voor-

Dan moet de vraag worden gesteld
èn beantwoord of wij wel met dit be-
leid op de goede weg zitten. Dezelfde
onderzoekers, waarnaar ik zoëven
refereerde, tonen immers aan dat het
inpassingsbeleid van mevrouw
D’Hondt in de ideologie van ex-
treem-rechts wortelt omwille van het-
zelfde gehanteerde uitgangspunt,
met name dat de ideale samenleving
er een is waar zo weinig mogelijk fun-
damentele interne verschillen tussen
de leden van de gemeenschap be-
staan.

Mijn besluit staat vast, het Vlaams
migrantenbeleid is in het zelfde bedje
ziek als het federaal migrantenbeleid.
Er wordt teveel rond de pot gedraaid
en gepraat, maar iemand kan op het
terrein enige verbetering constate-
ren.

Er kan nu toch niet meer beweerd
worden dat er door de Vlaamse rege-
ring geen vrij belangrijke middelen
ter beschikking werden gesteld voor
allerlei nieuwe initiatieven. Deson-
danks merkt men op dat de ergernis
niet verdwijnt, spijtig genoeg inte-
gendeel, ze wordt groter.

Er is daardoor een voedingsbodem
ontstaan voor knokploegen en her-
rieschoppers.

DemeesterDe voorzitter : Minister
heeft het woord.

Minister W. Demeester-De Meyer :
Mijnheer de voorzitter, ik zou alleen
aan de heer Beysen willen vragen wat
hij doet om het klimaat te helpen
bevorderen bij het treffen van struc-
turele maatregelen in plaats van zo-
wel in Antwerpen als op het Vlaams
niveau enkel en alleen gebruik te ma-
ken van elementen uit de oppositie.
Ik denk dat wij op dezelfde golflengte
kunnen komen, er zijn onderwerpen
waar dit mogelijk is zonder het spel
van meerderheid en oppositie te han-
teren. Ik zal het er straks niet meer

over hebben omdat dit een bood-
schap is enkel en alleen aan u, als lid
van de VLD.

De voorzitter : De heer Beysen heeft
het woord.

De heer E. Beysen : Ik ben blij met
uw boodschap, mevrouw de minister,
omdat ik denk dat in de aanhef van
mijn uiteenzetting een aantal accen-
ten werden gelegd die dat moeten
mogelijk maken.

Ik denk dat wij er geen baat bij heb-
ben aan sfeerschepping te doen. In
de aanhef van mijn betoog heb ik dat
gezegd en daarna heb ik de evaluatie
gemaakt van uw beleidsnota.

Er zijn daarover niet alleen een aan-
tal vragen gesteld, maar samen met
anderen stel ik vast dat de inspannin-
gen niet het beoogde resultaat geven
omdat ze gebukt gaan onder te veel
administratie en versnippering, kort-
om onder te veel belangeninmenging
van allerlei groepen. Dit verwijt rich-
ten wij niet tot u persoonlijk, maar
in het algemeen.

Het is toch niet normaal dat de pro-
jecten van het Vlaams Fonds voor de
Integratie van Kansarmen voor 1991
nog niet goedgekeurd zijn en dat er
eind 1992 vastgesteld wordt dat er
geen middelen zijn.

Ik heb er reeds herhaaldelijk voor
gepleit, ook in Antwerpen, dat de
belangrijke middelen die ter beschik-
king worden gesteld voor de kansar-
moedebestrijding veel autonomer
moeten kunnen worden besteed, met
veel minder inmenging van allerlei
instanties tot op het vlak van de
Vlaamse gemeenschap toe, zodat ze
effectief zouden kunnen worden aan-
gewend en niet terechtkomen bij al-
lerlei structuren, maar wel bij de
mensen die het nodig hebben.

Indien we dat gesprek kunnen verder
zetten, dan zullen we op termijn be-
tere resultaten hebben.

Minister W. Demeester-De Meyer :
Mijnheer Beysen, inzake VFIK weet
u zeer goed dat de Vlaamse regering
het programma dat voor Antwerpen
werd voorgesteld slechts gedeeltelijk
betrekking heeft op 1991, maar voor-
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al betrekking heeft op het jaar 1992,
niet kon worden goedgekeurd omdat
het niet voldoet aan de uitgangsprin-
cipes. De Vlaamse regering moet niet
het verwijt krijgen. Zoals de heer
Vrancken het zegt, berust het op een
aantal misverstanden, die liggen in
het feit dat er wellicht op het bestuur-
lijk niveau in Antwerpen geen duide-
lijkheid wordt gecreëerd over een
aantal projecten. De projecten kun-
nen in hun totaliteit niet goedge-
keurd worden, maar 70 à 80 percent
kunnen wel worden goedgekeurd.
De andere die niet voldoen aan de
voorwaarden van de Vlaamse rege-
ring kunnen niet worden goedge-
keurd.

U kan dit de Vlaamse regering niet
verwijten. Omdat het hier over nieu-
we programma’s gaat, is er op het
terrein nog geen volledige klaarheid
in wat moet worden bewerkstelligd.

De voorzitter : De heer Ulburghs
heeft het woord.

De heer J. Ulburghs : Mijnheer Bey-
sen, ik kan begrijpen dat het belang-
rijk is dat de autonome initiatieven
worden gesteund, op voorwaarde dat
de gelden niet worden verminderd.

Mevrouw de minister, waarom moet
dit via een stedelijke beslissing gaan ?
Het is inderdaad de structuren en de
bureaucratie in de hand werken. Het
is volgens mij belangrijk dat de
Vlaamse Gemeenschap rechtstreeks
autonome waardevolle initiatieven
steunt.

De
het

voorzitter
woord.

: De heer Beysen heeft

De heer E. Beysen : Mijnheer de
voorzitter, ik wens nog even kort in
te gaan op het antwoord van me-
vrouw de minister. Zij heeft volgens
mij een goed antwoord gegeven om-
dat het de stelling die ik hier verde-
dig, ondersteunt. De essentie is dat
de betrokken beleidsinstanties op de-
zelfde golflengte zitten. Ik stel vast
- u bevestigt dat - dat dit sedert
1991 niet het geval is. Als men daar
zolang moet over doen, hoe kan men
dan uiteindelijk tot resultaten willen
komen ? U onderstreept de noodza-
kelijkheid na te gaan waarmee wij

bezig zijn en of het
mee wij bezig zijn.

wel goed is waar-

Mijnheer de voorzitter, ik kom tot
mijn besluit. Er wordt hier nogmaals
onderstreept dat het evalueren van
wat op gang is gebracht - en dat is
niet niks - aan een grote noodzaak
beantwoordt. Wij hebben in die zin
een resolutie ingediend omdat wij
met de opgedane ervaringen moeten
toetsen of wij wel op het goede spoor
zitten. De VLD-fractie vraagt aan de
Vlaamse Raad de ondersteuning van
haar motie om wat op gang is getrok-
ken te evalueren om daarna, uit de
besluitvorming die daarrond  moet
worden geformuleerd, een no-non-
sense-beleid te kunnen voeren.

De voorzitter : Geachte collega’s, er
is een derde voorstel van resolutie
ingediend, ondertekend door de he-
ren Van Peel, Hancké, Anciaux,
Geysels en Decorte. Het voorstel
werd eveneens rondgedeeld en op de
banken neergelegd.

Wordt hierover ook de spoedbehan-
deling gevraagd ? (Ja)

Is er bezwaar tegen deze spoedbe-
handeling ? (Neen)

Dan wordt het voorstel, zoals de ove-
rige resoluties, met spoed, tijdens dit
debat, behandeld.

De heer Sleeckx heeft het woord.

De heer J. Sleeckx (op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mevrouw de
minister, geachte collega’s, ik ben het
vanzelfsprekend grotendeels eens
met de heer Van Peel.

Mijnheer Beysen, het doet mij
werkelijk veel genoegen dat de VLD
het 70-puntenprogramma categorisch
verwerpt.

De werkgroep Migranten die binnen
de Vlaamse Raad werd opgericht
heeft tot doel de problemen ter zake
te onderzoeken. Tot op heden heb-
ben zij volgens mij degelijk werk ver-
richt. In dat verband denk ik bijvoor-
beeld aan de resultaten die werden
bereikt op het vlak van het onder-
wijs. Bovendien verlopen de discus-
sies meestal in een zeer serene sfeer.

Samen met collega Dielens heb ik

een bezoek gebracht aan de gemeen-
te Molenbeek, om er te praten met
- ik zal het lelijke woord maar ge-
bruiken - de autochtonen. Daar
hebben wij de haat ten opzichte van
de migranten duidelijk aangevoeld.
Het probleem in Molenbeek wordt
gecreëerd door een groep van onge-
veer negentig jongeren, die een hele
gemeenschap in gevaar brengen door
herrie te schoppen. De Marokkaanse
ouders zeggen zelf het probleem niet
meer in de hand te hebben en voegen
er bovendien aan toe dat de overheid
ter zake strenger zou moeten optre-
den. Een van de vaders die wij aan-
spraken zei zelfs dat hij het goed zou
vinden, mocht zijn zoon naar het Ma-
rokkaanse leger worden gezonden
om te worden heropgevoed. De Ma-
rokkaanse gemeenschap is werkelijk
bang voor die jongerengroep en
vraagt dat de overheid tussenbeide
zou komen.

De werkgroep Migranten wil ter zake
iets ondernemen. Daarom zullen wij
dienaangaande voorstellen toezen-
den aan de Vlaamse regering.

Terwijl men echter zou moeten trach-
ten voor wat rust te zorgen in dit
land, komen wij tot de onthutsende
vaststelling dat er een 70-puntenpro-
gramma  wordt gelanceerd dat duide-
lijk een afschrift is van de opvattin-
gen van het Front National. Inder-
daad, sommige punten zijn werkelijk
gelijkend. Ik zal in dat verband een
paar frappante voorbeelden aanha-
len. Het Front National heeft vijftig
maatregelen voorgesteld in zeven
hoofdstukken, terwijl het Vlaams
Blok op 6 juni 1992 zeventig punten
voorstelde in tien hoofdstukken. In
de hoofdstukken 2 en 4 stelt het
Front National : “De wet op de na-
tionaliteit hervormen. De terugkeer
van de migranten naar het land van
herkomst organiseren”. In de hoofd-
stukken 4, 8 en 10 stipuleert het
Vlaams Blok : “De wet op de natio-
naliteit verstrakken. De terugkeer
bespoedigen. De terugkeer organise-
ren”. De punten zijn dus erg gelij-
kend en blijkbaar schijnt het taalver-
schil ter zake geen rol meer te spelen.

Verder wens ik nog even te blijven
stilstaan bij een paar concrete voor-
stellen, die zowel door het Front Na-
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tional als door het Vlaams Blok wer-
den geformuleerd.

Het Vlaams Blok wil mundialistische
en multiraciale opvoeding in scholen
verbieden. Het Front National stelt
voor : “Baunir le cosmopolisme de
l’éducation nationale”.

Het Vlaams Blok wenst een beper-
king van het eigendomsrecht van mi-
granten ; het Front National zegt :
“Réglementer la propriété des im-
migrés”.

Het Vlaams Blok stelt voor belastin-
gen te heffen op de tewerkstelling
van niet-Europese vreemdelingen ;
het Front National zegt : “Taxer le
travail étranger” .

Ik zou nog een aantal vergelijkings-
punten kunnen aanhalen, maar mijn
spreektijd is daarvoor te beperkt.

Collega’s, wat mij persoonlijk en wel-
licht alle democraten geweldig raakt,
is de gelijkenis met de anti-joodse
wetten in nazi-Duitsland. Ik zal ook
daarvan een aantal voorbeelden ge-
ven.

Het Vlaams Blok wil werkgevers die
niet-Europese vreemdelingen in
dienst namen extra belasten en niet-
Europese vreemdelingen die werk-
loos worden verplichten werk te zoe-
ken in dezelfde arbeidssector. Dit
stemt overeen met de punten 60 en
65. Ook nazi-Duitsland verwijderde
de joden stelselmatig uit het arbeids-
circuit. Ik denk aan avocaten, artsen,
ambtenaren en arbeiders. Na de in-
stelling van de Reichskulturkammer
op 22 september 1933 door minister
van Propaganda Joseph Goebbels,
werden de joden uit het culturele en
litteraire leven, de pers, de radio, het
theater, de muziek, de plastische
kunsten en het filmgebeuren geban-
nen.

Een ander voorbeeld. In het punt 16
stelt het Vlaams Blok voor om, in het
kader van de bescherming van de ei-
genheid van ons volk en de kwaliteit
van ons onderwijs, over te gaan tot
de oprichting van een afzonderlijk
onderwijsnet. De cultuurkloof, de
ontworteling, de leerachterstand en

de bijwijlen slechte sociale situatie
van vreemdelingenkinderen vormen
volgens het Vlaams Blok een ware
bedreiging. Het Vlaams Blok viseert
dus duidelijk niet de kinderen van,
bijvoorbeeld, de vooral in elitaire
Brusselse buitenwijken geconcen-
treerde eurocraten of van de Japanse
of Noordamerikaanse topkaders.
(Voortdurend protest door de leden
van het VB)

Hier maak ik weer de vergelijking :
reeds in 1935 kondigden de nazi’s de
rassenscheiding af in het lager onder-
wijs. Daarvoor, op 25 april 1933, was
een numerus clausus voor joden in
het hoger onderwijs ingevoerd. Op 6
mei 1933 werden joodse professoren
uit de universiteiten gebannen. In
1937 werd de scheiding in het be-
roepsonderwijs ingevoerd en op 15
november 1938 werd ze uitgebreid
naar alle onderwijsniveaus. Op 30 ju-
ni 1942 werden uiteindelijk alle jood-
se scholen gesloten.

Volgens het manifest van het Vlaams
Blok moeten vreemdelingenorgani-
saties streng worden gecontroleerd
omdat zij misbruik maken van de to-
lerantie en het pluralisme eigen aan
onze maatschappij. Slechts wanneer
een dergelijke vereniging over een
overheidstoelating beschikt, mag ze,
aldus het Vlaams Blok, worden opge-
richt en kan ze hier activiteiten ont-
plooien. De vergelijking gaat ook
hier op : op 28 maart 1938 moesten
alle verenigingen van joodse oor-
sprong geregistreerd worden ; nog
geen vier maanden later, op 14 juni
van dat jaar, gold dezelfde maatregel
voor Joodse bedrijven.

Op 12 november begonnen onder lei-
ding van Jozef Goebbels - die man
duikt op met de regelmaat van een
klok - de bespreking van de maatre-
gelen voor de arisering van joodse
bedrijven.

Een vierde voorbeeld vind ik in punt
18 van het Blokprogramma dat voor-
schrijft dat tewerkstelling in de open-
bare dienst moet voorbehouden blij-
ven aan personen die Belg zijn.

Op 7 april 1933 werden alle niet-
ariërs uit de openbare diensten ge-
bannen.

Geachte collega’s, zo zou ik nog rus-
tig een poosje kunnen doorgaan.

De heer F. Van den Eynde : Doe
maar, mijnheer Slee&, lieg maar
verder !

De heer J. Sleeckx : Neen, ik lieg
niet, ik citeer en ik maak een verge-
lijking. (Luid protest op de banken
van het Vlaams Blok)

Niet-Europese vreemdelingen die
geen werk hebben, worden in de
voorstellen van het Vlaams Blok on-
middellijk teruggestuurd.

Geachte collega’s, als dat de demo-
craten niet meer raakt, dan kan ik er
eigenlijk niet goed meer bij.

Eigenlijk kom ik dus tot de conclusie
dat vandaag de te bestrijden vijand
de in ons land verblijvende migrant
van Turkse of Noordafrikaanse origi-
ne is. Wie zal echter de ongewenste
van morgen zijn ?

Tot slot zou ik Martin Luther King
willen citeren.

De heer L. Van Nieuwenhuysen :
Waarom citeert u Stalin niet ?

De heer J. Sleeckx : Sommige kritie-
ken kunnen pijn doen. Ook ik krijg
soms kwetsende brieven toegestuurd.

Martin Luther King schreef in 1967 :
Wij hebben een groot huis geërfd,
waarin we samen moeten wonen,
zwart en wit, heiden en jood, katho-
liek en protestant, moslim en hindoe.
(Applaus op de banken van de meer-
derheid, de VLD, de VU, AGALE V
en Rossem)

De voorzitter : De heer Van Over-
meire  heeft het woord.

De heer K. Van Overmeire (op de
tribune) : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, collega’s, zoals
de socialistische fractie reeds heeft
opgemerkt, kon het grote monster
zelf niet aanwezig zijn en zal het klei-
ne gedrocht, dat naar de niet-arische
naam Karim luistert, hem vervangen.

Wees niet bevreesd, het kleine ge-
drocht heeft dezelfde boodschap als
het grote monster.

Ik zal geen vergelijking maken tussen
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de programma’s van het Front Natio-
na1  en het Vlaams Blok en zeker niet
tussen dat van het Vlaams Blok en
dat van de Nationaal-socialistische
partij van Duitsland.

De heer J. Sleeckx : Daar waagt u
zich niet aan !

De heer F. Van den Eynde : Het wa-
ren nochtans socialisten, mijnheer
Sleeckx.

De heer K. Van Overmeire : Ik zal
evenmin een vergelijking maken tus-
sen het programma van de socialisti-
sche regimes in het oostblok van wel-
eer en het programma van sommige
socialistische partijen in West-Euro-
pa van vandaag. L

De visie van het Vlaams Blok inzake
de problematiek die we vandaag be-
spreken, verschilt grondig van deze
van alle andere partijen. Dat zal nie-
mand meer verbazen.

Voor ons gaat het niet om migranten
maar om vreemdelingen. De hoofd-
lijn van de door ons voorgestelde po-
litiek is niet die van de integratie
maar die van de begeleide terugkeer.

Wij nemen hier niet het woord om
de fundamenteel verkeerde politiek
die hier voorligt, hier en daar bij te
schaven, maar om duidelijk te maken
dat er in Vlaanderen geen consensus
bestaat inzake vreemdelingenbeleid.
Er is verzet en oppositie. Die opposi-
tie is een nationalistische oppositie en
een democratische.

Waarom bepleiten wij een terugkeer-
beleid en verwerpen wij de integra-
tie ? Is dat werkelijk omdat wij laag-
bij-de-grondse racisten zijn en onszelf
als Übermenschen beschouwen, supe-
rieur aan de inwijkelingen van Afri-
kaanse, Arabische of Turkse af-
komst ?

Sommigen trachten ons dat in de
schoenen te schuiven.

De heer J. Sleeckx : Wij schuiven u
niets in de schoenen, wij tonen dat
aan !

De heer K. Van Overmeire : Mijn-
heer Sleeckx, ik hoop dat u diep in

uw hart weet dat u liegt en ons ten
onrechte beschuldigt.

De heer J. Sleeckx : Mijnheer Van
Overmeire, u moet uw programma
goed lezen en het vergelijken met wat
onder Goebbels gebeurd is.

De heer K. Van Overmeire : Ik heb
mijn programma zeer goed gelezen
en de vergelijking gemaakt.

De heer J. Sleeckx : De geschiedenis
stelt u in het ongelijk !

De voorzitter : Collega’s, mag ik uw
aandacht vragen voor de toespraak
van de heer Van Overmeire.

Mijnheer Sleeckx, u heeft zopas ge-
durende een kwartier lang het woord
gehad.

Mijnheer van Overmeire, u heeft het
woord.

De heer K. Van Overmeire : Als wij
de integratie afwijzen, als wij pleiten
voor een begeleide terugkeer is dat
vanuit een bezorgdheid voor dit land,
voor de gewone Vlaamse man en
vrouw, wier belangen wij in deze
Vlaamse Raad moeten verdedigen.

De multiculturele maatschappij
wordt door sommigen van de welden-
kenden een historische traditie ge-
noemd. Anderen noemen het een
realiteit, nog anderen een niet te ver-
mijden toekomst of een droom waar-
aan steeds moet worden gebouwd.
De multiculturele maatschappij lijkt
volgens sommigen op een poster van
Benetton of een clip van Michael
Jackson  , waar iedereen , ongeacht
zijn huidskleur, hand in hand vrolijk
danst en gelukkig is.

Wij zijn iets realistischer. Voor ons
moet die multiculturele maatschappij
vroeg of laat eindigen in een nacht-
merrie, in een nieuw Libanon of Bos-
nië. Het integratiebeleid is wereld-
vreemd. Het is gedicteerd vanuit de-
ze ivoren toren. Er wordt, zoals in
het verslag terecht is vermeld, een
heel eigen en nieuwe structuur opge-
bouwd waarin geld en postjes te ver-
delen zijn en waarbij de traditionele
partijen er als de kippen bij zijn om
toch maar hun deel van de koek bin-
nen te halen. Die structuur vormt een

heel eigen wereldje, met een heel ei-
gen taaltje, eigen specialisten, een ei-
gen visie en ze is volledig wereld-
vreemd. Zij leunt inderdaad dichter
aan bij de clips van Michael Jackson
dan bij de realiteit van de getto’s die
zich aan het vormen zijn.

Ik citeer hier enkele zinsneden uit het
verslag : Het ondubbelzinnig respect
voor de culturele diversiteit is een
wederzijdse verrijking. De decreten
moeten aangepast worden om de in-
terculturele sensibilisering te stimule-
ren. De volledige samenleving zal ge-
sensibiliseerd worden voor het posi-
tieve dat inherent verbonden is aan
een multiculturele samenleving. Ein-
de citaat. Als dit het antwoord is dat
u aan de inwoners van de Seefhoek,
de Muide  in Gent of Molenbeek gaat
geven kan ik u verzekeren dat dit
geen goede argumenten zijn om de
kiezers ertoe te bewegen niet meer
voor het Vlaams Blok te stemmen.
Deze holle en wollige praat wordt
door de mensen in Vlaanderen niet
langer geslikt.

In essentie gaat de discussie zelfs niet
over de vreemdelingen, maar over
het concept dat men van Vlaanderen
heeft. Ziet men Vlaanderen, zoals
het Vlaams Blok, als een natie en de
Vlamingen als een volk met een ge-
meenschappelijke taal, cultuur en ge-
schiedenis waarbij de Vlaamse bevol-
king in dit kleine deel van de wereld
meer rechten en ook meer plichten
heeft omdat zij nu eenmaal meer ver-
bonden is met die gemeenschap en
waarbij zij die van elders komen, die
niet tot deze gemeenschap behoren,
minder rechten en ook minder plich-
ten hebben ? Voor ons is dat de nor-
male situatie en hetzelfde zien wij bij-
na overal buiten West-Europa, ook
in Marokko, in Turkije of in Ghana.

Voor degenen die een ander concept
hebben van Vlaanderen, voor wie de
hele wereld een groot dorp is, voor
wie Vlaanderen in de eerste plaats
een economische entiteit is, een soort
gemeenschap van mensen met dezelf-
de economische belangen omdat ze
nu eenmaal in datzelfde Vlaanderen
wonen, is iedereen die in Vlaanderen
woont een Vlaming, of beter, een
burger van Vlaanderen. Als men in-
derdaad dat tweede concept aan-
hangt, moet men wel consequent
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zijn. Die consequentie heb ik, ere wie
ere toekomt, tot op heden alleen bij
Agalev en bij Mevrouw Demeester
ontdekt. In het laatste concept moe-
ten de vreemdelingen die in Vlaande-
ren wonen bijna automatisch de Bel-
gische nationaliteit en stemrecht krij-
gen. Het is dan bijzonder moeilijk
nog argumenten te vinden om illegale
vreemdelingen zonder meer het land
uit te zetten. Wij zijn ervan overtuigd
dat een dergelijk beleid ook geen op-
lossing is. De situatie in Reims is
daarvan wel een voorbeeld. De jon-
geren die in de straatgevechten be-
trokken zijn hebben al van sedert hun
geboorte de Franse nationaliteit, zij
hebben stemrecht. Hetzelfde is ge-
beurd in Los Angeles.  Al de etnische
groepen die in de rellen betrokken
waren, hadden de Amerikaanse na-
tionaliteit en stemrecht.

De anderen partijen zitten, laat’ dit
gezegd wezen, tussen het Vlaams
Blok en Agalev in. Ik vraag mij af of
zij wel een eigen visie hebben, of zij
niet gewoon de weg van de minste
weerstand kiezen. Zij hebben niet
het lef, en het is volgens hen electo-
raal niet lonend, om aan alle vreem-
delingen zonder meer de Belgische
nationaliteit en stemrecht te geven.
Anderzijds hebben zij ook niet het
lef de vreemdelingen echt buiten te
houden, om illegalen en niet-Europe-
se vreemdelingen te repatriëren.

Zij zoeken voortdurend de weg van
de minste weerstand. Het is dan ook
jammer dat de woede van de gewone
Vlaamse man zich in de eerste plaats
richt tegen de jonge Turken en Ma-
rokkanen uit zijn wijk en dat de woe-
de en de agressie van de tweede en
derde generatie van migranten zich
in de eerste plaats richt tegen de ge-
wone Vlaamse man uit zijn wijk.

Deze woede richt zich helaas veel te
weinig - alleen maar bij verkiezin-
gen - tot de werkelijke schuldigen :
het regime, de klassieke partijen, de
vakbonden en het patronaat die de
vreemdelingen indertijd naar hier
hebben gehaald. De problemen, die
toen op het eerste gezicht niet be-
stonden, heeft men decennia lang la-
ten verrotten. Nu wil men plots veel

geld investeren in een nieuwe poli-
tiek, die vooraf reeds gedoemd is om
te mislukken. In plaats van een reso-
lutie in te dienen tegen het Vlaams
Blok, zou men er goed aan doen een
resolutie in te dienen die gastarbeid
veroordeelt als strijdig met de men-
senrechten. Het toegeven van de fou-
ten die in het verleden werden ge-
maakt, zou misschien wat meer aarde
aan de dijk brengen.

Het afwijzen van de terugkeer is voor
velen een dogma geworden. Het or-
ganiseren van een - zelfs beperkte
- terugkeer zou immers betekenen
dat het Vlaams Blok toch wel een
beetje gelijk heeft.

Het is opvallend, en ik lees dit in het
verslag, dat blijkbaar enkel vreemde-
lingenorganisaties die pleiten voor in-
tegratie, inpassing, inburgering, kort-
om voor de multiculturele maat-
schappij, in aanmerking komen voor
subsidiëring. Dit zijn dus enkel de
vreemdelingenorganisaties die zich
schikken naar wat de officiële ideolo-
gie van de staat aan het worden is.
(Geroezemoes bij het VB)

Het 70-puntenprogramma is daar-
straks uitvoerig aan bod gekomen en
werd bijna volledig voorgelezen.
Spijtig genoeg werden foute bronnen
vermeld. Het onderbrengen van ille-
galen in aparte centra in plaats van
in gevangenissen wordt niet enkel
door het Vlaams Blok maar eveneens
door Paula D’Hondt verdedigd, het
uitbreiden van ontwikkelingshulp en
economische samenwerking met de
landen van herkomst wordt evenmin
enkel door het Vlaams Blok maar
ook door mevrouw Demeester verde-
digd. Die bronnen worden echter
niet in de resolutie vermeld.

Elke weldenkende politicus is tegen
het 70-puntenprogramma, het is niet
belangrijk of hij het al dan niet heeft
gelezen. Ofschoon iedere welden-
kende belooft om klacht in te dienen
tegen het programma, zijn de klach-
ten op dit ogenblik erg schaars. Blijk-
baar gunt men Filip Dewinter geen
overwinning voor de rechtbank. (Ge-
lach bij het VB) Daar u blijkbaar de
mening bent toegedaan dat u het niet
voor een rechtbank kunt halen, dient
u nu een resolutie in omdat u voorlo-

pig nog in de meerderheid bent in de
Vlaamse Raad en op die manier de
Vlaamse Raad de functie van recht-
bank tegen het Vlaams Blok kan
doen vervullen. (Applaus bij het VB)

Met ons programma stellen wij een
structurele aanpak van het probleem
voor. Dit betekent dus geen deporta-
tie maar een begeleide terugkeer,
niet het dumpen van mensen maar
het opstarten van een groots opgezet
project, dat weliswaar tijd en geld zal
kosten maar dat, in tegenstelling tot
uw beleid, kans biedt op slagen.
Door een begeleide terugkeer, door
grootscheepse investeringen in
Noord-Afrika en in Turkije moeten
deze gebieden uit de onderontwikke-
ling worden gehaald, waardoor de
fundamentele oorzaken van het pro-
bleem worden weggenomen.

Het is niet tragisch dat u het niet met
mij eens bent maar wel dat kostbare
tijd en veel geldmiddelen verloren
gaan zolang de waanzin geen halt
wordt toegeroepen. Ondertussen tikt
de tijdbom verder. Wanneer zij zal
ontploffen, wordt de rekening niet
gepresenteerd aan de collega’s in de-
ze zaal aangezien de meesten van hen
in riante villa’s wonen. De gewone
Vlaamse man en vrouw zullen het ge-
lag moeten betalen. Zij hebben geen
boodschap aan uw dromen maar wil-
len zich gewoon thuisvoelen in hun
eigen land, hun eigen stad, hun eigen
wijk.

Dat is de reden waarom wij voor het
eigen volk kiezen en waarom wij uw
waanzinnig beleid volledig afwijzen.
(Applaus bij het VB)

De voorzitter :
heeft het woord.

De heer Anciaux

De heer V. Anciaux (op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mevrouw de
minister, collega’s, dit debat werd als
een migrantendebat aangekondigd.
Wat betekent dit ? Is er een migran-
tenprobleem ? Vanzelfsprekend !
Deze mensen hebben, net als vele
Vlaamse mensen, een aantal proble-
men, bijvoorbeeld de problemen van
de kansarmoede.

Het zogenaamde migrantendebat
gaat volgens mij niet over de ene of
de andere groep, maar wel over de
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samenleving, het samenleven van
mensen. Mensen zijn immers onvol-
maakt ; daarom is het niet altijd ge-
makkelijk tot een volmaakte samen-
leving te komen.

Het debat handelt over de samenle-
ving van mensen die op een zelfde
territorium, in dezelfde algemene
omstandigheden, binnen een zelfde
maatschappij leven, meer bepaald in
onze Vlaamse culturele leefkringen.

Het betreft bijgevolg een probleem
van samenleven, dat zich trouwens
niet alleen in Vlaanderen stelt, maar
dat duidelijk ook heel wat veld wint
in de Europese context en zelfs in
andere delen van de wereld.

Ik heb het gevoel dat het klimaat
slecht is en dat de dialoog met heel
wat van onze mensen over deze sa-
menlevingsproblemen moeilijk is. De
bijna crisistoestand van onzekerheid
op het levensbeschouwelijke vlak,
waarover de heer Van Peel sprak, is
zeker een goede voedingsbodem
voor een bijzonder slecht klimaat.
Dit wordt nog aangevuld door een
greep op deze onzekerheid, op de on-
beredeneerde primaire gevoelens van
elke mens, die door een groep met
sterke klem wordt gestimuleerd, na-
melijk door het Vlaams Blok.

Bovendien - en dit valt niet te ont-
kennen - heeft men dit probleem
ook gedurende jaren niet alleen laten
ontstaan, maar ook laten groeien en
zelfs laten verrotten door een gebrek
aan beleid vanwege de overheid.

In 1978 waarschuwde ik reeds voor
het dynamiet dat in dat dossier
schuilging. Ook nu, mevrouw de mi-
nister, gaat het beleid, ondanks de
inspanningen van de voorbije jaren,
nog veel te traag en te weinig gecoör-
dineerd in op deze problematiek.

Ik wens te onderstrepen dat het niet
meer nodig is dit dossier nog te bestu-
deren. Wel moeten de gegevens op
de voet worden gevolgd, omdat zij
weleens met de evolutie van onze
maatschappij kunnen veranderen en
dus ook een veranderende politiek
vereisen. Verdere studies zijn echter
overbodig, want er zijn heel wat rap-

porten opgemaakt die duidelijk het
probleem van de samenleving stellen,
met zelfs een aantal voorstellen tot
oplossing.

Ter zake wil ik hulde brengen aan
mevrouw D’Hondt. Zij was geduren-
de jaren een politieke tegenstrever
van de Volksunie-fractie. Toen zij
minister was, hebben wij terecht -
althans naar onze mening - haar be-
leid aangevallen. Maar, in haar func-
tie van koninklijk commissaris nam
zij een zeer moedige, consequente en
verstandige houding aan. Bij deze ge-
legenheid wens ik dat hier ook duide-
lijk te zeggen.

De krachtlijnen van het Volksunie-
standpunt inzake de problematiek
van dit samenlevingsbeleid wil ik hier
naar voren brengen.

Een eerste basisprincipe, een eerste
basisgegeven dat wij als uitgangspunt
nemen is : de migranten zijn hier en
zij zullen hier blijven.

Men kan dat jammer vinden, maar
ze zullen hier blijven. De terugkeer
van enkelen is natuurlijk niet uitge-
sloten. Als dat op een humane en
rechtvaardige wijze wordt bevorderd,
heb ik daar zelfs niets tegen.

Op de terugkeer van de vreemdelin-
gen een beleid baseren is nonsens.
Dat is de mensen wat voorspiegelen
en is misleidend inspelen op de pri-
maire gevoelens van de mensen.

De feitelijke aanwezigheid van mi-
granten in onze Vlaamse samenle-
ving is trouwens helemaal niet cata-
strofaal, zoals men het soms probeert
voor te stellen. Uiteraard is er een
samenhangend beleid nodig met het
doel de harmonieuze samenleving
van migranten en Vlamingen te
bevorderen.

Zulk beleid is mogelijk, maar er moe-
ten uiteraard voorwaarden worden
vervuld. Een eerste betreft de mi-
granten zelf. Zij moeten zich inpas-
sen in de openbare orde, de wetge-
ving en de reglementeringen van ons
maatschappelijk bestel. Ze dienen
trouwens niet alleen onze wetten te
respecteren, zoals wij allen moeten
doen ; er wordt van hen ook een in-
spanning verwacht waardoor zij be-

wijzen onze maatschappelijke waar-
den te willen eerbiedigen. Hun wil
tot aanpassing moet blijken, wil een
samenhangend beleid voor een cohe-
rente samenleving slagen.

Wij moeten echter bereid zijn hun
anderszijn en hun cultuur niet alleen
te aanvaarden, maar ook te respecte-
ren. Wij moeten hun aanwezigheid in
onze samenleving verdraagzaam,
rechtvaardig en positief benaderen.

De Volksunie stelt deze principiële
beleidsoptie voorop. Als volksnatio-
nalisten  en als Vlaamse vrije demo-
craten hebben we respect voor de
verscheidenheid en de culturele ei-
genheid van elk volk. De Volksunie
wil dit beleid uitwerken in het volle
besef dat dit beleid zal uitmonden in
een constructieve deelname aan onze
samenleving van degenen  die we nu
nog vreemdelingen noemen, maar
waaronder velen hier zijn geboren.
Na enkele generaties zal dit naar alle
waarschijnlijkheid leiden tot een op-
gaan in onze Vlaamse samenleving.

Ik geef toe dat dit in sommige wijken
een wat moeizaam proces zal zijn.
Meer dan waar ook is daar een posi-
tieve ingesteldheid nodig die in staat
is de wederzijdse vooroordelen op te
ruimen en de conflicten te overwin-
nen.

Het is in grote mate een kwestie van
mentaliteit. Ik kom in Brussel veel in
contact met migranten. Ik ga naar de
interculturele feesten die bijvoor-
beeld in het Gemeenschapscentrum
in Sint-Gillis geregeld plaatshebben.
Ik zie de kinderen met elkaar spelen
op een wijze die plezierig is om te
zien.

Als wij, volwassenen, de mentaliteit
konden hebben van die kinderen om
elkaars aanwezigheid positief te erva-
ren, dan zouden al heel wat proble-
men worden opgelost.

Een negatieve ingesteldheid scherpt
de conflicten aan. Een negatieve in-
gesteldheid is nadelig zowel voor on-
ze mensen als voor de migranten en
verpest het leven van zowel onze
Vlaamse mensen als van de migran-
ten.

Een verrottingsstrategie die geen en-
kele oplossing biedt, tenzij electoraal
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gewin en persoonlijk profijt, leidt tot
conflicten en een moeilijke samenle-
ving.

Mijnheer de voorzitter, de Volksunie
staat een integratiebeleid voor. In het
kort wens ik de nadruk te leggen op
een viertal scharnieren waarrond  een
degelijk migrantenbeleid behoort te
draaien. Ten eerste, de rechtspositie
van migranten, ten tweede, de so-
ciaal-economische positie, ten derde,
beeldvorming over migranten en ten
vierde, hun participatie aan het maat-
schappelijk leven.

Inzake de rechtspositie is er in de
eerste plaats het toelatingsbeleid.
Daar blijft de Volksunie voorstander
van het handhaven van de strikte
wetgeving inzake de migratiestop. Ik
weet dat er een delicaat punt is in dit
toelatingsbeleid, namelijk de immi-
gratie via de gezinshereniging en de
gezinsvorming. Essentieel is niet de
gezinshereniging op zich, maar wel
de benadering van het probleem van-
uit juridische kant. Het gaat om de
juridische gevolgen die uit een nieu-
we familieband ontstaan, namelijk
het verblijf en de vestiging in België.
Wij stellen voor dat rechten die
voortvloeien uit gelijk welke creatie
van familieband, fictief of niet, zou-
den ophouden wanneer deze band
reeds na korte tijd wordt verbroken.
Nuances kunnen natuurlijk worden
aangebracht zoals bijvoorbeeld in ge-
val van zwangerschap.

De tweede aangelegenheid inzake de
rechtspositie van migranten is het
toezichtsbeleid. Elke illegaliteit, zo-
wel het onwettig verblijf als de crimi-
naliteit, moet worden bestraft en ille-
galen moeten worden uitgewezen.
Wij moeten echter de controles op
het al dan niet legaal aanwezig zijn
op een menswaardige en degelijke
wijze uitvoeren. Dat moet gebeuren
veel meer op het vlak van de woonst,
in de bedrijven en op de arbeidsplaat-
sen.

Een derde aangelegenheid inzake de
rechtspositie zijn de politieke rech-
ten. De Volksunie gaat ervan uit dat
de politieke rechten verbonden die-
nen te zijn aan het verkrijgen van de
Belgische nationaliteit.

Er zijn ook de sociale rechten. Deze
moeten niet alleen worden gezien in
het kader van de verschillende stel-
sels inzake de sociale zekerheid. Wij
zijn ervan overtuigd dat voor wie in
onze samenleving verblijft, er werkt
en er woont, alle sociale rechten ge-
lijk moeten zijn, ook deze die mo-
menteel niet aan migranten worden
toegekend zoals bijvoorbeeld het ge-
waarborgd inkomen en de tegemoet-
komingen aan gehandicapten.

De tweede aangelegenheid die ik wil
behandelen is de sociaal-economi-
sche positie van de migranten met in
de eerste plaats de tewerkstelling.

Het te voeren beleid moet een nuch-
ter beleid zijn dat niet alleen uitgaat
van een sociale bewogenheid en een
grootmoedigheid maar vooral van
het besef dat de participatie van per-
sonen grotendeels wordt bepaald
door de harde sectoren in onze maat-
schappij, namelijk kennis, arbeid, in-
komen en huisvesting. Meer speci-
fiek wat die tewerkstelling betreft,
moeten wij in het licht van een ver-
dere internationalisering van onze
economie ervan uitgaan dat de aan-
wezigheid van migranten weleens een
meerwaarde zou kunnen betekenen
ook op het economisch vlak. Dit alles
impliceert natuurlijk dat zij een goe-
de opleiding hebben gekregen waar-
naar de prioriteit dient te gaan. Dat
veronderstelt een grote aandacht in
het onderwijs voor de cultuur van de
migranten, voor de eigen taal van het
migrantenkind en het interrelatione-
le, het met elkaar leren omgaan en
het elkaar leren ontmoeten. De na-
druk inzake hun sociale positie ligt
echter op het gemeentelijke vlak.

Mevrouw de minister, integratie staat
of valt met de concrete samenlevings-
voorwaarden in de eigen buurt, in de
eigen gemeente. De recente maatre-
gelen in functie van de bevordering
van de veiligheid zijn toe te juichen
en het is vooral de verantwoordelijk-
heid van de steden om daar inder-
daad duidelijke maatregelen te tref-
fen. Het is ook nodig dat lokale over-
heden gestructureerde communica-
tiekanalen opbouwen met migranten.
Enkele jaren geleden tijdens de rel-
len in Brussel waren er gemeentebe-
sturen die zelfs niet wisten tot wie

zich te richten om te pogen deze rel-
len te doen ophouden. Er bestonden
geen communicatiekanalen ! Dit is
een belangrijke aangelegenheid en ik
meen dat het hoogst noodzakelijk is
om de gemeenten, met een grote mi-
grantenconcentratie, ertoe aan te zet-
ten een belangrijke ambtenaar te be-
lasten met de uitbouw van deze com-
municatiekanalen, ze te structureren
en open te houden. Het zou mis-
schien de moeite lonen deze ambte-
naar te laten bijstaan door een admi-
nistratieve cel die bemand is met mi-
granten.

Een derde punt, de beeldvorming
over migranten. Het is duidelijk dat
een maatschappij maar harmonieus
kan functioneren wanneer de diverse
bevolkingsgroepen die eraan partici-
peren een positief beeld over elkaar
hebben. Een dergelijk beeld dient
door de overheid positief te worden
gecultiveerd via een bewuste en zelf-
zekere aanwezigheidspolitiek van mi-
granten in alle geledingen van het
maatschappelijke leven.

Een vierde punt, de participatie van
de migranten aan het Vlaamse ge-
meenschapsleven. Traditioneel be-
wegen zij - zeker de eerste generatie
- zich veel gemakkelijker in eigen
kring. Er is naargelang de generaties
vorderen natuurlijk reeds een zekere
participatie ontstaan. Bovendien
speelt de gettovorming in het nadeel
van een reële participatie van mi-
granten aan ons gemeenschapsleven.
Een actief beleid om deze participa-
tie te verhogen is dan ook een be-
langrijk thema in het migrantenbe-
leid van de Vlaamse Gemeenschap.

Mevrouw de minister, ik wil hier toch
even de nadruk leggen op het feit dat
we dit beleid niet alleen moeten zien
vanuit een kansarmoedebeleid.
Meerdere migranten behoren niet tot
de kansarmen ! Wij moeten er veel-
eer van uit gaan dat wij een beroep
doen op de dynamische kracht van
de verschillende migrantengemeen-
schappen eerder dan te vertrekken
vanuit deze achterstelling. In dit licht
zijn de zelforganisaties van migranten
bijzonder belangrijk. Wij gaan ak-
koord met de algemene uitgangspun-
ten van het koninklijk commissariaat
op dat  punt. Zelforganisaties -
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organisaties niet voor de migranten
maar van de migranten - zouden
hun plaats moeten vinden binnen de
geldende Vlaamse sociaal-culturele
voorzieningen, conform de grote lij-
nen van het maatschappelijk inpas-
singsproject. Zelforganisaties werken
emanciperend voor hun leden en
emancipatie bevordert ongetwijfeld
de integratie.

Tot nog toe kennen wij een aantal
zelforganisaties en er zijn drie soor-
ten die we kunnen onderscheiden.
Ten eerste zij die in het verlengde
liggen van hun moederland, het land
van hun herkomst. Zo zijn er organi-
saties die regionaal gebonden zijn,
organisaties die gebonden zijn aan
politieke partijen van het eigen land,
organisaties die georganiseerd wor-
den door het land van herkomst van-
uit de godsdienstige aspecten. Een
tweede soort organisaties zijn zij die
autonoom functioneren en vooral ge-
richt zijn op de vrijetijdsbesteding en
de cultuurbeleving. Een derde soort
organisaties is gebonden aan een vak-
bond van hier of van het land van
herkomst.

De doelstellingen van deze organisa-
ties zijn over het algemeen integratie-
bevorderend, de eigen taal en cultuur
overdragen, de belangenbehartiging
en de ontspanning.

Mijnheer de voorzitter, bij deze zelf-
organisaties, waarvan ik van oordeel
ben dat ze erkenning en subsidiëring
zouden moeten krijgen, horen naar
mijn overtuiging niet de organisaties
die zich uitsluitend richten op de ere-
dienst of afhankelijk zijn van de poli-
tieke overheden van het land van
herkomst. Wij subsidiëren ook niet
direct de parochiale kringen of de
kerkelijke instanties, tenzij via het
ministerie van Justitie. Het gebeurt
zeker niet vanuit een sociaal-cultu-
ree1 beleid. En daarover gaat het
vandaag. Dat is een essentieel ver-
schil.

Samengevat kan ik dus stellen dat
zelforganisaties met het oog op de
bevordering van de integratie kunnen
worden erkend en gesubsidieerd.
Volgens mij kan dit gebeuren voor
elke groepering van vreemde af-

komst die initiatieven neemt voor de
culturele emancipatie van de eigen
groep in een perspectief van de eigen
ontwikkeling en in een perspectief
van de integratie in onze Vlaamse
maatschappij.

Bovendien menen wij dat van hen
mag worden verwacht dat ze zich en-
gageren tot een actieve inzet zou hun
leden inzake het aanleren van onze
taal en inzake initiatieven die hun wil
tot participatie aan het Vlaamse ge-
meenschapsleven bewijzen.

Wij menen dat de voorstellen van de
koninklijke commissaris met het oog
op de ondersteuning van deze zelfor-
ganisaties een nauwkeurig onderzoek
verdienen. Hiermee bedoel ik de uit-
tekening van een eigen raamdecreet
voor verenigingswerk ten behoeve
van deze bevolkingsgroepen en de
wijzigingen die aan de bestaande de-
creten voor het sociaal-cultureel
werk wenselijk zijn ter bevordering
van de interculturele werking.

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de
minister-president, mevrouw de mi-
nister, collega’s, ik kom tot mijn be-
sluit. Het te voeren beleid dient een
rationeel, nuchter beleid te zijn dat
uitgaat van het besef dat de migran-
ten hier zijn en hier blijven. Wij moe-
ten een integratiebeleid voeren dat
de participatie bevordert. Deze parti-
cipatie moet grotendeels bepaald
worden door de harde sectoren van
de maatschappij die ik daarnet heb
opgesomd met name kennis, arbeid,
inkomen en huisvesting.

In dit beleid moet voortdurend plaats
worden gemaakt voor communicatie
tussen autochtone en allochtone ge-
meenschappen en tussen de overheid
en de gemeenschappen. Informatie,
samenspraak en inspraak zijn sleutel-
woorden in dit beleid.

Ik heb zo vaak ondervonden welke
vooroordelen er bestaan vanuit de
Vlaams-Belgische kant ten opzichte
van de migranten. Ik heb ook erva-
ren welke vooroordelen er bestaan
vanuit de migrantenwereld ten op-
zichte van onze maatschappij. Het
valt mij op in welke mate deze weder-
zijdse vooroordelen stoelen op het-
zelfde onbegrip veroorzaakt door een
gebrek aan communicatie.

Mijnheer de voorzitter, dit beleid
gaat ten slotte uit van een nuchtere
realiteit, althans voor degenen die
verder kijken dan hun neus lang is.
Wij zullen nooit meer leven in de ge-
sloten gemeenschap van het eigen
volk alleen. Politici dragen een grote
verantwoordelijkheid om deze reali-
teit op een serene wijze vorm te ge-
ven en de evidente consequenties er-
van aan de burger uit te leggen. (Ap-
plaus bij de VU)

De voorzitter : Mevrouw Vogels
heeft het woord.

Mevrouw M. Vogels (op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mevrouw de
Minister, een Turkse vrouw die in
dezelfde villawijk woont als ik, ver-
telde mij vorige week dat een kind in
de klas van haar dochter reeds voor
de derde maal had gevraagd wanneer
zij terug naar Turkije zou vertrekken.
Haar ouders hadden namelijk gezegd
dat het Vlaams Blok toch de verkie-
zingen had gewonnen en dat de mi-
granten dus naar hun vaderland
moesten terugkeren.

Ik kan tien of zelfs twintig gelijkaar-
dige voorbeelden aanhalen die aanto-
nen dat het racisme en de onver-
draagzaamheid in onze samenleving
diep zijn ingeworteld en dat zij helaas
nog toenemen, aangestookt en geëx-
ploiteerd door het Vlaams Blok. Ook
hiervan kan ik een voorbeeld aanha-
len. Een paar weken geleden was er
in Deurne voor een jeugdhuis een
paspoortcontrole. Een aantal mi-
granten kwamen buiten om te kijken
wat er gebeurde. Twee van hen rea-
geerden weerbarstig, zij werden mee-
genomen naar het politiebureel, waar
de zaak werd afgerond. Verder was
er niets abnormaals gebeurd. Toch
verscheen een week later in een
plaatselijke krant van Deurne een be-
richt van het Vlaams Blok waarin
stond dat het Vlaams Blok niet zou
deelnemen aan het debat over het
veiligheidscontract als er ook niet
over de aanhoudende migrantenrel-
len in Deurne werd gesproken. Er
staat zelfs in dit artikel dat de betrok-
ken wijk in Deurne door de politie
totaal verlaten zou worden. Mensen
die reeds gedurende jaren in Deurne
wonen - weliswaar niet in villa’s -
zeggen mij dat er daar nooit één rel
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Vogels hebben gekend. (Onderbreking door
leden van het VB)

is geweest en dat het enige wat er
gebeurde dit kleine, geïsoleerde inci-
dent was. De volgende stap is dan
dat de mensen uit zogenaamde angst
burgerwachten oprichten.

Geachte collega’s van het Vlaams
Blok, als parasieten wacht u tot er
weer eens iets gebeurt dat u dan kunt
uitroepen als rel teneinde met uw
spelletje haatstokerij  te kunnen
voortgaan. (Onderbreking door leden
van het VB)

Mijnheer de voorzitter, collega’s, 24
november 1991 is in de politieke we-
reld een begrip geworden. Zoals
wordt gesproken over de tijd vóór en
na de oorlog, zo spreekt men nu ook
over vóór en na 24 november 1991.
Hierbij worden dan vage termen ge-
bruikt zoals de kloof, de burger en
andere aparte termen die meer en
meer verworden tot vage categorieën
die niet meer in staat zijn om de rea-
liteit weer te geven, terwijl de onver-
draagzaamheid nog groeit.

Straatrellen en ongeregeldheden zijn Mevrouw de minister, ondanks alle
van alle tijden, zij hebben niets met rapporten van het koninklijk commis-
migranten te maken, maar zijn vaak sariaat en ondanks alle studies - mi-
het gevolg van kansarmoede. Vroe- granten zijn immers vooral een zeer
ger waren er in de Antwerpse wijken interessant studieonderwerp - is het
rellen als er feesten of foren plaats- voor de mensen nog altijd niet duide-
vonden ; nu komen ze voor rond de lijk wat de overheid nu precies met
voetbalvelden, waar zeer veel geld integratie bedoelt. De term integratie
wordt besteed aan extra bescherming wordt trouwens steeds minder vaak
door de rijkswacht, maar waarover ik gebruikt ; mevrouw D’Hondt spreekt
u nooit hoor klagen. Waarschijnlijk over inpassing, de liberalen spreken
zijn dit voor u geen rellen maar oe- over inburgeren. Wat precies wordt
fenstondes voor extreem-rechtse verwacht van een migrant aan wie
knokploegen zoals we die in Rostock w o r d t  g e v r a a g d  z i c h  t e  inte-

SP-kamerlid J. Sleeckx vergeleek tijdens het migrantendebat het zeventig-punten-
programma van het Vlaams Blok met de anti-joodse wetten in nazi-Duitsland

greren, in te passen of in te burgeren,
is niet duidelijk. Mensen van de eer-
ste generatie vragen mij soms in pa-
niek wat zij moeten doen om zich te
kunnen integreren, om hier te kun-
nen blijven. Jongeren van de tweede
generatie worden woedend als tel-
kens weer wordt gezegd dat zij zich
moeten integreren. Deze jongeren
spreken Nederlands, zij eten friet,
wat moeten zij nog meer doen om te
beantwoorden aan het beeld dat wij
van hen verlangen ?

Mevrouw de minister, die onduide-
lijkheid bevestigt ook het gevoel van
ondergeschiktheid van migranten. Ie-
dereen zegt voortdurend dat migran-
ten zich moeten aanpassen, zich moe-
ten integreren enzovoort, zonder dui-
delijk te zeggen wat precies van hen
wordt verwacht. Ik heb de indruk dat
dit ook soms een excuus is voor de
overheid om niet echt tegen bestaan-
de discriminaties  te moeten optre-
den, zodat racisme eigenlijk in een
bepaalde vorm oogluikend kan blij-
ven bestaan. Ik geef een voorbeeld
op het vlak van onderwijs.

In 1989 reeds hebben wij in een on-
derzoek door Agalev-Antwerpen
vastgesteld dat in scholen van alle
netten migranten werden geweigerd.
Drie jaren later, en ondanks alle be-
leid, is er nog steeds niets veranderd.
Inderdaad, nog altijd worden kinde-
ren van vreemde afkomst in alle net-
ten geweigerd en blijven er steeds
witte scholen over zonder één mi-
grant. Dit afweren gebeurt vaak op
een zeer geraffineerde wijze : er is
geen plaats meer, deze school is te
duur en u zal toch niet kunnen beta-
len, wij nemen alleen nog kinderen
aan waarvan reeds familie aanwezig
is in de school, u moet eerst een taal-
proef afleggen enzovoort. Het uitein-
delijk resultaat is altijd hetzelfde : de
migranten worden naar concentratie-
scholen doorgestuurd.

Als zij dan toch in witte scholen te-
rechtkomen, gaat de discriminatie
vaak voort : zij moeten dubbel zo
goed zijn als de andere leerlingen ;
dat is zoals voor vrouwen in de poli-
tiek ! Nochtans ondertekende België
talloze verklaringen over recht op on-
derwijs en vrije schoolkeuze. In het
verleden was dit onderwerp zelfs de
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aanzet tot schooloorlogen. Dit princi-
pe werd trouwens in onze Grondwet
verankerd.

Nu blijkt dat die vrijheid van onder-
wijs, dat heilige principe dat wij in
onze Grondwet hebben ingeschre-
ven, een nogal schizofrene bedoening
is. Soms wordt het gebruikt om de
vrije schoolkeuze voor ouders te ga-
randeren maar op andere ogenblik-
ken, als het over migranten gaat,
wordt ditzelfde principe gebruikt om
de directeurs de vrijheid te geven kin-
deren te kunnen weigeren.

Mevrouw de minister, de instandhou-
ding van witte en zwarte scholen on-
dermijnt het onderwijsbeleid, dat in
de commissie van de Vlaamse Raad
werd uitgetekend en door de Vlaam-
se regering werd overgenomen. Wij
gingen uit van het principe van ge-
mengde scholen en bouwden hefbo-
men in om leerachterstand in ge-
mengde scholen op te heffen en niet
te werken met concentratiescholen.

In een artikel verschenen in de
maand oktober in Samenwijs heb ik
gelezen dat op dit ogenblik in de
commissie voor onderwijs en vor-
ming de discussie aan de gang is over
een non-discriminatiepact en een
non-discriminatiecode. Wij kunnen
inderdaad de scholen niet dwingen
migranten op te nemen omwille van
de zogenaamde vrijheid van onder-
wijs.

Mevrouw de minister, ik zou willen
vragen dat u namens de Vlaamse re-
gering dit non-discriminatiepact en
de non-discriminatiecode zou steu-
nen en integreren in uw beleid. Ik
denk dat zij op dit moment de enige
hefbomen zijn die het nefaste sys-
teem van witte en zwarte scholen
kunnen opheffen.

Niet alleen migranten, maar ook Bel-
gen die opkomen voor een verdraag-
zame samenleving worden het slacht-
offer van de groeiende onverdraag-
zaamheid. De anonieme briefschrij-
verij in het weekblad ‘t Pallieterke is
schering en inslag. Nog erger zijn de
anonieme dreigementen die de vrije
meningsuiting van meer en meer
mensen terroriseren. Het vraagt
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moed om op te komen voor migran-
ten. Toch bestaan er nog heel wat
initiatieven die moeizaam proberen
de onverdraagzaamheid in bepaalde
wijken te bestrijden. Ik denk hierbij
aan Sarafina en Vreemd maar vriend.
Deze mensen voelen zich echter vaak
in de steek gelaten. De overheid
zwijgt al te vaak. Daarom is wat hier
vandaag in de Vlaamse Raad ter be-
spreking voorligt  zo belangrijk. Deze
resolutie houdt in dat de Raad u
vraagt een volgehouden informatie-
campagne te starten. Een informatie-
campagne die niet even drie spots en
zes affiches ophangt, maar een volge-
houden inspanning op alle niveaus
van nu tot 1994. In het verleden werd
het idee van een mediacampagne
nooit ernstig genomen. De politici
waren er bang voor. Vandaag is het
waarschijnlijk de eerste keer dat twee
derden van de Raad u uitdrukkelijk
vraagt om zo’n campagne te voeren.

Tot slot zou ik nog zeer kort iets wil-
len zeggen over de zelforganisaties.
Heel wat samenlevingsproblemen
met migranten zijn ontstaan door on-
aangepast wonen. Migrantengezin-
nen zijn kinderrijke gezinnen die wo-
nen in oude stadswijken waar weinig
of geen speelruimte is. De kinderen
spelen dan op straat en veroorzaken
daar soms overlast. Ze verdrijven
hun verveling door de spanning van
de kleine criminaliteit te zoeken. De
migrantengemeenschap is zich meer
en meer bewust van deze evolutie en
wil er iets aan gaan doen. Het is ei-
genlijk dezelfde situatie als veertig
jaar geleden binnen onze Vlaamse
gemeenschap. Ook toen groeiden er
initiatieven om jongeren van de
straat te houden. Die initiatieven
kwamen vaak vanuit de parochiege-
meenschap, rond het parochiehuis.
Ik zie hetzelfde nu gebeuren rond
moskeeën of vanuit moskeevereni-
gingen. Men tracht sportactiviteiten
op te zetten naar de jongeren toe en
vrouwen krijgen via ontmoetings-
ruimtes de kans om in onderlinge sa-
menspraak hun waarden te vergelij-
ken en te praten over integratie, wat
belangrijk is. Het uitwerken van een
netwerk van migranten via deze orga-
nisaties is voor ons als overheid de
enige manier om aan een gespreks-
partner te komen. Samen met hen
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kunnen we dan bouwen aan een mul-
ticulturele samenleving. Dit betekent
dat de overheid kansen moet creëren
voor het uitbouwen van die zelforga-
nisaties, maar ook dat ze moet dur-
ven ingaan tegen de goedkope stem-
mingmakerij die uit steeds dezelfde
hoek komt en deze initiatieven af-
schildert als een manier om het fun-
damentalisme hier te installeren. Dit
betekent in de eerste plaats dat er
politieke moed nodig is. Ik wil hier
niet in de eerste plaats om meer mid-
delen vragen, maar om politieke
moed. Laat de resolutie die we hier
bespreken, als ze wordt goedge-
keurd, niet de zoveelste zijn die in
een bureaulade van de regering ver-
dwijnt. Laten we hieruit de juiste
conclusies trekken. Een jaar na 24
november is het tij niet gekeerd. De
onverdraagzaamheid neemt toe en
tast meer en meer de fundamentele
waarden van onze moderne samenle-
ving aan, waarden zoals solidariteit,
gelijkheid, individualiteit en vrije me-
ningsuiting. Achter de slogan Eigen
volk eerst schuilt veel meer dan al-
leen het materiële belang van dat ei-
gen Vlaamse volk. Het afwijzen van
elke solidariteit met migranten om-
wille van hun zogenaamd niet inte-
greerbaar zijn, is alleen de uiterlijke
verschijningsvorm van een ideologie
die veel verder strekt en die stoelt op
een soort elite-individualisme. Het is
een afwijzen van alle solidariteit, ook
met de Vlaming die niet beantwoordt
aan het ideaalbeeld van het eigen
volk.

Vandaag viseert men de migranten,
de Turken, de Marokkanen, morgen
de joden, overmorgen de homo’s.

Mevrouw de minister, u hebt de
steun van meer dan twee derde van
de leden van deze raad voor een vol-
gehouden informatiecampagne ten
gunste van zelforganisaties. De inzet
van de volgende verkiezingen is voor
alles het behoud van de fundamente-
le waarden van een democratische sa-
menleving. Die strijd willen wij sa-
men met u aangaan. (Applaus bij
AGALEV, SP, CVP, VLD en VU)

De voorzitter : De heer Van Rossem
heeft het woord.

De heer J.-P. Van Rossem (op de
tribune) : Mijnheer de voorzitter,
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mevrouw de minister, dames en he-
ren, iedereen weet wat er vorig jaar
op 24 november is gebeurd. Het suc-
ces dat het Vlaams Blok toen heeft
gehaald, is volgens mij hoegenaamd
niet toe te schrijven aan enige genia-
liteit van de heren Dewinter, Anne-
mans en CO, maar wel aan het falend
beleid van de traditionele partijen.

Als minister Maystadt zich in de com-
missie voor de Financiën in het fede-
rale parlement openlijk afvraagt of
de overheid, als er niets veranderd,
nog in staat zal zijn in het jaar 2005
de pensioenen van de ambtenaren te
betalen, dan kunnen we toch niet
ontkennen dat het land geconfron-
teerd wordt met economische en so-
ciale problemen. Wij moeten dus een
oplossing zoeken voor dit soort pro-
blemen. Ik prijs de heer Sleeckx voor
zijn vergelijking tussen het 70-pun-
tenprogramma van het Vlaams Blok
en het nazisme. Wat hij doet, is zeer
mooi, maar raakt in de grond nie-
mand. De ethische discussie veran-
dert niets aan de grond van de zaak.

Ik heb geprobeerd los van alle voor-
oordelen, op een logisch-deductieve
manier te komen tot een mogelijke
oplossing voor het probleem van de
migranten dat toch voor een groot
stuk verantwoordelijk was voor het
verkiezingssucces van het Vlaams
Blok. Kunnen we zeggen dat er se-
dert 24 november iets veranderd is ?
Ik denk van niet. We kregen alleen
een Centrum voor Ethnische Gelijk-
heid in de plaats van de naam van
Paula D’Hondt.  De oprichting van
dit Centrum zal de burgers bij de vol-
gende verkiezingen echter niet belet-
ten in nog groteren getale voor het
Vlaams Blok te stemmen. We begaan
een strategische fout als we ons al-
leen tot het ethisch discours beper-
ken. Als we zo doorgaan, zullen de
malcontenten die in de vreemdeling
eenzondebokhebbengevonden,nog
toenemen en nog massaler voor het
Blok gaan stemmen.

Mijn uitgangspunt steunt op non-dis-
criminatie tussen de burgers die op
hetzelfde grondgebied leven. Ik ga
ervan uit dat Belgen en vreemdelin-
gen gelijke rechten hebben en niet

zoals de heer Van Overmeire dat de
Vlamingen wat meer rechten heb-
ben. Maar zelfs als men voor gelijke
rechten pleit, kan men zich niet ont-
veinzen dat er bij het toekennen van
stemrecht aan iedereen, problemen
kunnen rijzen. Zo zou men zich kun-
nen inbeelden dat de vreemdeling die
stemrecht krijgt, minister van Oorlog
wordt in zijn land van herkomst en
minister van Landsverdediging in
België. Zoiets kan niet. Dus blijft de
gelijkheid tussen autochtonen en
vreemdelingen theoretisch. We kun-
nen ons dan afvragen wanneer de
overheid van het expulsierecht ge-
bruik mag maken en op welke manier
ze dit kan doen zonder een discrimi-
natie in te voeren tussen de burgers
van zijn grondgebied.

Een eerste probleem is het probleem
van de illegalen. Getuigt het uitwij-
zen van illegalen van discriminatie ?
Ik denk het niet. Indien de overheid
dit niet doet en de aanwezigheid van
illegalen op eigen bodem duldt, be-
staat er ter zake geen grens meer.
Immers, als wij deze vorm van illega-
liteit zouden dulden, waarom dulden
wij dan niet elke vorm van illegali-
teit ? Men moet dus eerst en vooral
werk maken van het uitwijzen van
illegalen.

De heer G. Annemans : Dit is racis-
me !

De heer J.-P. Van Rossem : Dat
heeft niets te maken met racisme,
maar alles met juridische logica. (Ap-
plaus bij het VB)

Wanneer men overgaat tot uitwijzing
van illegalen, mag dit nooit gebeuren
op collectieve basis, dit in tegenstel-
ling tot wat het Vlaams Blok wil. Dit
moet geval per geval worden beke-
ken, individueel dus.

De heer F. De Man : Er zijn er
100.000 !

De heer J.-P. Van Rossem : Er kan
geen sprake van zijn gebruik te ma-
ken van militaire vliegtuigen om de
illegalen te expulseren. Immers, ook
de illegalen hebben recht op een
menselijke behandeling. In tegenstel-
ling tot wat regelmatig op Zaventem
te zien was, mogen deze mensen niet
worden vernederd door de rijks-

wacht. Een aantal rijkswachters pro-
beert blijkbaar opgekropte sociale
frustraties af te wentelen op die
vreemdelingen.

De libertijnen hebben geen enkel’
probleem met de indiening van wets-
voorstellen inzake de aanpak van ille-
galen. Ik noem bijvoorbeeld het te-
werkstellen van illegalen : wie dit
doet, zou zwaar kunnen worden be-
boet. Wie een illegale vreemdeling
een huis verhuurt, zou ook een boete
kunnen worden opgelegd. (Applaus
bij het VB)

Indien men nadenkt en wil verhinde-
ren dat er steeds meer stemmen naar
het Vlaams Blok gaan, moet men
daarvan werk maken.

Het probleem van het asielrecht in
de Europese context is een volgende
aandachtspunt. Eén van de ontgoo-
chelende vaststellingen bij het ver-
drag van Maastricht is dat er geen
poging werd ondernomen om tot een
uniform asielrecht te komen. Landen
als Duitsland en België kennen het
meest liberale asielrecht. Meer speci-
fiek voor België is hieraan een groot
probleem gekoppeld. Onze bruto-
staatsschuld bedraagt meer dan 136
percent van het BNP. Van elke 3
frank die de overheid ontvangt via
directe en indirecte belastingen en
accijnzen, gaat er 1 frank naar de fi-
nanciële sector onder de vorm van
intrestbetaling op de staatsschuld. De
sociale zekerheid is dus eigenlijk be-
dreigd.

Kan een land met zoveel schulden de
grenzen blijven openstellen en alle
nieuwkomers welkom blijven heten ?
Hierover moet worden nagedacht.
Dat heeft niets te maken met enige
discriminerende wetgeving inzake so-
ciale zekerheid. Dat heeft ook niets
te maken met een schending van het
Europees Verdrag van de Rechten
van de Mens. De voorwaarden vol-
gens dewelke  vreemdelingen naar
België kunnen komen, moeten wor-
den aangepast. Ons land moet veel
minder aantrekkelijk worden voor
economische vluchtelingen, die zich
dan nog vaak als politiek vluchteling
bestempelen. (Applaus bij het VB)

Wanneer ik enerzijds uit de sociale
statistieken opmaak dat het gemid-
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delde  pensioen van de zelfstandige in
België 16.000 frank bedraagt en dan
anderzijds weet dat sommige vreem-
delingen hier slechts drie maanden
verblijven en al een minimum-uitke-
ring krijgen van 18.000 frank, dan
schuilt daarin een bron van racisme.
(Applaus bij het VB)

Daaruit ontstaat een racistische re-
flex. Het valt niet te ontkennen dat
mensen hierdoor verbitterd worden
en daardoor niks beters weten dan
verblind de zijde van het Vlaams
Blok te kiezen. Bekommerd om niet
nog meer stemmen te zien afvloeien
naar een volgens mij puur racistische
partij, vind ik dat wij eens erover
moeten nadenken om in de toekomst
gedurende een aantal jaren maatre-
gelen te treffen. Ik denk daarbij aan
de nieuwe vreemdelingen die zich in
België komen vestigen. Zij moeten
er dan rekening mee houden dat zij
niet reeds na drie maanden recht zou-
den hebben op volledige sociale ze-
kerheid, maar dat er een wachtter-
mijn zou gelden van één of enkele
jaren. De juiste termijn kan via een
politiek debat worden bepaald.

Dat is geen discriminatie omdat ik
geen enkele inwoner van ons land
uitwijs. Het enige wat ik met mijn
maatregelen tracht te verwezenlij-
ken, is dat het recht op sociale zeker-
heid ten minste voor degenen die hier
leven en waarvoor zij hun hele leven
lang hebben betaald, is verzekerd.

Wij, libertijnen, hebben evenmin
moeilijkheden met een voorstel dat
ertoe strekt criminele vreemdelingen
uit te wijzen. Iedereen weet dat het
succes van het Vlaams Blok eigenlijk
maar steunt op de 700 à 800 Marro-
kanen en Turken in de gevangenis-
sen. Moesten die er niet zitten, dan
zouden de slogans van die partij ze-
ker geen succes hebben. Jammer ge-
noeg kunnen wij geen Belgen die ver-
oordeeld werden tot gevangenisstraf-
fen wegens criminele daden, uitwij-
zen aangezien geen enkel land bereid
is vergaarbak voor uitgewezen crimi-
nelen te worden, tenzij Libië. Mocht
die mogelijkheid materieel wèl be-
staan, dan zouden wellicht alle partij-
en ervan gebruik maken om alle

misdadigers die veroordeeld werden
tot 5 jaar detentie of langer, het land
uit te zetten met uitbetaling van een
som geld zodat de familie van de be-
trokkene hem of haar kan volgen,
waardoor wij overigens een schen-
ding van het familierecht vermijden.

In ieder geval, de libertijnen hebben
er geen enkele moeite mee om mor-
gen een wetsvoorstel in te dienen
waardoor tot 5 jaar of meer veroor-
deelde vreemdelingen gewoonweg
worden uitgewezen. (Applaus bij het
VB) Wanneer op nationaal vlak werk
wordt gemaakt van een dergelijke re-
geling, dan zou het succes van het
Vlaams Blok als sneeuw voor de zon
verdwijnen. (Protest door de heer
Sleeckx) Het is gemakkelijk te roe-
pen dat mijn voorstel naar racisme
ruikt. Ik ben geen racist, wel een rea-
list inzake deze politiek. (Applaus bij
ROSSEM en het VB)

De voorzitter : De heer Hancké
het woord voor vijf minuten.

heeft

De heer L. Hancké (op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mevrouw de
minister, collega’s, vooraleer mijn
standpunt over de migrantenproble-
matiek toe te lichten, wens ik het vol-
gende te zeggen. Ik heb aandachtig
geluisterd naar de uiteenzetting van
de heer Beysen namens de VLD.
Vanop  deze tribune onderstreep ik
dat het feit dat de VLD-fractie niet
werd uitgenodigd om zich aan te slui-
ten bij de ondertekening van onder-
havige resolutie, louter en alleen te
wijten is aan een ongelukkige samen-
loop van omstandigheden, waarvoor
ik mij bij hem verontschuldig. Wij
hadden hoegenaamd niet de bedoe-
ling zijn partij uit te sluiten en ik ver-
zoek hem bijgevolg om zijn handte-
kening, net zoals de vertegenwoordi-
gers van de andere vijf partijen, on-
der te tekst te plaatsen. Dat zou ons
bijzonder genoegen doen, vooral als
hij bovendien onze verontschuldigin-
gen zou aanvaarden.

De voorzitter : De heer Beysen heeft
het woord.

De heer E. Beysen (op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, ik verheug
mij erover dat collega Hancké zijn
verontschuldigingen in het openbaar

aanbiedt en zal ze ook aanvaarden.
Ik kon mij immers, samen met mijn
collega’s, niet van de indruk ontdoen
dat er gisteren een spel werd opgezet
dat zijn naam niet heeft en dat ik dus
ook geen naam zal geven. Na onze
reacties kan er nu geen onduidelijk-
heid meer bestaan. Ik aanvaard de
verontschuldigen.

Bovendien kan ik u meedelen dat de
VLD-fractie, na raadpleging, beslo-
ten heeft de ingediende resolutie me-
de te zullen onderschrijven en straks
te zullen goedkeuren. (Applaus bij
CVP, SP, AGALEV, VU)

Het gaat hier over het 70-puntenpro-
gramma  van het Vlaams Blok.

De heer L. Hancké : Ik dank u voor
dit antwoord, mijnheer Beysen. Het
zou onzerzijds niet redelijk en eerlijk
geweest zijn dit probleem binnen de
scheidingslijnen van meerderheid en
oppositie te behandelen. Dit punt is
zodanig belangrijk dat wij alle demo-
cratische partijen daarrond  willen
verenigen. Daartoe rekenen wij van-
zelfsprekend uw partij.

Mijnheer de voorzitter, wanneer ik
maar vijf minuten spreektijd krijg,
dan is het beter dat ik van het spreek-
gestoelte stap. Ik vraag dan ook om
tien minuten spreektijd.

De voorzitter : U hebt nog ongeveer
twee minuten spreektijd, mijnheer
Hancké.

De heer L. Hancké : Mijnheer de
voorzitter, ik zie af van het woord,
omdat ik denk dat het belangrijkste
resultaat dat ik met deze uiteenzet-
ting beoogde, bereikt is.

De voorzitter : De heer Ulburghs
heeft het woord.

De heer J. Ulburghs (op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mevrouw de
minister, geachte collega’s, ik woon
niet in een riante wijk, maar wel in
een migrantenwijk waar het goed is
om te wonen, waar er vrede is en
waar er geen criminaliteit is. Wan-
neer er problemen zijn tussen Vla-
mingen en migranten dan regelen we
dat zelf. Meer repressie is overbodig.

Een jaar na 24 november vrees ik dat
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we niet voldoende besluiten hebben
getrokken. Het is vooral de kleine
mens, of dat nu een migrant of een
Vlaming is, die gemarginaliseerd
wordt, en die uit protest stemt op
degene waarop hij niet wil stemmen.

De kansarmen met een Belgische na-
tionaliteit worstelen met sociale pro-
blemen zoals huisvesting, gezond-
heid, onderwijs en inkomen. Wan-
neer sommige Belgische kansarmen
hun penibele situatie vergelijken met
migranten-kansarmen, die volgens
bepaalde criteria wel in aanmerking
komen voor sociale huisvesting en
hogere vervangingsinkomens, dan
groeit er een gevoel van wrevel en
aggressiviteit ten aanzien van deze
bevolkingscategorieën.

Het gaat hier om een sociologische
wet die de kwetsbaarheid van de
kansarmen onderlijnt. Men wentelt
de schuld af, of men zet zich af tegen
degene die vaak het dichtst bij hun
staat en een bondgenoot zou moeten
zijn.

Racistisch ingestelde groepen zoals
het Vlaams Blok zoeken electoraal
voordeel door het gevoel van on-
rechtmatige behandeling ten aanzien
van migranten uit te buiten. Zij zet-
ten Belgen en migranten tegen elkaar
op, met het tragisch gevolg verdeeld-
heid van de kleine mensen onderling.

De verdeeldheid van deze kansarmen
werkt niet hun gemeenschappelijke
solidariteit in de hand. De kansar-
men, de achteruitgestelden, dienen
zelf hun lot in handen te nemen. Dit
is het meest waardige. De arbeiders-
beweging is hen daarin voorgegaan.
Zij heeft de solidariteit ontwikkeld.
Haar motto was dat men de vrijheid
niet als een geschenk in de schoot
geworpen krijgt, maar dat men de
vrij beid, de sociale rechtvaardigheid
zelf moet verwerven. Hetzelfde geldt
voor de kansarme beweging, voor de
sociale achteruitgesteldheid. Ik denk
aan de mijnen. Iedereen was zwart.
Er was geen onderscheid tussen de
personen, er was lotsverbondenheid.
Er was sociaal stemrecht. Migranten,
die soms de beste verdedigers waren,
werden verkozen, ook door de Vla-

mingen. Er was geen enkel pro-
bleem. Er was onderlinge waarde-
ring.

Initiatieven die mij belangrijk lijken
om te steunen zijn bijvoorbeeld de
zelforganisatie van de kansarmen,
zoals buurtwerkers, migrantenorga-
nisaties, sociale huurdersverenigin-
gen enzovoort. Dat is volgens mij
zeer belangrijk, ook om de integratie
te bevorderen. Die integratie moet
niet vanuit een netwerk van boven -
want dat dreigt bureaucratisch te
worden - worden opgelegd. De in-
tegratie moet zelf worden verworven.
Daarom is het zeer belangrijk via in-
tegratieprojecten kansen te krijgen.
Ik constateer dat de fondsen, de
overheidssteun of de armenfondsen
vaak hun doel voorbijschieten, maar
ze zijn wel goed bedoeld.

De minister heeft daarstraks over
Antwerpen gesproken. Hetzelfde
geldt voor de andere gemeenten. De
gemeenten beschikken over geld.
Het komt van de Vlaamse Gemeen-
schap, soms ook van de Europese
Gemeenschap en dan is de verleiding
groot om een eigen netwerk, van bo-
venuit, uit te bouwen. Hierdoor
wordt een parallel circuit uitge-
bouwd. Men overdoet met veel geld
wat de buurtwerkers, de migranten-
werkers, met enorm veel idealisme
en efficiëntie, vanuit een sociale,
soms evangelische, religieuze of an-
dere humanitaire bewogenheid doen.
Het tragische is dat er geen oplossing
wordt geboden. Ik geef een voor-
beeld. In Heusden-Zolder is er een
Turks getto. Daar blijft er slechts één
pleintje over waar de kinderen kun-
nen spelen. De sociale woningbouw-
maatschappij, in samenwerking met
de gemeente, staat dit stukje terrein
af om ook daarop te bouwen. De be-
doeling is goed, maar u begrijpt de
sociale gevolgen. De integratiewer-
kers, de buurtwerkers, de migranten-
werkers scharen zich aan de zijde van
de bewoners zelf, en terecht, maar
zij worden door anderen betaald en
worden op het matje geroepen. Dat
zijn toestanden die niet kunnen. Het
werken aan zelforganisatie is dan ook
zeer belangrijk.

Ik kom tot mijn besluit. Wij moeten
door een gemeenschappelijke, gemo-
tiveerde en deskundige inzet het ra-

cisme en de gevoelens van reële ach-
teruitgesteldheid bestrijden. Dan die-
nen de eigen initiatieven van de kans-
armen au sérieux genomen te wor-
den. De politici dienen naar hen te
luisteren, niet alleen vanuit hun ivo-
ren toren, vanuit hun partijbureau,
maar ter plekke. Zij moeten bij hen
gaan staan en wonen, hun eigen pro-
blemen verkennen en, als het nodig
is, samen met hen op straat gaan om
dit op te lossen en het op het politie-
ke forum naar voren te brengen. Dat
is emancipatie, wat men van politici
verwacht.

De voorzitter : De heer Caubergs
heeft het woord voor een interruptie.

De heer J. Caubergs : Mijnheer de
voorzitter, ik wil even collega Ul-
burghs onderbreken, want als hij het
heeft over de bouwplannen van de
kantonnale bouwmaatschappij van
Beringen  en Heusden, vertelt hij
slechts de halve waarheid. Het plein-
tje waarover de heer Ulburghs
spreekt, is door de kantonale bouw-
maatschappij aangekocht als bouw-
grond, wel degelijk om voor de maat-
schappij woningen te bouwen.

Wat willen die migranten ginder ?
Men klaagt dat men geen woningen
heeft, maar als men woningen wil
bouwen, dan mag dat niet op de
plaats die ervoor bestemd is. De
gronden zijn aangekocht aan de prijs
voor bouwgrond en zijn dus bestemd
om op te bouwen. Als men dan ech-
ter wil bouwen, weigert men.

De voorzitter : De heer Ulburghs
heeft het woord.

De heer J. Ulburghs : Mijnheer Cau-
bergs, u bent ook van die streek. U
weet toch ook dat er daar geen enkel
stukje grond meer is waarop de drie-
honderdvijftig kinderen kunnen spe-
len.

In die wijk zijn tuinen noch parken ;
enkel een straat, met name de doods-
gevaarlijke Koolmijnlaan. Het
OCMW, de gemeente en de kanton-
nale bouwmaatschappij beschikten
over andere gronden, elders, maar
uitgerekend dat pleintje zal worden
bebouwd. Het spijt mij werkelijk,
mijnheer Caubergs, indien u hiermee
akkoord gaat. Volgens mij wordt
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hierdoor het racisme in de hand ge-
werkt. ’

De heer J. Caubergs : Mijnheer Ul-
burghs, ik ben het er inderdaad mee
eens dat op dat pleintje woningen
worden gebouwd.

Destijds was ik ondervoorzitter van
de kantonnale bouwmaatschappij en
toen reeds was het de bedoeling op
die plaats woningen te bouwen. Wij
hebben echter steeds moeten wach-
ten op de financiële middelen. Nu dat
deze eindelijk ter beschikking wor-
den gesteld, weigert men de bouw-
aanvraag !

Ik ken het gebied van Heusden zeer
goed, vermits ik in de buurt woon en
uw bewering als zou daar geen plaats
zijn voor de kinderen om te spelen is
zuiver larie. Ik nodig u trouwens, sa-
men met de Raad, uit om u ter plek-
ke te komen vergewissen van het te-
genovergestelde.

De heer J. Ulburghs : Mijnheer Cau-
bergs, u was misschien ondervoorzit-
ter van de kantonnale bouwmaat-
schappij, maar waarschijnlijk was u
niet vaak aanwezig om de realiteit
vast te stellen, zeker wat de sociale
situatie van de migranten betreft en
dan spreek ik nog niet over de situa-
tie van de Turken in het bijzonder.

De heer J. Caubergs : Mijnheer Ul-
burghs, die beschuldiging wens ik te
weerleggen. Iedereen die mij kent
weet dat uw beweringen niet met de
waarheid stroken.

De heer J. Ulburghs : Mijnheer Cau-
bergs, hoe kan u toch die mening zijn
toegedaan ? Sedert twintig jaar evo-
lueer ik in dat milieu en werk ik met
deze mensen.

Ik wil ook de inspanning doen om
samen met u een bezoek te brengen
aan de integratiewerkers, teneinde u
de realiteit te tonen.

De heer J. Caubergs : Mijnheer Ul-
burghs, ik ben ervan overtuigd dat
mijn sociaal werk evenzeer en waar-
schijnlijk meer wordt gewaardeerd
dan het uwe.

Vlaamse Raad
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De heer J. Ulburghs : Dat zullen wij
zien !

Indien men niet komt tot meer socia-
le gerechtigheid, grotere sociale
voorzieningen en zelforganisatie van
de kansarmen, dan vrees ik dat de
groeiende kansarmoede in 1994 nog
massaler een proteststem zal uitbren-
gen op racistische partijen. De mi-
granten zullen opnieuw het slachtof-
fer worden en de grens van verdeeld-
heid en haatgevoelens zal dwars
doorheen de kansarme buurten wor-
den getrokken.

Ik hoop dat het in Vlaanderen en ook
in Europa niet zal verlopen zoals in
Joegoslavië, maar de oorlog kan ook
andere vormen aannemen, zoals
agressie, criminaliteit en racisme.

De voorzitter : De minister heeft het
woord.

Minister W. Demeester-De Meyer
(op de tribune) : Mijnheer de voorzit-
ter, dames en heren, collega’s, eerst
en vooral wens ik de leden van de
werkgroep Migranten te danken en
te feliciteren voor het geleverde
werk.

Tevens doet het mij genoegen dat
vandaag in de Vlaamse Raad resolu-
ties betreffende het algemeen mi-
grantenbeleid werden ingediend en
besproken. Dit getuigt immers van
de bereidheid van de Vlaamse Raad
het integratiebeleid dat in Vlaande-
ren wordt gevoerd, op een actieve
wijze te steunen.

Wij zullen het uitdrukkelijk hebben
over het migrantenbeleid, maar niet
over het verlenen van asiel aan
vreemdelingen in ons land, waarvoor
de derde laatste spreker een pleidooi
hield, als het ware op nationaal ni-
veau. Ik dacht trouwens dat hij zich
van assemblée had vergist.

In mijn hoedanigheid van Vlaams mi-
nister, ben ik blij mijn steentje te
kunnen bijdragen in dit debat.

Ik moet wel zeggen dat ik het ener-
zijds een beetje betreur dat dit debat
zo vroeg komt, omdat ik nog niet in
staat ben u reeds meerdere resultaten
van ons beleid mede te delen. Ander-
zijds komt het debat net op tijd om

Migrantenproblematiek

de ideeën, naar voren gebracht tij-
dens deze bespreking, in te calcule-
ren in het programma dat we voor-
stellen.

Vooraf wens ik alle sprekers te dan-
ken en te zeggen dat niemand in de
Vlaamse regering twijfelt aan de
moeilijke opdracht die ligt in het uit-
stippelen van een degelijk migranten-
beleid. Het is een werk van lange
adem, waarvan de resultaten niet om
de zes maanden perfect kunnen wor-
den geëvalueerd. Ik moet vooral de
heer Beysen erop wijzen dat men niet
onmiddellijk zichtbare resultaten
mag verwachten. Koninklijk Com-
missaris D’Hondt heeft op een be-
paald ogenblik verklaard dat de
Vlaamse regering inzake het migran-
tenbeleid een voldoende krijgt, een
6 op 10. Welnu, als we vandaag een
voldoende krijgen, volgend jaar een
onderscheiding en over twee jaar een
grote onderscheiding, dan is dat een
goede evolutie. Het is voor een goed
student prettig steeds betere resulta-
ten te halen.

Wat waren de afspraken die in de
Vlaamse regering werden gemaakt ?
Op 18 april 1992 heeft de Vlaamse
regering mij, als minister bevoegd
voor de coördinatie, gelast een mi-
grantenbeleid uit te stippelen en het
tegen 15 mei voor te leggen. Op 20
mei is de coördinatienota inzake mi-
grantenbeleid door de Vlaamse rege-
ring goedgekeurd. De documenten
van de interdepartementale commis-
sie Migranten, de stand van zaken
betreffende de uitvoering van de nota
Migrantenbeleid van april 1992 en de
synthesenota hiervan werden bij de
Vlaamse regering ingediend. In deze
nota’s werden een aantal beleids-
voorstellen gedaan.

In opvolging van de coördinatienota
werden de leden van de Vlaamse re-
gering verzocht om tegen 15 septem-
ber mee te delen hoe zij de elemen-
ten van deze nota concreet zouden
uitvoeren. Ik zal als coördinerend mi-
nister voor het migrantenbeleid, op
basis van de ingediende voorstellen
die ik intussen druppelsgewijs heb ge-
kregen, een verder beleidsplan uit-
werken en voorleggen aan de Vlaam-
se regering. Ik had dit graag iets
vroeger gedaan, maar ik moest wach-
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de leden

De interdepartementale commissie
Migranten heeft de opdracht gekre-
gen zesmaandelijks een vooruit-
gangsrapport voor te leggen aan de
Vlaamse regering. Dat betekent dat
de uitvoering van het beleid perma-
nent wordt opgevolgd. Zo kunnen in
bepaalde sectoren nieuwe impulsen
worden gegeven of kan het beleid,
waar nodig, tijdig worden bijgesleu-
teld. Het volgende vooruitgangsrap-
port van de interdepartementale
commissie zal in januari 1993 aan de
Vlaamse regering worden voorge-
legd. Ik zal aan de hand van de gefor-
muleerde voorstellen een beleidslijn
uitstippelen en het document na
goedkeuring indienen bij de Vlaamse
Raad. In die zin komt het debat van
vandaag niet te vroeg, omdat bijko-
mende aandachtspunten kunnen
worden aangebracht, waarmee in het
verdere beleid rekening kan worden
gehouden.

Het verder gestalte geven aan het in-
tegratiebeleid is niet alleen een werk
van lange adem ; bij het zoeken naar
oplossingen zijn er bovendien niet al-
tijd pasklare antwoorden voorhan-
den. In die zin is het debat, dat van-
daag op initiatief van de Werkgroep
Migranten wordt gevoerd, een op-
roep vanuit de Vlaamse Raad en bij-
gevolg ook vanuit de Vlaamse Ge-
meenschap, om de verdere uitteke-
ning van het migrantenbeleid in
Vlaanderen op een constructieve wij-
ze gestalte te geven. Ik nodig dan ook
alle democratische fracties van deze
Raad uit om daaraan actief mee te
werken.

Betreffende de voorstellen van reso-
lutie wil ik graag een antwoord for-
muleren. Het integratiebeleid dat de
Vlaamse regering voert en wenst
voort te zetten, is gebaseerd op het
begrip inpassing, zoals het door het
koninklijk commissariaat voor het
Migrantenbeleid is ontwikkeld.

Dit  inpassingsbeleid,  dat  we in
Vlaanderen gemeenzaam het integra-
tiebeleid noemen, steunt op vier pij-
lers. Ik zal onze formulering daarvan
kort in herinnering brengen.

De Belgische Grondwet is de wet
voor iedereen die op ons grondge-
bied verblijft. Alle burgers, Belgen
zowel als vreemdelingen, hebben
plichten.

Ten eerste vraagt dit naar migranten
toe een assimilatie inzake de openba-
re orde ; hierdoor worden plichten
gecreëerd, maar ook rechten.

Ten tweede zijn er de belangrijke so-
ciale waarden van onze samenleving.
Deze moeten door iedereen, van wel-
ke minderheidsgroep of godsdienst
ook, worden gerespecteerd en aange-
kleefd. De integratie dient bijgevolg
volgens deze oriënterende sociale
waarden te gebeuren.

Ten derde moet er een ondubbelzin-
nig respect zijn voor de culturele di-
versiteit als wederzijdse verrijking op
alle vlakken. Wanneer migranten
zich conform aan deze principes inte-
greren, dan staan wij open voor en
positief achter een wederzijdse cultu-
rele verrijking.

Ten slotte moeten de minderheden
structureel betrokken worden bij de
activiteiten en de doelstellingen van
de overheid. Het integratiebeleid kan
dus niet louter worden opgevat als
een beleid voor migranten, maar
evenzeer als een beleid dat samen
met de migranten tot stand komt.

De Vlaamse regering wenst het inte-
gratiebeleid op alle beleidsdomeinen
verder te activeren. Zij opteert hier-
bij bewust voor een beleid van gelijke
kansen.

Mijnheer Beysen, migranten bevin-
den zich doorgaans in een achter-
standspositie die verband houdt met
hun migrant-zijn zelf. Het integratie-
beleid heeft tot doel deze achterstand
weg te werken en dient zich uitdruk-
kelijk als een beleid van gelijke kan-
sen te profileren.

Dat is een werk van lange adem. Een
aantal projecten waaronder VFIK-
projecten kunnen daarvoor nuttig
zijn. Het is natuurlijk ook een kwes-
tie van politieke wil. De bevolking
en degenen die de bevolking voorle-
ven, moeten het ook echt willen.

Het integratiebeleid moet basisvoor-

waarden creëren in rechte en in feite
opdat de migrantenbevolking op voet
van gelijkheid met de autochtone be-
volking in wederzijds respect voor el-
kaars eigenheid volwaardig kan parti-
ciperen aan en zich ontplooien in on-
ze samenleving. Pas als ze actief ge-
stimuleerd worden om hun stem te
laten horen en verantwoordelijkheid
op te nemen, kunnen de migranten
zich ten volle inschakelen in onze sa-
menleving. Alleen dan kan de sa-
menleving zich harmonieus ontwik-
kelen.

Totdaar  een aantal algemene uit-
gangspunten, die ik zou willen kop-
pelen aan de voorstellen van resolu-
tie die vandaag aan de Vlaamse rege-
ring zijn gericht.

Eerst wil ik even ingaan op het on-
derwijs als hefboom voor het integra-
tiebeleid.

De. eerste vraag in de resolutie heeft
betrekking op de doorstroming naar
het secundair en het hoger onderwijs
en op de ontwikkeling van het twee-
de-kansonderwijs.

Onderwijs, het weten, is een belang-
rijke hefboom voor een integratiebe-
leid.

Voor het reguliere onderwijs werd op
1 september 1991 het beleidsplan On-
derwijsbeleid naar migranten, ont-
wikkeld door de vorige Vlaamse re-
gering, bekend gemaakt. Dit plan
wordt nu volop uitgevoerd en zal na
drie jaar worden geëvalueerd. Dat
plan beantwoordt aan de voorstellen
van het koninklijk commissariaat
voor de migranten.

Het vernieuwde beleid richt zich mo-
menteel naar scholen tot en met de
eerste graad van het secundair onder-
wijs en heeft twee grote ambities.
Het wil de migranten-leerlingen een
gelijke kans bieden op een goede
scholing en het wil de integratie
bevorderen.

Vier centrale beleidsdoelstellingen
werden geformuleerd : een onder-
wijsvoorrangsbeleid, een intercultu-
ree1 onderwijs, een onderwijs in ei-
gen taal en cultuur en een onthaalbe-
leid voor nieuw aangekomen leerlin-
gen.
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Mevrouw Vogels, ook ik betreur dat
er in bepaalde gebieden witte en
bruine scholen zijn. Zoals u zelf te-
recht hebt opgemerkt, kunnen wij ter
zake niets opleggen. Wij zullen dus
informatie moeten verstrekken en de
scholen moeten overtuigen intercul-
tureel onderwijs te organiseren.

Voor de realisering van dat beleids-
plan was 775 miljoen frank uitge-
schreven voor het schooljaar 1991-
1992. Wanneer alle maatregelen na
drie jaar zullen zijn uitgevoerd, zul-
len de kosten op jaarbasis 820 mil-
joen frank bedragen. De voorziene
evaluatie van het beleidsplan zal toe-
laten te onderzoeken of, en in welke
mate, het vernieuwd beleid de nog
grote achterstand van de migranten-
kinderen in het onderwijs heeft ver-
minderd. Indien nodig, zullen er bij-
sturingen komen.

Het wegwerken van die achterstand
zal in de toekomst ongetwijfeld ook
een positieve invloed hebben op de
doorstroming van migrantenjongeren
naar het secundair en het hoger on-
derwijs. Bij dit alles mag niet uit het
oog worden verloren dat het onder-
wijs als systeem ook een negatieve
weerslag kan hebben op de doorstro-
ming van jongeren. Denken wij maar
aan de cultuurkloof die er kan be-
staan tussen het thuismilieu en het
schoolmilieu. Dat is ook nog het ge-
val voor sommige groepen van au-
tochtonen. Ook de verwachtingen
van leerkrachten en van PMS-perso-
nen ten opzichte van hun leerlingen
en ten opzichte van het thuismilieu
kunnen een weerslag hebben op de
schoolloopbaan van de jongeren.
Een adequate opleiding en navor-
ming van onderwijsmensen spelen
hierbij een belangrijke rol.

Ik wens het domein onderwijs af te
sluiten met de belofte dat ik het ele-
ment van de doorstroming van mi-
grantenjongeren in het onderwijs uit-
voerig zal bespreken met de Vlaamse
minister van Onderwijs en dat ik met
hem zal onderzoeken op welke speci-
fieke barrières migrantenjongeren
stoten bij het doorstromen en welke
initiatieven er kunnen worden geno-
men om deze barrières uit de weg te
ruimen.

Dan kom ik bij het onderwijs voor
volwassenen dat een belangrijke hef-
boom is voor de integratie. De eerste
generatie migranten is een populatie
die laaggeschoold is en die het Ne-
derlands onvoldoende beheerst om
zich ten volle te kunnen integreren.
Ook de tweede generatie migranten
vertoont echter een aantal oplei-
dingstekorten. Door de grote uitval
in het reguliere onderwijs zijn zij on-
voldoende voorbereid voor de ar-
beidsmarkt . Het vernieuwde onder-
wijsbeleid moet dit euvel bij de wor-
tel aanpakken. Voor degenen die in
het reguliere onderwijs uit de boot
zijn gevallen, moet, zoals in het voor-
stel van resolutie terecht wordt ge-
zegd, het tweedekansonderwijs vol-
waardig worden ontwikkeld. Mo-
menteel is er in het departement On-
derwijs een discussie aan de gang om-
trent een raamdecreet voor het on-
derwijs voor volwassenen. Ik overleg
met minister Van den Bossche opdat
hierbij expliciet aandacht zou worden
besteed aan de migranten. Zij moe-
ten een specifieke doelgroep zijn van
het initiatief.

Wanneer dit  raamdecreet in de
Vlaamse Raad wordt ingediend, is
het uiteraard aan u er mee voor te
zorgen dat de migranten voldoende
aan bod komen in het tweedekanson-
derwijs. In het departement Onder-
wijs is de nodige wil en openheid aan-
wezig om constructief mee te werken
aan dat gelijkekansenbeleid. Men
heeft bijvoorbeeld de opleiding inter-
cultureel werk gestart, waarbij er
naast de richting gezondheidszorg
ook de richtingen onderwijs en so-
ciaal-cultureel werk gepland zijn.

Dan zijn er nog de taallessen. De
kennis van het Nederlands is de be-
langrijkste hefboom voor de integra-
tie. Door het taalonderwijs nemen de
spreekvaardigheid, het zelfvertrou-
wen, de weerbaarheid en meteen ook
de kans op een betere job, toe. Het
is bovendien een belangrijk instru-
ment om de communicatie met de
Vlaamse bevolking te bevorderen.
Zulks mag echter geen doelstelling
op zich of een exclusieve voorwaarde
voor de participatie aan het maat-
schappelijk leven worden, maar het
Nederlands is een middel. Indien we

er enerzijds naar streven om van het
Nederlands de omgangstaal te maken
en anderzijds wensen in te gaan op
de uitdrukkelijke vraag van de mi-
grantenbevolking zelf, moet het aan-
bod aan taallesen verder worden uit-
gebreid en gediversifieerd. Het huidi-
ge aanbod is duidelijk ontoereikend.
Het aantal potentiële cursisten wordt
geraamd op 40.000. Het aantal men-
sen dat in Vlaanderen effectief les
kan volgen op ongeveer 9.000. De
centra voor basiseducatie, die taalles-
sen inrichten voor laaggeschoolde
migranten, hebben lange wachtlij-
sten. In Antwerpen bijvoorbeeld
stonden er einde juli reeds 300 vol-
wassenen op de wachtlijst. Dit
schooljaar konden er slechts 190
nieuwe cursisten beginnen. De reste-
rende capaciteit betrof inderdaad
vervolggroepen.

Ondertussen hebben zich nog een
paar honderd cursisten aangeboden,
die dit schooljaar uiteraard niet meer
kunnen beginnen. Daarom tracht ik
om, samen met minister Van den
Bossche, een taalbeleidsplan op te
zetten om op die manier voor anders-
taligen  en migranten een taalonder-
wijs te verwezenlijken, dat aan de be-
hoeften voldoet.

Een tweede hefboom voor de inte-
gratie is de werkgelegenheid. Naast
het weten speelt het werken een ui-
terst belangrijke rol. In het actuele
proces van de arbeidsorganisatie en
de arbeidsmarkt worden bepaalde ca-
tegorieën van werknemers eerder uit
het produktiegebeuren gestoten en
geraken er eveneens moeilijker op-
nieuw in geïntegreerd. Deze evolutie
wordt hoofdzakelijk bepaald door
een dubbele reeks van factoren :
enerzijds de factoren die betrekking
hebben op de scholingsgraad, het
kwalificatiepeil en de beschikbaar-
heid van werknemers en werkzoe-
kenden, anderzijds de factoren die
refereren naar etniciteit, geslacht of
handicaps. De achterstelling wordt
inzonderheid in de hand gewerkt
wanneer beide reeksen van factoren
samenlopen. De Vlaamse overheid
wordt dus geconfronteerd met een
tweevoudige opdracht. In de eerste
plaats moeten op korte termijn maat-
regelen worden genomen om een zo
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hoog mogelijk werkgelegenheidspeil
te bereiken en vervolgens moet de
overheid er tegelijkertijd over waken
dat alle doelgroepen op de arbeids-
markt, dus ook migranten, op een
evenredige wijze kunnen participeren
aan het arbeidsmarktgebeuren. De
Vlaamse overheid gaat er evenwel
van uit dat de positie van migranten
op de arbeidsmarkt niet op een geï-
soleerde wijze kan worden benaderd.
Het migrantenbeleid moet zijn inge-
bed in een algemeen tewerkstellings-
beleid, dat de basis vormt waarop
een specifieke beleidsaanpak ten
aanzien van migranten kan worden
geënt. Minister Detiège heeft een be-
leidsnota ingediend betreffende die
specifieke beleidsaanpak, die in het
raam van de nieuwe nota met betrek-
king tot de verdere beleidsplanning
inzake migrantenbeleid uiteraard
wordt opgenomen.

Ik vermeld hierbij reeds een klein
aantal heel belangrijke initiatieven.
Om de evenredige participatie van
migranten in het arbeidscircuit te be-
werkstelligen, wordt het Canadese
beleidsmodel, vervat in de Employ-
ment Equity Act - een evenredige
participatie van mensen zoals zij in
de bevolking aanwezig zijn - in
steeds bredere kringen als een ideaal
instrument aanzien. Er zal worden
nagegaan hoe dit model kan worden
omgezet in een eigen Vlaams model.

De heer F. De Man : Hoe kan u dat
in de praktijk realiseren ?

Minister W. Demeester-De Meyer :
Ik heb gezegd dat wij zullen nagaan
hoe we een eigen Vlaams model kun-
nen uitwerken.

De heer F. De Man : Niemand zal
zijn job toch zomaar opgeven.

Minister W. Demeester-De Meyer :
U weet dat in Antwerpen de voorzit-
ter van de Kamer van Koophandel,
de heer Buysse, actief met de be-
drijfsleiders overlegt om migranten
op te nemen in het bedrijfsleven en
dat hij dit stapsgewijze wenst te rea-
liseren. Dit is natuurlijk slechts een
plan dat nog verder dient te worden
uitgewerkt. Wij zullen de mogelijk-
heden hiertoe onderzoeken in de

Vlaamse regering. Het is nog iets te
vroeg om hierover reeds concrete
verklaringen af te leggen.

In het raam van de algemene bemid-
delingsactiviteit van de VDAB wer-
den reeds specifieke acties onderno-
men ten voordele van migranten.

In de eerste plaats werden negen mi-
grantenconsulenten aangeworven via
het impulsfonds voor het migranten-
beleid. Voorts werd in Lokeren een
jobclub  voor migranten opgericht in
het kader van het impulsgebiedenbe-
leid. Binnen de Weerwerkactie wer-
den in 1992 migrantenbegeleiders
aangesteld, die uitsluitend de taak
hebben om migranten te ondersteu-
nen.’ Bovendien werd de Weerwerk-
doelgroep verruimd tot de werkzoe-
kende, niet-uitkeringsgerechtigde
migrantenjongeren.

Daar een streefquorum van 4 percent
i n z a k e  d e  tewerkstellingsprogram-
ma’s nog niet werd bereikt met een
voluntaristische aanpak, zullen ook
aan Vesoc concrete voorstellen wor-
den gedaan om de aanwezigheid van
migranten te verhogen tot een even-
redig participatiepeil. Na het Vesoc-
overleg kunnen deze doelstellingen
dan uiteindelijk juridisch worden ver-
ankerd.

Minister Detiège heeft het beheers-
comité van de VDAB verzocht zich
uit te spreken over het voorstel om
in de schoot van de subregionale te-
werkstellingscomités een specifieke
werkgroep voor risicogroepen op te
richten.

Een derde belangrijke hefboom is de
huisvesting. Naast het weten, het
werken, is er ook het wonen. Het
betreft een belangrijke pijler van het
integratiebeleid. Meerdere collega’s
zijn op dat vlak tussenbeide geko-
men.

Het Vlaams huisvestingsbeleid gaat
uit van het recht op wonen voor ie-
dereen en wil daarom woonzekerheid
realiseren voor degenen die het op
de woningmarkt moeilijk hebben.
Als bevolkingsgroepen die het op de
woningmarkt doorgaans moeilijk
hebben worden aangestipt : de be-
staansminimumtrekkers, de werklo-

zen, de alleenstaanden, de migran-
ten, de kamerbewoners, de woonwa-
genbewoners ; wellicht zullen ook de
thuislozen hieraan worden toege-
voegd ; ook grote gezinnen en eenou-
dergezinnen worden genoemd.

De huisvestingsproblematiek van mi-
granten is vergelijkbaar met deze van
andere zwakke bevolkingsgroepen :
minder degelijke woningen, wonin-
gen met minder comfort, te beperkte
beschikbare ruimte. Een huisves-
tingsbeleid dat het recht op wonen
voor zwakke bewonersgroepen
bevordert, komt dus grotendeels te-
gemoet aan de problemen van mi-
granten inzake huisvesting. Daar-
naast worden er voor migranten inza-
ke huisvesting bijzondere beleidslij-
nen uitgestippeld die de integratie
kunnen bevorderen. Over deze speci-
fieke beleidsaanpak heeft collega De
Batselier een beleidsnota ingediend
die, in het kader van de nieuwe nota,
ook in de verdere beleidsplanning zal
worden opgenomen.

Ook daarvan zal ik enkele krachtlij-
nen aanstippen.

Naast het beleid inzake sociale huis-
vesting, onder meer door het urgen-
tieplan voor de sociale huisvesting
van de Vlaamse regering, zullen er
maatregelen worden genomen om de
toegang van migranten tot de private
woningsector te bevorderen. Hiertoe
zou de formule van huurdersvereni-
gingen, die de doelgroep organiseren
op basis van het bundelen van con-
crete huisvestingsproblemen, worden
erkend en gesubsidieerd. Daarnaast
zal de formule van sociale verhuur-
kantoren worden uitgebreid en zullen
er voor deze kantoren overheidstus-
senkomsten worden voorzien.

Tot slot van dit huisvestingsbeleid
wens ik er op te wijzen dat, net zoals
dé migrant niet bestaat, evenmin dé
woonproblematiek van migranten
bestaat. Wij zijn er ons van bewust
dat er soms wrevel ontstaat bij de
autochtone bevolking, omdat de
schaars beschikbare sociale woningen
moeten gedeeld worden met de mi-
grantengezinnen die, gelet op hun
doorgaans lage inkomen en grote
kinderlast, ruimschoots voldoen aan
de objectieve toewijzingscriteria. Dit
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draagt bij tot de verspreiding van het
idee dat er inzake sociale huisvesting
een migrantenprobleem is. Het voor-
zien in een voldoende groot aanbod
van woningen is hier de enige redelij-
ke oplossing. Tot dan zal er, al dan
niet terecht, wrevel bestaan.

Thans kom ik tot de zelforganisatie
als hefboom van integratie.

Samen met u zal ik nagaan of het
tweede punt van de resolutie, de on-
dersteuning van de migrantenorgani-
saties die een opbouwende rol spelen
in het integratieproces, ook kan ge-
realiseerd worden. Ik meen dat na
tien jaar discussie omtrent het belang
van de zelforganisatie en de nood aan
een gepaste regeling, het nu de hoog-
ste tijd is om aan te tonen dat wij het
menen met het derde element van
het integratieconcept, namelijk het
ondubbelzinnig proces van de cultu-
rele activiteit als wederzijdse verrij-
king .

Ik heb mij de voorbije maand in de
commissie, samen met de leden van
het Vlaamse parlement, toegelegd op
deze thematiek en een voorstel voor
regelgeving uitgewerkt voor erken-
ning en subsidiëring van migranten-
organisaties.

Ik heb mij daarbij laten leiden door
het advies van de Hoge Raad voor
Volksontwikkeling, de Vlaamse Ho-
ge Raad voor Migranten en het rap-
port van het koninklijk commissa-
riaat en door gesprekken met het
Vlaams centrum voor integratie van
migranten, als belangenbehartiger
van de migrantengemeenschap, als-
ook door een aantal reeds bestaande
zelforganisaties.

Hoewel de standpunten omtrent de
rol van de migrantenorganisaties en
de wijze van ondersteuning niet altijd
gelijklopen, ontkent niemand dat mi-
grantenorganisaties een essentiële rol
vervullen in het behoud van de cultu-
rele eigenheid, de algemene vorming
van de eigen gemeenschap en het
verhogen van de zelfredzaamheid in
de migrantengemeenschap.

Zelforganisaties hebben  dus  een
emancipatorische functie en dragen

precies daardoor bij tot het verwe-
zenlijken van het integratie- en parti-
cipatieproces.

Zelforganisaties, geïnspireerd door
de integratiegedachte, moeten dan
ook door de overheid worden gesti-
muleerd en ondersteund. Het onder-
steunen van het verenigingsleven van
migranten is een taak van de Vlaam-
se minister die de ondersteuning van
het verenigingsleven onder zijn be-
voegdheid heeft : minister Weckx.

Migrantenorganisaties mogen niet al-
leen gezien worden in een cultureel
kader. Zij moeten eveneens in een
emancipatorisch perspectief worden
beschouwd.

Met andere woorden, migrantenor-
ganisaties kaderen  in een globaal in-
tegratiebeleid dat gericht is op het
bieden van gelijke kansen en een vol-
waardige participatie van de migran-
ten aan onze samenleving. Er dient
over te worden gewaakt dat migran-
ten dezelfde behandeling krijgen als
Vlamingen.

Integratiebeleid impliceert dus ook
het ontwikkelen van een cultuurbe-
leid dat zich allereerst tot alle mi-
grantengroepen richt die wegens het
migrant-zijn op bepaalde toetredings-
drempels stuiten voor de uitbouw van
hun cultuur en identiteit. Precies we-
gens de globale achterstand kunnen
sommige decreten nog niet het gepas-
te kader bieden voor de ondersteu-
ning van deze migrantenorganisaties.

Daarom moet zo snel mogelijk een
reglementering worden uitgewerkt
die voorziet in de ondersteuning van
de zelforganisaties om deze in staat
te stellen de functies, die essentieel
zijn voor elk verenigingsleven, te ont-
wikkelen. In dat opzicht sluit ik me
aan bij het koninklijk commissariaat,
het VCIM en de Hoge Raad voor
Zelfontwikkeling om voor de be-
staande decreten van de verenigingen
voor sociaal-cultureel vormings- en
ontwikkelingswerk en amateuristi-
sche kunstbeoefening een aangepaste
reglementering uit te werken.

Omwille van hun functie in het eman-
cipatie- en het integratieproces be-
staat mijn rol als minister, bevoegd
voor deze integratie, erin het vereni-

gingsleven bij migranten te helpen
opstarten. Ik kan het dan ook eens
zijn met het voorstel van de werk-
groep Migranten van de Vlaamse
Raad, namelijk dat er voor de minis-
ter, bevoegd voor het integratiebe-
leid, een taak is weggelegd inzake het
opstarten en stimuleren van het ver-
enigingsleven bij migranten.

In afwachting van een aanpassing of
aanvulling van de bestaande decreten
heb ik dan ook het initiatief genomen
om een reglementering uit te werken
die met ingang van 1 januari 1993 de
ondersteuning van die migrantenor-
ganisaties zal moeten toelaten.

Tot slot, het laatste punt van de reso-
lutie,  waarop verschillende leden, zo-
als mevrouw Vogels, zijn ingegaan,
namelijk het informatiebeleid ter on-
dersteuning van het integratiebeleid.

Elk beleid - wil het slagen - veron-
derstelt een luik informatiebeleid.
Dit geldt dus ook voor het integratie-
beleid.

Vaak maakt de grote onbekendheid
met het specifieke van de problema-
tiek waarmee migranten geconfron-
teerd worden, een adequaat informa-
tiebeleid zelfs meer dan noodzake-
lijk. Een betere informatie van de mi-
granten en van de Vlamingen kan im-
mers bijdragen tot de integratie van
de migranten in onze samenleving.

In dit verband zijn een aantal initia-
tieven aan te stippen. Zo zal de
VDAB enkele sensibiliseringsacties
ondernemen op eigen initiatief of in
samenwerking met derden-organisa-
ties. Aan het koninklijk commissa-
riaat is de vraag gericht om de pro-
gramma’s van het informatieproject
Omgaan met Migranten eveneens
aan de geïnteresseerde subregionale
tewerkstellingsdiensten van de
VDAB aan te bieden, eventueel in
samenwerking met het VCIM.

Bovendien zal de VDAB in de regio
Gent einde 1992 samen met het
VCIM een proefproject in de garage-
sector opstarten. Dit project voorziet
in een sensibiliseringsactie gericht
naar de werkgevers uit deze sector.
Aan de andere subregionale tewerk-
stellingsdiensten zal het voorstel wor-
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den gedaan om gelijkaardige
tieven  te steunen.

initia-

In de huisvestingssector worden de
info-krantjes over de verstrekte sub-
sidies en over het globaal gevoerde
beleid maximaal verspreid. Dit leidt
ongetwijfeld tot een beter inzicht bij
de gebruikers in het woonbeleid en
de soms ingewikkelde reglementerin-
gen. Dat ook - maar niet alleen -
migranten hier baat bij hebben, hoeft
geen betoog.

Naast informatiecampagnes die tot
doel hebben het sectoriële beleid te
ondersteunen, is er ook nood aan ini-
tiatieven die zich meer richten op de
samenlevingsthematiek. Het samen-
leven van Belgen en migranten wordt
immers nogal eens bemoeilijkt door
de misverstanden, de vele vooroor-
delen en het onbegrip die vaak aan
beide kanten leven.

Wij hebben trouwens vastgesteld dat
sommige leden in deze Raad een mis-
verstand wensen tussen termen als
migrant en vreemdeling.

Ook in dit kader wens ik enkele ini-
tiatieven te vermelden.

Allereerst is de brochure Twintig
vooroordelen over migranten en een
weerlegging, samengesteld door het
VCIM en verspreid door de adminis-
tratie Gezin en Maatschappelijk Wel-
zijn. Van deze brochure die in totaal
op 30.000 exemplaren is gedrukt, zijn
er intussen reeds 25.000 verspreid.

Geregeld proberen we korte artikel-
tjes in kleine, lokale kranten te plaat-
sen met het doel de mensen de bro-
chure te laten opvragen. Dit heeft
succes.

Ook heb ik de vormingsdienst de op-
dracht gegeven om een sensibilise-
rend vormingsaanbod te ontwikkelen
omtrent de rol van het OCMW in een
lokaal migrantenbeleid.

Als coördinerend minister voor het
migrantenbeleid heb ik mij boven-
dien geëngageerd om de publikatie
van de Raad van Europa , Interetni-
sche relaties in Europa, op grote
schaal te verspreiden. Wij doen dat

samen met Nederland. In dit rapport
wordt nagegaan hoe een samenleven
in een interculturele samenleving kan
worden verbeterd.

Mijnheer de voorzitter, ik ben er mij
van bewust dat het samenleven van
verschillende bevolkingsgroepen niet
altijd van een leien dakje loopt. Ik
begrijp dat er een gereserveerde hou-
ding bestaat ten aanzien van migran-
ten en dat er twijfels bestaan over het
samenleven van mensen van verschil-
lende culturen en met verschillende
gewoontes. Ik wil mijn ogen niet slui-
ten voor de moeilijkheden die dit
meebrengt. Ik begrijp dat onze be-
jaarden zich storen aan het lawaai en
het gestoei van migrantenkinderen in
de straten en op de pleintjes. Natuur-
lijk vinden onze bejaarden het niet
erg dat jongeren spelen. Zij willen
echter ook wat eerbied en plaats voor
zichzelf in hun buurt. Zij willen een
plaats waar zij rustig kunnen babbe-
len en een straat waar zij rustig kun-
nen wandelen. Maar er zijn ook men-
sen die beweren hinder te ondervin-
den van migranten zonder er enig
contact mee te hebben. Blijkbaar le-
ven negatieve beelden veel meer een
eigen leven dan positieve. In de nega-
tieve beeldvorming ten aanzien van
migranten spelen ook de media een
niet te onderschatten rol. De media
zijn weliswaar geen rechtstreekse
oorzaak van onverdraagzaamheid of
discriminatie maar zij kunnen wel de
vooroordelen, de angst ten aanzien
van migranten versterken of vermin-
deren. Naast andere kanalen zoals
het onderwijs en het verenigingsleven
kunnen ook de media acties onderne-
men om de volledige samenleving te
sensibiliseren voor de positieve kan-
ten van een multiculturele samenle-
ving. Ik zal er dan ook in overleg met
collega Weckx op aandringen dat de-
ze thematiek een systematisch punt
van aandacht wordt in het mediabe-
leid. Informatie kunnen wij niet van-
uit de politiek alleen geven.

De heer F. Van den Eynde : Dat is
indoctrinatie.

Minister W. Demeester-De Meyer :
Ik zeg niet dat men de problemen die
er zijn, moet ontkennen of verhullen.
Maar, heel zelden komen de migran-
ten als mensen van goede wil aan

bod, mensen met meningen, met in-
teresses, met capaciteiten en talen-
ten. Ik heb het genoegen gehad om
vooral het laatste jaar velen onder
hen te mogen ontmoeten en met hen
te mogen werken. Ik heb waardering
en vriendschap voor hen, maar zij
moeten de kans krijgen zich echt te
integreren. Bijna alle dagen verschij-
nen er krantekoppen die het vermoe-
den versterken dat migrantenjonge-
ren geweldadig zijn en dat de crimi-
naliteit onder de migranten veel ho-
ger zou zijn, volgens bepaalde bere-
keningen soms tot vijf maal zo hoog.

De cijfers waarmee men wil aantonen
dat de criminaliteit bij migrantenjon-
geren hoger ligt, worden dikwijls los
van elke context geciteerd. Is het bij-
voorbeeld niet logisch dat het aantal
migranten dat met de politie of rijks-
wacht in aanraking komt aanzienlijk
hoger ligt in een gemeente als Sint-
Joost-Ten-Node ? De concentratie
van migranten is daar zeer hoog, na-
melijk 58,85  percent van de inwoners
zijn vreemdelingen. Ten onrechte
koppelt men criminaliteit en onveilig-
heid aan de factor migrant zijn.

De voorzitter : Mevrouw Dillen heeft
het woord.

Mevrouw M. Dillen : Mevrouw de
minister, u kan de realiteit toch niet
loochenen. In de gevangenis in Ant-
werpen in de Begijnenstraat zijn
meer dan 50 percent van de gevange-
nen migranten. Dat is een reëel cij-
fer. Dat is geen uitvinding van het
Vlaams Blok.

Minister W. Demeester-De Meyer :
Ik ga u antwoorden met een ander
cijfer. Velen van die vreemdelingen
zijn illegalen. Ik zal u nog antwoor-
den met een ander feit dat u dan eens
moet ontleden. Wanneer men infor-
matie verstrekt, moet men correct en
objectief zijn. Men moet rekening
houden met alle factoren die een in-
vloed hebben op hetgeen men be-
weert.

Daarnet is hier ook gesproken over
het aantal migranten in de gevange-
nissen of het aantal vreemdelingen in
de gevangenissen. Men sprak over
Marokkanen en Turken. Het gaat
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Demeester-De Meyer

echter niet over migranten, het gaat
meestal over illegale vreemdelingen.

Naar aanleiding van de zo vaak be-
sproken migrantenrellen heb ik nage-
gaan - bij de dienst Bijzondere
Jeugdzorg - hoeveel minderjarige
migranten er in contact komen met
de jeugdrechter. In Vlaanderen kwa-
men er in april 1991 8.398 minderja-
rigen in contact met de Vlaamse
jeugdrechtbanken. In contact ko-
men, betekent een maatregel gaande
van berisping tot plaatsing in een ge-
sloten gemeenschapsinstelling. Nu
blijkt dat het in 92 percent van de
gevallen om Vlaamse jongeren gaat
en dat de Marokkanen en de Turken
- de groep die vaak door de media
en uw partij wordt geviseerd -
slechts 4 percent van deze groep uit-
maakt. Deze cijfers relativeren de
ganse problematiek. Het percentage
migranten is niet hoger dan hun aan-
wezigheid in onze samenleving.

De voorzitter : De heer Van Hau-
them heeft het woord.

De heer J. Van Hauthem : Mijnheer
de voorzitter, mevrouw de minister,
we moeten de zaken toch zeggen zo-
als ze zijn.

Minister W. Demeester-De Meyer :
Graag.

De heer J. Van Hauthem : De Brus-
selse politiediensten maken een kaart
op van de criminaliteit per vierkante
kilometer. Op die manier kijken zij
de graad van criminaliteit na. Men
houdt op geen enkele wijze rekening
met wie er woont. Uit hun cijfers
blijkt dat in wijken waar een grote
concentratie vreemdelingen zich be-
vindt de graad van criminaliteit ge-
woon veel hoger is. Men gaat dat los
zien van wie daar woont, men deelt
Brussel gewoon op in vierkantjes van
één vierkante kilometer. Men komt
gewoon tot de constatatie dat de cri-
minaliteit veel hoger is in wijken
waar er zich een grote concentratie
vreemdelingen bevindt.

Minister W. Demeester-De Meyer :
U bevestigt wat ik zeg.

De heer J. Van Hauthem : Nee, u

ontkent wat wij zeggen ! Ik
het bewijs van het tegendeel.

geef u

De voorzitter : Minister Demeester
heeft het woord.

Minister W. Demeester-De Meyer :
Ik wil daar nog eens aan toe voegen
dat - en u vindt dat ook terug in de
bijzondere jeugdzorg - men vooral
kinderen uit kansarme groepen in die
statistieken terugvindt. U heeft hier
in feite nog eens een cumulatie van
problemen. Ten eerste gaat het over
migranten, ten tweede zijn het ook
nog kansarmen.

Ik wil met u discussiëren maar dan
wel op basis van correcte cijfers. Ik
las vandaag nog in een krant dat een
Vlaams Blok-jongerengroep een be-
paalde migrantengroep had gestoord.
Men weet dat jongeren elkaar al eens
graag plagen, men moet het niet al-
tijd op de spits drijven. Men moet
niet altijd de schuld op de migranten
afschuiven.

De heer F. Van den Eynde : Het zal
wel De Morgen geweest zijn waarin
u dat heeft gelezen.

Minister W. Demeester-De Meyer :
Nee, het was niet De Morgen. Ik pro-
beer alles te lezen.

Als we in een langere termijnvisie
iets willen bereiken dan moeten we
inderdaad voldoende investeren in
jonge generaties. Migrantenjongeren
mogen zich niet langer ontworteld
voelen ten opzichte van hun land van
herkomst en tegelijk onvoldoende
geïntegreerd zijn in onze samenle-
ving. Laat ons een keuze maken en
als we die keuze maken, dan zullen
we geen problemen hebben.

In dat kader heb ik, in samenwerking
met het veiligheidscontract van de
nationale regering, het initiatief ge-
nomen tot het opstarten van een pre-
ventieproject in Antwerpen. Het pro-
ject richt zich tot de jongeren, zowel
migranten als Vlamingen, die het ri-
sico lopen in de marginaliteit terecht
te komen. Vaak maken zij de school-
cyclus niet af en komen daardoor te-
recht in de werkloosheid en de kleine
criminaliteit. Dit pilootproject
beoogt precies het kanaliseren van de
energie van deze jongeren via positie-

ve activiteiten. Het verhogen van de
veiligheid en preventie van de crimi-
naliteit is daar het hoofddoel. Daar-
naast draagt dit project ook direct bij
tot de tewerkstellingstermijn en de
verbetering van het zelfbeeld van een
aantal jongeren.

Sta mij toe, alvorens te besluiten, een
krantebericht voor te lezen. Ik ci-
teer : ”De Vlamingen van La Louviè-
re hebben gisteren het loon gekregen
en direct zijn ze aan de zwier gegaan
waarbij ze gisterennacht overal in de
gemeente gevochten hebben. Het is
goed erop te wijzen dat telkens als
een dergelijke vechtpartij zich voor-
doet in La Louvière er Vlamingen
spelend met messen gevonden wor-
den”. Einde citaat.

Ik denk dat ik bij dit bericht niet te
veel uitleg moet geven. Ik wil enkel
zeggen dat dit kranteartikel versche-
nen is in een plaatselijke krant met
name Les Nouvelles van 25 oktober
1904. Feiten herhalen zich.

Mijnheer de voorzitter, dames en he-
ren, ik ben ervan overtuigd dat er
nog voldoende, om niet te zeggen
een grote, solidariteit is tussen men-
sen. Toen ik enkele weken geleden
het voorrecht had een nieuwe vleugel
in het Stuyvenbergziekenhuis in Ant-
werpen, en dat is in de Seefhoek ge-
legen, te mogen openen heb ik mijn
dankbaarheid geuit omdat wij geluk-
kig nog in een land, een streek mo-
gen leven en werken waar solidariteit
bestaat tussen rijk en arm, tussen
zwart en blank, tussen jong en oud
en waar dit ook nog mag worden
geuit.

Voor de anecdote wens ik er nog aan
toe te voegen dat de heer Buisseret
applaudisseerde.

Aan deze solidariteit wil ik werken
en ik beschouw dat als een bijzonder
voorrecht.

De voorzitter : De heer Van den
Eynde heeft het woord.

De heer F. Van den Eynde : Me-
vrouw de minister, het krantebericht
dat u hebt voorgelezen, bewijst dat
ontworteling steeds criminogeen
werkt en steeds problemen van die
aard met zich brengt.
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Van den Eynde

Het Vlaams Blok tracht precies die
ontworteling te vermijden. Wanneer
LI zegt dat u er over zal waken dat
die jongeren niet ontworteld worden
uit hun land van herkomst en zich
hier thuis voelen, dan beweer ik dat
u naar de kwadratuur van de cirkel
zoekt.

Minister W. Demeester-De Meyer :
Ik denk dat wij totaal van mening
verschillen. Ik zal altijd blijven
werken aan die solidariteit. Dat is
ook de reden waarom ik aan politiek
zal blijven doen. Wij zullen echter
steeds van mening verschillen maar
dat stoort mij niet. Ik denk dat het
goed is dat er meningsverschillen be-
staan. De maatschappij die u wilt uit-
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bouwen, is een maatschappij waarin
zowel ik als vele andere Vlamingen
zich niet gelukkig zullen voelen. Ik
wil niet leven in een maatschappij
waar geen solidariteit meer bestaat
tussen arm en rijk, tussen blank en
zwart. (Applaus bij de CVP, de SP
en AGALEV)

De
het

voorzitter : Vraagt
woord ? (Neen)

nog iemand

Samen met de bespreking van de drie
voorstellen van resolutie is hiermee
het debat gesloten.

De hoofdelijke stemmingen over de
voorstellen van resolutie zullen deze
namiddag omstreeks 15 uur worden
gehouden.

REGELING VAN DE WERK-
ZAAMHEDEN

De voorzitter : Hiermede zijn wij aan
het einde gekomen van onze werk-
zaamheden voor deze vooormiddag.

Wij komen deze namiddag om 14.000
uur opnieuw bijeen om onze agenda
verder af te handelen.

De vergadering is gesloten.

- De vergadering wordt gesloten om
13.05 uur.
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