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Eén links, twee averechts

In vergelijking met de gemid-
delde Nederlander was hun in-

komen laag, maar dankzij hun

spaarzaamheid konden ze hun

gehele gezin in het land van

herkomst onderhouden.

Aanvankelijk werden ze geduld

-ze deden immers nuttig werk-,

maar door de achteruitgang in

welvaart en door de werkeloos-

heid begon er bij de burgers
wrevel jegens de immigranten

te groeien. Het feit dat deze

zich concentreerden in bepaalde

stadswijken dreef de zaak op

de spits.

De bezwaren waren van verschil-

lende aard. Sommige mensen

meenden bijvoorbeeld, dat bij
het toewijzingsbeleid van wo-

ningen gastarbeiders voorrang

kregen. Ook het hoge kinder-

aantal was menigeen een doorn

in het oog.

Vooral sociologen en maatschap-

pijwerkers stelden hier de po-

sitieve kanten tegenover. De

bonte kledij van de kleurlingen

verlevendigde toch het straat-

beeld? Bovendien verrijken
vreemde invloeden onze cultuur,

wat nieuwe initiatieven kan

stimuleren.

Ze benadrukten, dat na de

eeuwenlange imperialistische

uitbuiting van de koloniën een

eind moest komen aan de onder-

drukking. Ze wezen erop dat

zelfs in het recente verleden

door fascistische praktijken

Joden en andere bevolkings-

groepen bijna uitgeroeid waren.

De ontwikkeling van de indus-

trie heeft in Nederland geleid

tot een grote welvaart.

Veel buitenlanders werden aan-

getrokken door de hoge inkomens

en de goede sociale voorzie-

ningen. Deze gastarbeiders

vestigden zich voornamelijk in

de oude arbeiderswijken, waar

renovatie nog niet plaatsge-

vonden had.
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Deze op zich zelf gerechtvaar-

digde zorg leidde echter tot

een onderschatting van de om-

vang van het probleem. Door de

te eenzijdige benadering van

alle politieke partijen kon de

Centrumpartij gebruik maken van

de onvrede bij veel burgers en

met hun voorstellen tot ver-

plichte remigratie populariteit
winnen.

Het zal afhangen van een rea-

listische, minder krampachtige

houding van de politieke par-

tijen en van de overtuigings-
kracht van de sociologische

argumenten in hoeverre de immi-

granten een geïntegreerd onder-

deel van onze maatschappij
kunnen worden.

Dirk Prop

Bankastraat l
a

9715 CA Groningen

Van 26 maart t/m 29 juni 1984

"VOGELS IN HET VOORJAAR", een expositie over het rijke vogel-
leven in de stad, met o.a. trek, zang, paarvorming, nestbouw,

broedzorg, voedsel, gedrag, soorten rijkdom, achteruitgang en

wat daar tegen te doen is.

U kunt vogelgeluiden beluisteren!

U kunt kuikens zien uitkomen!

Vogelexcursie voor "vroege vogels" op zondag 20 mei i.s.m

Natuurgidsel van het I.V.N.; verzamelen om 9 uur bij het

Natuurmuseum.

Natuurmuseum Groningen met een altijd boeiend programma voor

jong en oud, voor individuele en groepsbezoekers.

Natuurmuseum Groningen, in "hartje stad", vlakbij de

Martinitoren enhetV.V.V.

Sint Wa1 burgstraat 9 tel. 134737

geopend: di t/m vr. van 10 - 17 uur

zat en zon. van 14 - 17 uur

(feestdagen gesloten, m.u.v. Paasmaandag en

Pinkstermaandag)


