‘Self empowerment of the powerless’
Mahatma Gandhi

‘All too often, human development has been defined purely in terms of
economic growth, without regard to the dignity and human rights of
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individual persons. We, however, concur wholeheartedly with the view
expressed in the GMG Handbook on Mainstreaming Migration into
Development Planning*, which focuses the definition of human
development on improved quality of life and expansion of the range of
opportunities open to individuals. Pursuing human development
means “pursuing all avenues to improve a person’s opportunities and
freedoms”, including those which improve a person’s life, preserve
his/her political, social, and economic human rights, and enhance the
opportunity for an individual to provide for family needs and family
cohesion. Such avenues would include availability of jobs, expanded
social services, reduced vulnerability to risk, and political
participation.’i
Aan deze tekst van het NGO Committee on Migration willen we
toevoegen dat respect, waardigheid en vrijheid de principes dienen te
zijn waarop ieder beleid, iedere gouvernementele uiting gestoeld is.
Democraten zijn op de eerste plaats ‘nederig’, schrijft John Keane in
zijn boek ‘The Life and Death of Democracy’. Je kunt nederig uitleggen
als ‘dienend’, een democraat dient de samenleving, is wars van
machtsvertoon, onthoudt zich van populisme, doet niet aan
zelfverrijking.
Focus op Nederland
De Nederlandse benadering van migranten devalueerde van
gastarbeider (goedkope arbeidskracht) en vluchteling (zielig) naar
potentiële terrorist, illegaal (gevaarlijk en tegen de wet) en economisch
vluchteling (profiteur). Migranten worden al decennia lang beschouwd
als minderwaardige mensen. Ondertussen wonen er in Nederland zo’n
twee miljoen migranten (meer dan PVV stemmers).
In 2010 was 12,6% van de niet-westerse allochtonen in Nederland
werkloos. Het merendeel van deze werklozen is van Marokkaanse /
Arabische afkomst. Ongeveer een kwart van de jongeren met nietwesterse achternaam heeft geen baan.ii
Asielzoekers die langer dan een half jaar in de procedure zitten mogen
24 weken per jaar werken. Van het geld wat ze verdienen moeten ze
een aanzienlijk deel afdragen aan de COA. Ze komen terecht in laag
betaalde baantjes in de horeca of landbouw. Er wordt niet serieus
gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling. Van de overheid moeten
we het niet hebben: Asielzoekers en migranten die zich ontwikkelen
m.b.v. overheidsprogramma’s, werken aan terugkeer. De Nederlandse
overheid laat hier geen enkele twijfel over bestaan, zelfs als het over
de koppeling tussen migratie en ontwikkelingshulp gaat. De
beleidsnotitieiii hierover uit 2008 van Nebahat Albayrak en Bert
Koenders legt unverfroren en zonder enige schaamte de nadruk op
terugkeer en/of het Nederlandse belang.
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Onze samenleving sluit migranten en met name asielzoekers en
Arabieren uit en zet ze in een hoek van waaruit het moeilijk
terugvechten is. Berusting of agressie zijn zo’n beetje de enige twee
opties. Uit angst voor De Vreemdeling zijn er regels opgesteld en
worden controles uitgevoerd, die de persoonlijke vrijheden aan het
individu ontvreemden onder het mom van veiligheid. Het resultaat is
een harde argwanende cultuur. Angst en wantrouwen splijten de
wereld. Een van de gevolgen is dat het gemiddeld twee decennia
duurt, eer migranten dusdanig geworteld zijn dat ze in staat zijn een
substantiële bijdrage te leveren aan (hun families in) de thuislanden.
Dit terwijl zogenaamde remittances een belangrijk deel vormen van de
geldstroom die van het westen naar de derde wereld vloeit.

Remittance

Er zijn 214 miljoen migranten in de wereld. Volgens het IOM zouden
ze samen het vijfde grootste land ter wereld vormen. Zij stuurden in
2009 een bedrag van $ 307 miljard dollar naar de ontwikkelende
landen (remittance). Dat is 2x zoveel als de totale ontwikkelingshulp
wereldwijd en 2/3 van de investeringen door het buitenland in de
derde wereldlanden.
Onderzoeken wijzen uit dat laagopgeleide migranten en vrouwen door
de bank genomen meer geld naar huis sturen dan hoogopgeleide
migranten. Tevens blijkt dat de allerarmsten (en laagst opgeleiden)
minder vaak (kunnen) migreren.iv
Ontwikkelingssamenwerking richt zich op de allerarmsten. Die
bevinden zich voornamelijk in landen met repressieve overheden. In
Ethiopië bijvoorbeeld, waar de regerende EPRDF – verkiezingen mei
2010: 499 zetels voor EPRDF, 46 zetels voor gelieerde partijen, 1 zetel
voor onafhankelijk parlementslid en 1 voor de oppositie !?! - burgers
tot op het niveau van huishoudens controleert, mogen NGO’s geen
enkele politieke activiteit ontplooien (mensenrechten issues zijn
politieke activiteiten). Organisaties als Human Right Watchv claimen
dat
ontwikkelingsgeld wordt gebruikt om de bevolking te onderdrukken
(boeren krijgen bijvoorbeeld geen zaden als ze niet op de ‘goede’
partij stemmen). Het ambtsbericht van Buza over Ethiopië uit
december 2010 bevestigt dit.vi
In Egypte blijkt de omvang van het fortuin van de familie Mubarak 1/3
te beslaan van wat alle Egyptenaren samen in een jaar verdienen. In
Tunesië valt de economie stil zodra de familie Ben Ali er met alle
eigendommen vandoor is. Et cetera.

Het geld dat migranten naar huis sturen, komt rechtstreeks daar:
thuis. Dus zonder dictators te financieren en zonder tussenkomst van
onbetrouwbare autoriteiten.
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Prognoses van ondermeer de commissie Bakkervii wijzen uit dat in
2050 alleen Nederland al 17 miljoen arbeidskrachten te kort komt. Wat
ligt er meer voor de hand dan een win/win situatie te creëren door
mensen in staat te stellen om te werken, zich te ontplooien en in hun
eigen onderhoud te voorzien?

Wanneer we de dreiging combineren met andere dreigingen, zoals
vergrijzing van het westen en toenemende bevolking in de derde
wereldviii, is er maar 1 zinnige oplossing: samenwerken aan individuele
ontplooiing, verschil koesteren en delen. Met als doel: vrede.
Europa is opgericht om die reden. De EGKS was bedoeld om
handelsbetrekkingen tussen met name aartsvijanden Frankrijk en
Duitsland te creëren. Wanneer je economisch wederzijds afhankelijk
bent, sla je elkaar de hersens niet in, bedachten Robert Schuman en
Jean Monet. Ieder land kon lid worden.
Europa stoot gewoon door op die weg, want de wereld is nog kleiner
geworden sinds de oprichting van de Unie. De Union de Mediterrannée
is hier een voorbeeld van een eerste stap richting ‘insluiten’, evenals
de Common Space waartoe ondermeer Rusland hoort. Europa groeit,
langzaam en gestaag, terwijl de afzonderlijke lidstaten met veel
bombarie de grenzen dicht proberen te houden voor niet Europeanen,
behalve dan, sinds kort, de hoogopgeleide migranten, die willen we
wel.
Overheden, ook betrouwbare overheden zonder dubbele agenda,
betrekken vnl. migrantenorganisaties en aan hen gelieerde projecten
in de thuislanden bij hun migratie en ontwikkelingsprogramma’s. Een
voorbeeld hiervan is de Joint Migration and Development Initiativeix
door de UN en de EU.
In de VS werken burgemeesters van grote steden en CEO’s van
multinationals samen om de economie te versterken door migranten te
ondersteunen bij het opzetten van eigen bedrijven.x

Het inzicht

Mensen die in hun kracht zitten zijn weerbaarder, zelfverzekerder en
staan open voor de ander. Niet-Westerse migranten die zich kunnen
ontplooien dragen bij aan onze samenleving, aan het land van
herkomst en daarmee aan de wereldvrede. Nationale overheden (zowel
in het westen als in de derde wereld) zijn vaak onbetrouwbare
partners. In het geval van Nederland telt vooral het eigen belang op
korte termijn en de populistische politiek die angst voedt en vooral
heil ziet in het halen van de targets van de Dienst met de
Jiskefetnaam: Dienst Terugkeer en Vertrek.
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De oplossing voor maatschappelijke onrust, armoede in de derde
wereld en krapte op de arbeidsmarkt hier, ligt in de handen van
individuen, of zo je wilt, civil society.
Er kan een dubbele slag geslagen worden door (re-) integratie en
ontwikkelingssamenwerking aan elkaar koppelen en individuele
migranten te helpen sterk en weerbaar te worden/blijven en zich te
ontplooien op de manier die ze zelf kiezen. Ongeveer zoals in het
citaat boven aan deze tekst beschreven wordt. Taal, opleiding,
huisvesting, gezondheid, werk. Dit zonder dubbele agenda! Of iemand
terugkeert, circulair migreert, hier blijft of naar de maan vertrekt is
volstrekt onbelangrijk. Of iemand daadwerkelijk geld naar huis stuurt
of het hier uitgeeft en waaraan, is zijn of haar eigen zaak. Dit geldt
ook voor mensen in asielzoekerscentra, die vaak jaren lang
gedwongen op de bank zitten te wachten.
Een migrant in onze terminologie is iemand die zich voor langere tijd
vestigt in een land waar hij of zij niet geboren is.
Frank van Empel & Caro Sicking
nonfi e, Vught, 14 maart 2011
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