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------------------------------------------------------------------------------------I. KLEINE HISTORIE VAN DE MIGRATIE
Als je hoort en leest hoe men weer bezig is met integratie, - en dus ook met immigratie-,
komt de vraag op, wie van hen eigenlijk weet hebben van die immense, altijd aanwezige,
volksverhuizingen in de geschiedenis van onze wereld.
De meesten denken er geen moment aan dat hun eigen historie, van hun geboortestreek en
van hun familie, vaak ook een (im)migratieverhaal is. Hun voorouders waren vaak ook
immigrant of emigrant. En zijzelf zijn dus …. 5e of 8e generatie… van die migranten.
Ik las uitgebreid in de recent verschenen Atlas Des Civilisations (Uitg. France Inter, 2009), en
werd confuus van de opsommingen en de kaarten van beschavingen, culturen en migraties
gedurende zo’n kleine 10.000 jaar. Kleinere of grotere groepen trokken weg van hun
geboortegronden. Als vluchtelingen voor oorlog, vervolging (vanwege religie of etnische
afkomst), hongersnood, natuurrampen of gewoon omdat ze avonturiers waren, of dieven en
rovers.
Een voortdurende confrontatie was het gevolg, op vele plekken en met de meest
verschillende etnische groepen. En dat is gewoon DE historie van onze wereld. Het werd ook
nooit echt minder, nee, het neemt zelfs nog steeds toe. De miljoenen Somaliërs, Afghanen
en Irakezen die recent naar heinde en verre vertrokken, de honderdduizenden Serven die
wegtrokken uit Bosnië en Kroatië in de 90-er jaren, de duizenden Roemenen en Bulgaren,
nu binnen de EU… De Hollandse kolonisten die naar Indonesië trokken en naar Suriname en
de Caribische contreien. Als kolonisten was de integratie gelukkig wat eenvoudiger…
Dan de miljoenen (Russische en Europese) joden die naar de VS en Israël trekken en
trokken. Ook de VS die één grote immigratie is sedert ruim 200 jaar, en idem, zuid- en
Latijns Amerika (vooral Spanjaarden, Portugezen, Duitsers).
Neem het Bataafse Nederland dat na de Batavieren werd bezocht door vele andere volken,
waaronder de Spanjaarden, de Oostenrijkers, de fransen, de Duitsers. Dus reken er maar op
dat je bij een DNA-onderzoek al gauw erg verrassende genen blijkt te hebben.
Mijn kleinkinderen zijn Nederlands-Duits van een zijde, Nederlands-Indisch van een andere
zijde en met mogelijk ook nog een spatje Portugees bloed. En dat in vier generaties dus…
Maar een geleidelijke integratie, in stappen, dat wel.
Alle grote beschavingen werden veelal gedragen door veroverende volken, die een
langdurige confrontatie aangingen met de andere culturen. Hun bloei kwam nou net door de
“multi-culti effecten”: die andere leefwijzen, kennis, inzichten en gewoonten. De mix leidde
vaak tot enorm hoogontwikkelde beschavingen. Daar tegenover staan er ook enkele
verhalen van sterk geïsoleerde volken, die er na, lange taaie strijd aan gingen… Die dus
vastliepen door een gebrek aan confrontatie/mixage met andere culturen.
Zoals ook een onderneming kan wegzakken, die niet dynamisch op zoek gaat naar andere
partners, markten en ideeën. Dat weet ik uit mijn praktijk als managementconsultant maar al
te goed.
De culturele confrontatie verrijkt dus meestal, behoedt voor navelstaren en “achterlijkheid”,
wat nogal eens het gevolg is van een TE grote “culturele zuiverheid”. Zie nu bijvoorbeeld
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Japan, dat zonder immigratie aan het einde van zijn dynamiek lijkt te zijn aangekomen, en
steeds sneller afglijdt…
Paradoxaal genoeg, worden nu weer in vele landen immigranten afgewezen en uitgezet.
Grenzen gaan dicht, of staan nog selectief op een kiertje. Vaak uit dubbele moraal (zie
eerder Spanje met zijn duizenden clandestienen (goedkoop!), nu weer Italië en de VS met
zijn miljoenen (arme) Mexicanen). En ook de Arabische emiraten met zijn Aziaten voor het
vuile werk, “hun polen”, dus eigenlijk. Zie ook de remigratie van duizenden Polen uit
Engeland en Ierland, nu het daar veel slechter gaat.
En toch lijkt multi-culti UIT en wordt zelfs, door sommigen, link geacht! Eigenlijk een
ontkenning en afwijzing van de eigen historie en, wie weet, de eigen afkomst!
De stroom van de duizenden Noord-Europeanen naar de zon in Spanje, Portugal, Italië en
Griekenland die leidde tot miljoenen immigranten op leeftijd. Die neemt nu wat af, lijkt het. Ik
ben er zelf een voorbeeld van en leef hier tussen vele andere immigranten van zo’n halfdozijn landen. Wat gewoon erg prettig is en een kleurrijk leven mogelijk maakt. Met uiteraard
ook ook wat integratie-wrijvinkjes.
Ik vermoeide u nog maar niet met de enorme volkenflow, die een Egyptisch, Grieks,
Mesopotamisch, Perzisch, Ottomaans, Hans (China), Arabisch, Sumerisch en Romeins rijk
met zich meebrachten. En wat de invasies van de barbaren ( de hunnen, de mongolen, de
Vikingen, de oostgoten, de westgoten, de Arabieren (Al-Andaluz, Spanje)), en ook onze
koloniale reizen en bezettingen wereldwijd, voor “integratieproblemen” opriep, weten we ook!
Wees gerust, het verschijnsel is springlevend, zeker nu het vergrijzende westen een dag zal
moeten toegeven aan een nieuwe immigratie stroom uit de buurregio’s die overlopen, nu en
nog meer straks. Jongeren, die energiek en zoekend naar toekomst zullen hierheen komen.
Dus mag ik schrijven, dat integratieproblemen zo oud zijn als de wereld, om maar niet te
schrijven, dat ze eigenlijk DE wereld maakten die we kennen…
Vanuit deze optiek moeten we eens opnieuw kijken naar dat “integreren”, en ons eens
afvragen, hoe naar (of hoe gewoon?) zo’n “inpassings”proces van twee à drie generaties nou
eigenlijk is.
Dus wat er nu in Nederland en elders gebeurt is, vanuit dit perspectief gezien, eigenlijk een
futiel rimpeltje, een kleine herhalingsoefening in onze geschiedenis.
Daarom nu NOG eens over INTEGRATIE en vanuit de vraag, of die nou wel of niet mislukt
is. Of van uit de constatering, dat ze eigenlijk goed op weg is te gaan lukken… Zoals die
honderden keren eerder. …

II. HOEZO IS “ONZE” INTEGRATIE MISLUKT?
VOORAF
De immigratie in Nederland bestaat nu voornamelijk uit vluchtelingen, zo’n 14.000 jaarlijks
die lang niet allemaal een verblijfsvergunning krijgen. Het zijn eigenlijk nog maar mensen uit
drie landen, oorlogslanden dus. Topper is nu Somalië (+30 jaar oorlog), dan komt Afghanistan (idem) en dan nog, jawel, Irak (ook nog oorlog!). Dus vooralsnog, “morgen”, loopt het
uit Marokko en Turkije al lang geen storm meer. Nederland heeft als vluchtelingenland nu
nog wel een “positieve reputatie”, maar als gewoon immigratieland is het wel voorbij. Onze
reputatie is drastisch gewijzigd in de laatste 15 jaar. Frankrijk, Italië, Griekenland, Malta en
Engeland zijn nu meer de plekken waar de mensenrunners op jagen. Want dit is vooral big
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business, waarbij nu ook de Zuid-Europese maffia stevig is ingestapt in deze lucratieve en
moorddadige sector!
IS DE INTEGRATIE MISLUKT?
De politiek vecht over de vraag of nu gaat blijken dat, ja of nee, de integratie is mislukt.
VN-gegevens over migratie naar regio en type
Ondanks vele pogingen en veel
acties, die ook best veel geld
kostten. Dat overigens naast
het feit dat die goedkope
immigranten ook veel geld
opleverden (aan grote
bedrijven). Immers ze kwamen
hier om te werken en dat voor
klusjes die wij toen “te min”
vonden en/of waarvoor wij te
“duur” waren geworden. Of wij
waren daar ook wat “te goed”
voor… Maar dat is een ander
verhaal. Onder het motto dat
“integratie work in progress” is,
- wat ik even leen van een
amerikakenner die het zo beschreef-, vraag ik u dus om enig begrip en zet ik het betoog
voort.

DE INTEGRATIE, WAT BREDER GEZIEN
Het integreren van immigranten is iets wat in
Nederland al heel vaak is voorgekomen.
Want wij waren altijd een open, liberaal land
dat ook immigranten vaak opnam. Zoals de
vluchtende Hugenoten (Eid-genossen) uit Frankrijk en de vluchtende joden uit Spanje en
Portugal.
Maar, het is waar, voor immigratie en integratie ervaring, moet je primair in de VS zijn. Al
honderden jaren een land wat TIENTALLEN diverse groepen immigranten ontving. Aziaten,
Europeanen, Latijns Amerikanen en, jawel, ook al veel vluchtende moslims. We weten ook
dat het daar, bijvoorbeeld met de zwarte en Latijns Amerikaanse bevolking (die dus uit
Latijns Amerika en “slaven”-Afrika kwam), ook niet altijd erg gemakkelijk was. De scheiding
van zwart en blank in bussen is daar pas 50 jaar geleden… Maar verder lijkt het best te
lukken met die bijna 100% immigranten in de loop der eeuwen. Daar weet men ook, uit hun
grote ervaring, dat integratie meestal (minstens) drie generaties “tijd” vraagt.
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Hoe kan het nou toch zijn dat Nederland dan zo’n enorm probleem maakt van de “mislukte”
integratie? Let wel: het probleem wordt vooral genoemd en geëxploiteerd in het politieke
circuit. Wat ieder nuchter mens dus best voorzichtig moet maken. Immers, in de politiek gaat
het om de macht, en dan is er veel al gauw goed genoeg om te winnen. En op links en
rechts natuurlijk.
En, zoals mijn goede, analytisch
denkende, vriend P. steeds zegt: “Je moet
het probleem eerst goed analyseren voor
je met oordelen etc. aankomt” zetten”.
Anders ga je al gauw “uit je nek lullen”…
oftewel gewoon wat VOOR-oordelen
staan te ventileren ( VOOR oordeel = een
TE VROEG oordeel, dus van vóór je de
feiten echt kende).
EEN NADERE KIJK OP DIE
INTEGRATIE
We gaan nu eens kijken naar het feitenmateriaal dat we beschikbaar hebben; en
er komt steeds meer. Natuurlijk nu vooral
over Nederland. Om te zien in hoeverre er sprake is van een echte, ernstige, mislukking.
Vooraf moet gesteld worden, dat er ook de nodige nieuwe problemen opkwamen in dezelfde
tijd, bij de “autochtone sociale onderkant van de Nederlandse samenleving”. Ook in deze
kringen was er in toenemende
mate sprake van een hoop
onaangepast gedrag. Tegelijk
dus, met het “ontsporen van die
buitenlanders”, die allochtonen
die overigens wel, veelal, in
Nederland waren geboren…
Maar ook uit geïmmigreerde
ouders, die zonder enige
opleiding in hun jeugd en in hun
land, hierheen gehaald werden
om uit hun armoede te worden
verlost en, om ons te helpen aan
arbeidskrachten, die het vuile
werk best wilden doen.
Ziehier wat feitelijkheden van
gisteren en vandaag in Nederland:
-de 1e generatie immigranten, werkte hier, sprak de taal niet en dat gaf toch geen echt
probleem. Zij waren de ouders van generatie 2, dus.
-die 2e generatie kwam te zitten met ouders die nauwelijks
geïntegreerd waren en in dus een omgeving die haaks
stond op “thuis”. Met één been thuis (in een andere cultuur)
en het tweede in de zeer liberale en open Nederlandse
samenleving. Een zeer groot contrast.
Toch blijkt dat er in deze 2e generatie nu nog maar weinig
taalproblemen zijn te vinden. En die Marokkanen en turken
c.s. spreken en schrijven de taal vaak even slecht als de
Nederlandse jeugd uit de lagere regionen. Een onomstotelijk feit dat dus niks met
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immigranten van doen heeft. Nu spreekt al 90% van generatie drie, bij de Marokkanen,
ONDERLING Nederlands en bij 62% van de turken is dat nu ook zo.
-intussen heeft ook al 10% van de Turkse allochtone jongeren een HBO of universitaire
opleiding en zelfs 14% van de Marokkaanse. En op Havo/VWO nivo is dat al 20%. Een
kwestie van tellen dus, ook dit positieve feit.
-de enorm hoge uitval in het VMBO-onderwijs is er
zonder twijfel, maar zowel voor allochtonen als voor de
autochtonen! Maar, en het is juist, de allochtonen
vallen TWEE keer zo vaak uit dan autochtonen. Edoch
het lijkt erop, dat de eersten vooral uit de categorie
“arme sociale klasse” komen en, dat die uitvallende
autochtonen veel vaker uit de betere milieus komen.
Er is dus sprake van VERSCHIL in sociale afkomst! En
hier geldt dus ook dat: de jongeren uit de lagere
sociale milieus (allochtoon EN autochtoon) even vaak
uitvallen in schoolsystemen. Maar er zijn MEER
autochtone als allochtone leerlingen (ca een factor 10 verschil!). En dus zijn er ook MEER
sociale zwakkelingen van allochtone dan van autochtone afkomst! Vandaar waarschijnlijk
ook dat hogere % bij allochtonen…?.
Gelukkig blijkt nu ook dat nog maar ca 32% van de allochtonen in de laagste inkomensgroep
zit; dat was 15 jaar geleden nog 43%, dat leert ook de statistiek.
-Zo’n 50% van de turken (= 190.000) is slecht in Nederlands. En inderdaad, zij hebben vroeger , ze waren 1e generatie , nauwelijks school gehad in eigen land dus. En bij hun werk was
een beheersing van de Nederlandse taal ook echt niet sterk vereist!
-jazeker, er zijn nog al wat mannen die trouwen met een vrouw uit het vaderland van hun ouders. Ze zien daarin een betere aansluiting op hun cultuur en religie. Maar wie weet niet
meer, dat nog even geleden, een protestante jongen niet KON trouwen met een katholiek
meisje of omgekeerd. Het kan nog steeds nauwelijks, bij honderdduizenden Nederlandse
gezinnen, NU! En, iedereen weet dan vaak een persoon met 6-VWO ook vaak trouwt met
iemand van OOK 6-VWO! Dat voelt beter aan… Zie ook de website voor ontmoetingen van
mensen “met een hogere opleiding”. Dagelijks op TV te zien! En, ook dit is een controleerbaar feit: al 10% van de allochtone vrouwen hier, trouwt dus NIET met iemand van de eigen
“groep”, maar met een andere Nederlander. De allochtone vrouwen doen dat dus wat anders
dan de mannetjes… dat valt wel op. En wees eerlijk: hoeveel autochtone ouders van en
jongere zouden zijn/haar “verloofde” van allochtone afkomst ook niet met gejuich ontvangen?
-bij de autochtonen van 25-45 jaar werkt
ca 86%. Bij de allochtonen is dat “maar”
60%. Nadere analyse toont dat dit vooral
komt, omdat er veel minder allochtone
vrouwen willen werken. Omdat zij minder
vaak de taal spreken of gewoon (van
thuis uit) gewend zijn om enkel thuis te
werken? Mijn moeder werkte ook niet
buiten huis vroeger… dat was in onze
kring toen ook uiterst ongewoon, dat
paste niet.
-de Marokkaanse jeugdcriminaliteit
(tussen 15-24 jaar) is hoog: wel 55%
komt met justitie in aanraking, maar
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vooral IN DE GROTE STEDEN! . Dat lijkt echter voor een groot deel een soort van “tokkieprobleem”: zie dus ook de autochtone crimineeltjes… (hooligans etc). Immers, procentueel,
komen er veel meer Marokkanen uit “lagere sociale milieus” dan autochtone Nederlandse
jongeren.
Maar zou het bij die allochtone rotzakken, op een leeftijd van ca 25 jaar, als ook zij een gezin
stichten willen, niet grotendeels gewoon OVER gaan? Het starre geloven dat allochtonen
hun cultuur nooit opgeven is nogal belachelijk: hoe hou je een cultuur uit het Rifgebergte of
uit Anatolië dan vast als je hier bent geboren en leeft? Ja, zoals ook de holanders in Canada
en Australië drop blijven eten en rookworst oppeuzelen? Als dat bedoeld wordt, dan gaan we
graag akkoord.
-de hoofddoek en de burka is vooral een probleem in
de politieke kring. En men is vooral TEGEN deze
fenomenen in Tjietjerksteradeel en Simpelveld, waar je
die dingen dus nooit ziet. In Nederland is het een
hoofdonderwerp bij de PVV en nu is het ook in Frankrijk een fors politiek discussiepunt (een maand voor de
verkiezingen!). In Frankrijk zijn er ca 1900 burkadames, heet het … en dat is dus ca 1/600 %, dus 1 op de
300.000 vrouwen in dit land loopt er in rond…. In Nederland veel minder overigens. En is dat
dan een GROOT probleem? Verder mag het gewoon niet omdat de wet het rondlopen in
“vermomming” gewoon al jaren verbiedt!
-die moslims hebben een achterlijke godsdienst heet het. Er zijn ca 600.000 moslims in
Nederland en ca 450.000 leden bij de EO (en ook is 28% katholiek; op papier). Nou zijn niet
al die moslims moskeebezoekers, net als niet die 28% katho’s alle naar de kerk gaan. Maar
het kan goed zijn, dat er dus evenveel autochtonen als allochtonen zijn die homosexualiteit
veroordelen en ook zondig vinden. Maar in de islam is abortus echter GEEN taboe… En
inderdaad: daar mogen dus ook geen vrouwen in de kerk, als zielehoeders, actief zijn. Zoals
bij de katholieken. Het is dus goed te weten dat van de 830.000 moslims (5% van de bevolking) ca 50% nooit in de moskee komt en dat slechts 10% dagelijks bidt. Dat plaatst die paar
moslimfanaten in het juiste licht.
ZOU HET DUS KUNNEN ZIJN DAT…
-Er mogelijk evenveel autochtonen “maatschappelijk erg slecht geïntegreerd zijn” als bij allochtonen? Of mogelijk toch wat meer allochtonen, vanwege de resten van het “immigratiegeneratie probleem (2e generatie)?
-Dat dit ons vooral opvalt bij Marokkanen, Turken etc. , maar, gek genoeg, wat minder bij
autochtonen?
-En dat dit hele gedoe over, pak weg, 10 jaar in Nederland nog nauwelijks een echt probleem zal zijn. Want de 2e generatie allochtone rotzakjes loopt dan ook achter de kinderwagen . En dan zijn er PROCENTUEEL waarschijnlijk evenveel allochtone als autochtone
rotjongeren in het mooie Nederland.
-En er blijkt dan, dat de ECHTE problemen hele andere zijn…: Zoals de vergrijzing met haar
enorme kosten, de economische vechtpartij tegen de opkomende landen (behouden van
onze welvaart) en het nadenken over de toenemende druk van “immigranten uit het zuiden”.
En, het is onvermijdelijk, we hebben een deel daarvan WEER OPNIEUW nodig, maar nu niet
bij hoogovens of bij de textiel, maar in de zorgberoepen, waarvoor geen Hollander meer is te
vinden.
-En is het dan ook niet erg vervelend dat 51% van de Nederlanders negatief is over moslims? Terwijl dat in Groot-Brittannië zo’n 14 % is en in de VS 22%. De beide landen waar
forse aanslagen waren. Let wel: er zijn 1,5 miljard moslims op de aardkloot, dus ca 25%.
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EN ER ZOU KUNNEN GAAN BLIJKEN DAT…
Zou het zo binnenkort kunnen gaan, als de PVV ÓF is verdwenen of een nette partij is
geworden, die het niet meer nodig heeft haar kiezers te ronselen uit de groep “ontevredenen
die WEL wil geloven dat “die rottige buitenlanders het allemaal schuld zijn”?. De nu ontstane
situatie met de val van het kabinet en de verklaringen van Wilders zijn in deze best pikant te
noemen. Heeft de PVV ons dan toch bij de neus genomen en enkel achterban vergaard met
goedkope praatjes spelend op de angst?
VOORZICHTIGE CONCLUSIE
Zou het dus ZO nu al kunnen zijn of binnenkort zo kunnen gaan worden? Ik zou dan niet
verbaasd staan kijken. Want het aantal geluiden dat nu hoorbaar is in deze richting, neemt
snel toe, bemerk ik. Het recente boek van Frans Verhagen, Amerikaandeskundige, is een
eyeopener voor hen die dit probleem eens willen lezen vanuit de optiek van iemand die veel
ervaring heeft in HET immigratieland bij uitstek en die nu ook over Nederland schreef.
Dus het wordt tijd om uw opvattingen even goed te checken. Want mogelijk loopt u nu al te
ver achter.. of over drie maanden. Daarom ook hoor ik graag wat van mijn verhaal vindt!
Tot besluit een anekdote over wat media en
beeldvorming vermogen:
Stel eens dat in Volendam, waar geen enkele
allochtoon woont (!), bij de volgende verkiezingen 100% voor de PVV zou stemmen. Dan zou
dat duiden op een apart probleem, niet? Maar
WELK probleem zou je dan eigenlijk moeten
onderzoeken?
Leon
Febr. 2010

III. MIGRATIE EN INTEGRATIE IN CARPENTRAS
MIGRATIE EN INTEGRATIE IN CARPENTRAS
(Een mislukte integratie)

Nee, het gaat niet over onze eigen integratie of een ander recent integratieverhaal. Nee, het
gaat over de “integratie” van de joodse gemeenschap in Carpentras en omgeving.
Ah, joodse gemeenschap, hoor ik al iemand denken, en omdat dit al een soort kleur aan
deze mislukte integratie kan geven, moet ik U nu maar het hele verhaal vertellen. Omdat dit
een idee geeft over “integratie met een religieuze tint”, in de loop van bijna 2000 (!) jaar.
Uit onderzoek blijkt dat er in de Provence, in het Rhonedal, al in de tweede eeuw na Chr.
joden woonden. Let wel: dat is dus al 100 jaar na de geboorte van JC en dus in een tijd dat
hier nog geen christen was te vinden. Joden woonden toen, ook apart, in steden en grotere
plaatsen en oefenden zoals een ieder van allerlei beroepen uit. Natuurlijk, waarom niet hoor
ik u zeggen. Maar, daar moet ik later dus op terugkomen!
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Het ging allemaal vele eeuwen zijn gangetje, tot in de katholieke Kerk, intussen een machtige Europese organisatie, een periode van ketterijbestrijding begint, met de kruistochten en
de inquisitie als belangrijkste evenementen. Deze jacht op foute gelovigen (catharen, vaudois, later ook protestanten en ongelovigen (=joden)), zo vanaf ca 1290, ontaardt dan in het
verjagen van joden, overal in katholiek Europa. Maar de paus, in Avignon, verleent ze
nadrukkelijk “asiel” en hij heeft daarvoor zijn redenen. Overigens betekent dit asiel ook, dat
er geen enkel recht wat anderen beschermt, ook voor de joden geldt: daarvoor zijn aparte
regels opgesteld. Die zijn nogal “vreemd” en ter illustratie neem ik de “regel” dat je op Goede
Vrijdag, -de sterfdag van JC aan het (joodse) kruis-, elke jood buiten het getto mocht aftuigen of, naar wens, ook mocht vermoorden. Straffeloos, dat spreekt. Ik vermoei u nu verder
niet met de dozijnen van kwesties over rechten die met klinkende munt door de joden moesten worden gekocht. En dat aan de bisschop van Carpentras en/of de vertegenwoordiger van
de paus. Boter bij de vis.
Het duurt echter niet lang of de joden moeten ook, op hun borst, duidelijk zichtbaar, de rouelle (het radje) dragen. Een geel rondje dat aangeeft dat ze jood zijn. Hitlers voorbeeld bij zijn
uitvinding van de gele Jodenster in de 30-er jaren.
In de eerste helft van de 14e eeuw wordt de agitatie tegen joden en de jacht op hen wel heel
erg en de druk op paus Johannes XXII wordt even zo groot dat ook hij, in 1332, de joden uit
het Comtat (het pauselijke deel van de Provence) verjaagt. Zijn opvolgers draaien dat weer
gauw terug, maar als in 1348 de pest uitbreekt, krijgen de joden daarvan de schuld (!) en zijn
er regelrechte pogroms en moordpartijen. Deze stoppen omdat …. er al gauw zoveel doden
zijn door de pest, dat er niemand meer is om hen te vervolgen. In het midden van de 15e
eeuw is de joodse groep echter weer sterk aangegroeid, en dan komt een paus op het idee
van de getto’s. Hier heette dat de Carrières,- de “straat”dus-, beter nog DE straat dus. De
nieuwe wetten verplichten de joden dus om ENKEL in deze getto’s te leven. Die zijn ommuurd en met poorten afsluitbaar. Let wel: ze gaan s’avonds dicht en s’morgens open en, er
zit een poortwachter bij.
Nu weet u dus ook wie het getto uitvond, en mogelijk weet u ook dat het concentratiekamp
door de Engelsen in Zuid-Afrika is uitgevonden in hun strijd tegen de Hollandse boeren van
Paul Krüger. Maar dat waren geen joden natuurlijk, maarprotestante “vluchtelingen”.
Ach, zo’n getto heeft natuurlijk ook voordelen: je bent er wat veiliger toch? Maar het integreert ook wat lastig, dat is ook waar. Zoals nu ook in de banlieu’s en de achterbuurten in
Europa, waar je natuurlijk niet wordt VERPLICHT om te wonen, maar wel moet soms, omdat
de huren er zo laag zijn…
Dan komt er de pauselijke bul: Hebraeorum gens in 1569 die de joden uit alle pauselijke
gebieden verbant, behalve uit Rome en Ancona. In Carpentras mogen dan, bij hoge uitzondering, enkele families blijven. Na tientallen jaren, vooral door grote kindertallen, zijn er
toch weer gevulde ghetto’s in Carpentras, Cavaillon, L’Isle sur la Sorgue… Het getto in
Carpantras groeit richting hemel en bereikt zelfs 9 etages! Een soort mini-Manhattan in
Carpentras!
Men wil dan ook de synagoge uitbreiden en in de discussie daarover met de autoriteiten
wordt het steeds duurder, en, men moet “bescheiden in ruimte blijven”, ondanks dat er veel
“m2-geld” betaald moet worden. .
Dus wordt nu het beschikbare budget, vooral aan de interne verfraaiing besteed. Let wel:
omdat de joden al lang geen enkel ambacht mochten uitoefenen, werd al het
verfraaiingswerk door katholieke ambachtslieden gedaan!
Joden mochten in die tijd enkel geld lenen (tegen rente), en brocanteur of fripier (2e handspullenhandelaar) zijn. Om aan deze ellende te ontsnappen vonden handige joden wegen
om toch wat lucratievere beroepen uit te oefenen. Door (stiekeme) samenwerking met
christenen, werden sommigen, -vooral de bovenlaag als overal en altijd-, bankiers,
textielhandelaren, huisraadhandelaar, sieraden- en ook beestenhandelaar. En niet te
vergeten artsen… en goeie ook. Die werden door de rijke christelijke bovenlaag gaarne erbij
geroepen, als er echt medische problemen waren.
Dus als u wilt snappen waarom er veel joden fortuin maakten, bedenk dan dat enkel zij geld
tegen rente mochten uitlenen. Want dat verbood de katholieke Kerk, net zoals de islam aan
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haar gelovigen. (de islam verbiedt het nu nog!). En als je wat generaties bankiert dan stop je
natuurlijk ook geld in beleggingen op andere gebieden niet? En zo krijg je dan die schatrijke
joodse families zoals de Rothschilds etc. (nu bestaat er in Parijs en Londen etc. wel
islamitisch bankieren bij alle grote bankkantoren!)
Steeds als je mensen krap houd en ze veel verbiedt, gaan ze keigoed worden op de terreinen waar ze WEL actief mogen zijn, - soms oogluikend natuurlijk. Dit is de reden waarom
vele steden ooit zeer welvarend waren: immigranten, ook vaak joodse, werkten hard en
moesten echt voor zichzelf zorgen, want ze stonden/waren “apart”. En dan worden de beteren onder hen natuurlijk ook rijk, toch?
Opnieuw is nu in Europa te zien hoe een combinatie van (vaak clandestiene) immigranten
en gevluchten (voor armoede of oorlog elders) enerzijds en daarnaast oogluikend “een soort
slavernij toestaan, (VS-Mexicanen; Spanje, Noord-Afrikanen, Latino’s en Roemenen) leidt tot
grote welvaart voor en regio of land. Zonder integratie dat spreekt: ja liever zelfs bij NIET
integreren natuurlijk. Voor Nederland kunt u nu ook denken aan de Poolse seizoenarbeiders
en het ongenoegen in dat land over goedkope Poolse bouwfirma’s.
Terug naar Carpentras, waar de Franse revolutie, 1793 dus, de joden voor het eerst gewoon
de rechten van iedereen gaf en de getto’s dus ook open gingen. In korte tijd waren de joden
praktisch allemaal weg uit deze plekken van verdriet en er restte vaak enkel nog de synagoge en enkele joodse winkeliers. Pas toen begon voor hen de eerste echte mogelijkheid tot
integratie. Zo bracht de revolutie, per toeval, ook nog de joden hun mensenrechten.
Einde van vrijheid recht en integratiemogelijkheden kwamen vervolgens toch weer met: de
kristallnacht. “ Verboden voor Joden” bordjes alom, dus “apartheidspolitiek ‘nog voor ZuidAfrika die overnam voor de gekleurde medemens. Oorzaak was Europa onder het afgrijselijke nazibewind. “Ze” kregen alle rechten weer terug, na 6 miljoen doden, nadat de geallieerden Hitler versloegen.
Ziehier, de samenhang tussen vreemdelingenangst of -haat, zondebokzoekerij in moeilijke
tijden, angst voor het bestaan, onbegrip voor het andere, arrogantie bij hen die zich bewust
afscheiden, en uiteindelijk vervolging, verjaging en tenslotte dan vermoorden. Zonodig op
grote schaal.
U moet nog even weten waarom de paus de joden 600 jaar lang “asiel”gaf in zijn gebied in
het Comtat Venaissin en ook elders. Het uitverkoren volk, mocht niet omkomen maar moest
doorleven onder de zware straf van God vanwege hun behandeling van JC en hun weigering
het Nieuwe Testament te volgen Ze genoten dus enerzijds bescherming, godsdienstvrijheid
en culturele vrijheid, maar wel binnen gestelde en nogal willekeurige grenzen. En als tweederangs burgers, die niet MOCHTEN integreren. Want hun straf was afzondering, uitsluiting
en vernedering. Voor eeuwig, en ook door God goedgekeurd.
U ziet hopelijk, dat er niet veel fundamenteel is veranderd in het menselijke gedrag. Of beter
gezegd: dat menselijk (wan)gedrag steeds opnieuw verschijnt, als de tijden onzeker worden
of slecht (armoede/ werkeloosheid etc.) omdat de angst drijft tot “het zoeken naar de
boeman”; hij/zij die HET schuld is. En als je die dan uitsluit, verjaagt of, nog erger, vermoordt, denkt men daarmee het probleem te hebben opgelost. Het dier “de mens” zit vol
instinct en geweld, je hoeft het enkel maar op te roepen door verandering van omstandigheden. Dus elke politicus/bestuurder moet zich vooral focusseren op die specifieke “omstandigheden”. En dat bedoelen sommige bestuurders als ze zeggen: “We moeten de boel
bij elkaar houden”. Een van hen heet Job Cohen, en die weet mogelijk ook nog wat beter
waarover hij praat, dan anderen.
PS: Deze integratie mislukte deerlijk. De joden in Carpentras MOCHTEN niet integreren en
de meesten wilden dat ook niet. In Amsterdam ging dat in de 16e eeuw overigens heel wat
beter met de Spaans-Portugese joden. Maar op beide plekken werd door Hitler c.s. het integratieprobleem (bijna) opgelost. Zover kan het dus komen, en er zijn nu al weer voorbeelden te over.
Leon, nov. 2007.
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IV. BLOEMLEZING UIT LP rubriek: MIGRATIE (jaren 2008/2009)
Deze geeft u een indruk van het onderwerp in de media, gedurende de laatste jaren;de
teksten zijn zonder wijziging overgenomen uit de LP’s.
INHOUD:
DE SLUIPWEGEN VAN DE IMMIGRATIE (40)

11

IMMIGRATIE IS BUSINESS (2)

22

IMMIGRATIE EN DEMOGRAFIE (11)

24

IMMIGRATIE: GELUKT OF NIET GELUKT? (13)

28

DE (SLUIP)WEGEN VAN DE IMMIGRATIE
HET WAAROM VAN DE ILLEGALE MIGRANTEN
Omar Ba woont (nog) in Frankrijk en schreef zijn tweede boek over zijn immigrantenleven.
Hij kwam uit Senegal met zo’n wrakke boot en vertelt in zijn boek onomwonden waarom dat
gebeurde.
Hij begint met zijn school de schuld te geven. Deze opleiding verheerlijkt Frankrijk en zegt
niets over de afschuwelijke werkelijkheid daar van een illegale immigrant. Hij noemt de
school zelfs: “Een fabriek van illegale emigranten”. Hij kwam via een boottocht naar Spanje
aan in Frankrijk in 2002 werd eruit gezet en keerde weer terug. Want hij moet van zijn arme
familie zorgen voor een beter leven. Hij zit dus tussen twee zaken klem: de verwachtingen
van zijn familie en zijn aanzien als geldverdiener in den vreemde. Hij is dus de melkkoe. Hij
werkt clandestien, leent zelfs geld als dat kan en stuurt minstens 160 € per maand naar zijn
ouders. En daarenboven wordt hij bij speciale situaties ook “afgetapt”. Hij en de zijnen
kunnen niets zeggen over de erbarmelijke omstandigheden die een illegaal in Frankrijk
wachten, niets over het feit dat hier niemand zit te wachten op een ongeschoolde immigrant
en niets over de angst om zijn familie in de steek te laten. En ook niets over zijn lotgenoten
die zich in de schulden steken om ‘te pochen thuis” en zo te voldoen aan het gewenste beeld
van de geslaagde afrikaan in het buitenland.
Hij klaagt ook de organisatoren van de illegale overtochten aan die enkel geld willen
verdienen, je laten verdrinken bij storm en die niets loslaten over de ellende die je wacht.
Hij heeft besloten het allemaal in een boek te publiceren. Wat je moet aanbevelen aan alle
fransen die deze illegalen helpen tegen de wet in en ook allen die niet willen begrijpen dat er
in Afrika een sprookje overeind wordt gehouden dat honderden jonge afrikanen hun leven
vergalt. Levend in een systeem dat exploiteert, verzwijgt en bedriegt. Ten koste van
jongeren.
Ik las gedeelten uit het boek en het opent je de ogen. Nu snap ik eindelijk wie er in die boten
zitten en waarom. En daarom begrijp ik nu ook beter de emigratiepolitiek van Sarko en zijn
verdragen met de landen van de Afrikaanse emigranten.
De auteur heeft zich kunnen redden en maakt er nu zijn levenswerk van om eenieder de
ogen te openen en deze waanzin te stoppen.
DE ASIELZOEKERS
Frankrijk ontvangt de meeste in de EU: 42600 stuks in 2008 (+20% ten opzichte van 2007);
Engeland zat op 41000 en Duitsland op 28000. Gezien het vergrijzingvraagstuk en de
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“kwaliteit” van de asielzoekers eigenlijk een “welkome” instroom van nieuw volk. De meesten
komen uit conflictzones in de hele wereld.
Voor Frankrijk is het beeld van deze stroom voor 2008:
3000 uit Sri Lanka, 3000 uit Turkije (!), 2300 uit Rusland, 3000 uit Kongo, 1900 uit Armenië,
1800 uit Bangladesh, 1600 uit Kosovo, 1400 uit Guinée, 1300 uit Haïti, 900 uit Algerije, 1200
uit Mauretanië, 900 uit de Comoren, 800 uit Servië, 850 uit China, 500 uit Nigeria en 600 uit
Ivoorkust.
Helaas vond ik geen schatting van het aandeel dat blijft wonen in het asielland.
De EU zou zich mogelijk meer als onderdakland moeten aanbieden, gezien de vergrijzing.
Dat is betalen op de korte termijn als investering voor de lange termijn. Laat Geert het maar
weer niet horen.
ASYLUM AIRWAYS
Een Oostenrijker, ex-beveiligingsman, richtte een nieuwe luchtvaartmij op speciaal voor
expulsie van “gepakte vluchtelingen” die terug moeten. Hij biedt zijn services aan aan de
Engelse regering en betoogt dat het vliegtuig speciaal is ingericht voor lastige mensen. Plek
om handboeien vast te maken, alle scherpe delen afgedekt en ook bewaking en medische
zorg aan boord.
Want de aanwezigheid van vluchtelingen aan boord van gewone lijnvluchten leidt vaak tot
incidenten. Zo erg dat vele mijen dat liever niet meer doen. Hij is van plan landingsrechten
te vragen in alle Europese hoofdsteden, want hij ziet een grote en groeiende markt. Business
is business dus. Lijkt het u leuk daar te werken? Hoe dan ook: het is wettelijk en door
parlementen besloten.
IMMIGRATIEPOLITIEK IN DE EU
De fransen, met hun minister Brice Hortefeu voorop, dienden een plan in Brussel in: Het
Europese pact voor immigratie en asielbeleid. Daarin staat dat massieve regulaties van
immigranten niet meer kan, dat er voorrang geldt voor economische immigranten en ook, dat
er een gezamenlijk asielbeleid komt in overleg met de landen van herkomst. Dat is een
grote stap vooruit en Frankrijk komt veel eer toe hierbij. Want het ontbreken van gezamenlijk
beleid in een open Europa gaf de meest gekke figuren te zien en, veroorzaakte sterk dat een
“tolerante buur” zijn ellende over de grens verder gaf… Zie Spanje vooral. Nu eens kijken
wat er van terecht komt… in een verarmend Europa. Gek genoeg zal dat op dit gebied nog
best gaan “helpen”
NOG MEER MIGRATIE-OVEREENKOM-STEN
In Vichy werd erover gesproken tijdens de Europese conferentie over integratie van
immigranten, begin november. Op uitnodiging van de Franse minister Hortefeux. Hij staat
erop dat er een nieuw EU-immigratiebeleid moet komen, de oude situatie is aan zijn tax. Hij
wil ook de onderhandelingen met landen van herkomst uitbreiden en bestaande
overeenkomsten aanpassen. Er komt een nieuw akkoord met Tunis en die met Marokko en
Algerije gaan in revisie. Hij is de Franse motor in deze en scoorde aardig. Want hij weet wat
de nabije toekomst ons gaat brengen, met een oplopende WW en teruglopende verdiensten.
En daarbij passen geen clandestiene. Die zijn er meer voor de hoogconjunctuur.
EU HEEFT EEN IMMIGRATIE-AKKOORD
Het pact voorgesteld door Frankrijk heeft van de andere 26 leden groen licht gekregen;
Sarko heeft 1-0 gescoord. Zuid-Amerika protesteerde overigens al luid dwz de zeven
linksere presidenten dus. De PS hoorde weer niets en niemand…
De massale reguleringen à la Spanje zijn nu afgezworen, de economie bepaalt wie er in
MAG, naast uiteraard asielzoekers etc. Europa koos en haar bevolking krijgt wat ze graag
wil; minder immigranten.
Dit gebeurde op 7 juli en op 11 juli kwam een rapport aan bij de minister Hortefeux over dit
pact: het werd door een door hem geïnstalleerde commissie helemaal lek geschoten. Het
handelt zich, zegt de minister, slechtsom een werkdocument. Maar de volgorde is wel

12

uitzonderlijk: eerst Europa “doen” en dan Frankrijk intern? Dat is Sarko weer! Europa gaat nu
du op slot, het neokoloniale tijdperk is afgesloten.
JEUGDIG ALGERIJE VERTREKT…
Je moet aan een GPS kunnen komen, een boot, een buitenboordmotor van 40 pk (3000 €),
280 liter brandstof en liefst ook wat zwemvesten. En dan hup in het water en naar Sardinië
waar de Italiaanse kustwacht je jaagt. Dat is ca 700 à 1000 € per persoon in de boot.
Uiteraard kijk je ook even naar het weerbericht. Ze weten dat je vaak gepakt wordt, maar wat
is hun lege alternatief? Geen werk en arremoede. Het begon zo in 2005 en in 2007 werden
er al 2000 gepakt. In 2008 ongeveer hetzelfde aantal. Op Sardinië zijn er nu ook opvangcentra en particulieren krijgen 30 € per vluchteling als ze hem herbergen. Het befaamde document dat je 5 dagen respijt gaf, (om door te vluchten naar Marseille), bestaat nu
niet meer. Vaak horen ouders niets meer van vertrokken jongeren: soms zien ze ze op foto’s
in de krant van gepakte boten of aangespoelde lijken. Algerije beweert scherper zijn grenzen
te bewaken ook op dringend verzoek van de EU. Er is nu zelfs een wet tegen illegaal
vertrekken.
In tegenstelling tot wat gezegd wordt zijn het geen marginale figuren. Nee, het zijn vaak
gediplomeerden uit de betere verhoudingen, die vertrekken. Zij willen het leven dat ze op TV
zien vanuit het westen. Ze verbranden hun papieren en vertrekken uit hun vaderland zonder
toekomst. Ouders in betere doen sturen hen op studie naar Europa en de VS, en weten, dat
ze er meestal blijven. Zelfs de studenten met regeringsbeurzen komen voor 95% NIET
terug…
Dus wilt u de toestand in Algerije weten: kijk naar deze emigrantenstroom… Bouteflika heeft
nog veel te doen en dat geldt ook voor zijn opvolgers. Dit in een olie en gas land dus! Ai, ai
Algerije!
OLIJVENOOGST EN IMMIGRANTEN
De Spanjaarden hebben het in het laatste decennium verleerd; het zelf oogsten van hun
olijven. Nogal hard buitenwerk. Maar nu de crisis er is en de werkeloosheid moeten ze het
weer zelf gaan doen, vindt Madrid. En voor 35 à 40 € per dag…De vakbonden vinden ook
dat de eigen mensen nu voor gaan, boven de vroegere arbeiders uit Roemenië, Polen en
zeker boven de 5000 “maghrebiens en subsahariëns” die nu dus zonder werk zijn. Deze
veelal “zonder papieren aanwezige” deden vroeger het harde werk voor weinig geld en zijn
nu aangewezen op de verzorging door de charitatieve instellingen.
Dit soort situaties is een heel oud verhaal eigenlijk: de arme Spanjaarden die begin 20e
eeuw naar de VS gingen werden bij de krach van 1929 massaal op de boten huiswaarts
gevaren; nu moeten ook de Mexicanen naar huis terug uit de VS en ook in Europa is het
“STOP” met de armen uit het oosten en het Afrikaanse zuiden. Want het domme, harde werk
is gewoon nu voor de eigen bevolking. Idem ook in Frankrijk, zij het nog maar een beetje en
ook in Nederland is dit te beleven nu. De eeuwige oude wet geldt weer: in hoogtijdagen
brengen laag verdienende immigranten welvaart en als de crisis komt vliegen zij het eerste
eruit op weg naar nog minder welvaart dan toen ze nog werkten. Keihard, en niet zonder
schade aan mensen en dus ook bron voor ressentiment, voor later. Zo bouwen we onze
problemen voor later al weer eens op.
FINI, SPANJE IMMIGRATIELAND!
In Spanje zijn er 4,5 miljoen immigranten, 10% van de bevolking. Er werden in 2005 nog
even 600.000 van de clandestiene geregulariseerd en toen kwamen er nog 300.000 regulier
binnen in 2007. Dat kun je dus een ECHT immigratieland noemen. En u weet, het boomde
enorm in dit land! Maar de toenmalige leuze van Zapatero: De immigratie is een zegen voor
Spanje, is verstomd. Nu er 4X zoveel immigranten zijn nu dan in 1998. De bouw en het
toerisme, DE grote groeisectoren in dit land liggen op de bips en de 1,5 miljoen LatijnsAmerikanen + de Marokkanen en Roemenen staan steeds meer werkeloos aan de kant. Wel
40% van de nieuwe werkelozen zijn immigranten… De Spanjaarden zijn niet bekend als
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xenofoben, maar nu worden ook zij ongerust. Er zijn er “te veel” en ze zijn ook te vaak betrokken bij wetsovertredingen, heet het. En ze moeten zich aanpassen aan de “Spaanse
gewoonten en integreren”. Dat hebben we al vaker gehoord, elders dan!
Zapatero smeet nu de immigratiedeuren fors dicht en beseft zijn probleem. En hij stimuleert
de terugkeer en houdt clandestienen vast en stuurt ze terug. Er mag enkel nog een bepaald
type immigranten officieel binnenkomen; economische immigratie heet het nu. Nu er
arbeidsmarkt concurrentie ontstaat tussen immigranten en werkeloze Spanjaarden gaat het
spannender worden.
Tja, hoe moet je deze westerse story nu eigenlijk zien: in tijden van hoogconjunctuur worden
er overal mensen aangesleept (denk aan de Italianen, Spanjaarden, turken in Noord-Europa:
Nederland, België en Duitsland in de 50-60-er jaren!) en als het tij keert dan moet deze
kwetsbare groep eigenlijk weer gauw naar huis en de deuren gaan op slot… Hoe zal dat
later door onze historici worden genoemd? Daar krijg je geen Nobelprijs voor de Vrede voor,
dacht ik.
KIND-IMMIGRANTEN LIJDEN ENORM
De Spaanse Canarische Eilanden hebben al zes centra vol met alleenstaande Afrikaanse
kids die vluchten met of zonder hun ouders. Het zijn er al 1200 en er komen er nu al zo’n 600
per jaar, komende uit Senegal, Mali, Guinee-Bissau en Mauretanië. De verdragen met een
aantal van die landen over terugzending helpen in deze gevallen niet. De kids hebben geen
papieren en, de Spaanse wet verbiedt uitzetting van kids onder de 17 jaar. Er speelt zich in
Europa een drama van formaat af, terwijl wij met duizenden miljarden onze banken en
welvaart willen redden.
De banken zijn dus een beetje leeg, maar de kinderopvang in uiterst Zuid-Europa is
overvol…
SPANJE DEED DEUR DICHT
Spanje zette 11 scheen, 4 vliegtuigen en 2 heli’s in tegen de illegale immigratie. En werkt
goed samen met Senegal. Geeft ook steun aldaar om emigratie te remmen. Met Mauretanië
zijn ook contacten maar de samenwerking laat te wensen over.
Spanje heeft nu 5 miljoen vreemdelingen (=11%) en breekt nu de massale immigratiestroom.
Hierbij moet er aan worden herinnerd dat de enorme economische boom, die nu fors afremt,
voor een belangrijk deel kwam VIA de clandestien slecht betaalde immigranten. Die de staat
niets opbrengen (althans niet DIRECT), maar die de staat ook helemaal niets kostten!
Elke historicus kan u uitleggen dat al eeuwen bijna elke boom gepaard ging met immigratie.
Immigranten brengen welvaart en als dat niet meer lukt: back home please. Dit gebeurde op
enorme schaal in de 20-er jaren van vorige eeuw in de VS. Toen waren de (teruggezonden)
immigranten, de straatarme Spanjaarden uit het zuiden.
-IMMIGRATIE OP ZIJN SPAANS
Zapatero trekt nu ook strak de immigratierem aan, nadat Spanje in de voortvarende jaren
enorme hoeveelheden immigranten toeliet en ook reguleerde. Wel 4 miljoen (!) in ruim 20
jaar. Nu de economie terugvalt, wordt deze kwetsbare, slecht opgeleide groep, een blok aan
het been.
Zoals dat ook al gebeurde in de 30-jaren in de VS. Economie in het slop, en de arme
Spaanse immigranten kregen een oprotpremie en gingen terug naar hun nog grotere
armoede in Spanje. De Spaanse maatregelen zijn: straffen voor de patroons die
clandestienen in dienst nemen, heel strikte gezinshereningingsregels, en een vertreksubsidie. Dat is een gekapitaliseerde WW-uitkering natuurlijk. Een complete ommezwaai…
Spanje regulariseerde tussen 1981 en 2007 wel 1,8 miljoen clandestienen terwijl Frankrijk er
“maar”200.000 reguleerde. Europa gaat op slot, want de economie rammelt. En ook de
socialistische Zapatero moet er nu aan geloven. .
De beste immigratieregulatie is…. een recessie! Eeuwige wet, die al meer dan honderd jaar
werkt.
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HET GAT VAN GRIEKENLAND
De golf van clandestienen die dit land binnen komt is daar niet meer te stuiten. Het land telt
nu al 10% immigranten, meer dan 1 miljoen dus en het begint rap fout te gaan in het sociale
klimaat. Betweters zeggen dat her er al lang 2 miljoen zijn… dus zo’n 20%! Daarbij zitten
balkanvluchtelingen en mensen uit het vroegere Rusland, nu zijn het vooral Aziaten en
afrikanen. De eerste groepen zijn vrij snel geassimileerd, de nieuwe niet. Er is ook geen
ENKELE integratiepolitiek in dit land, echt waar! Dus de “Wilder-tjes” spinnen er ook daar
fors garen mee; zij scoren al 8% (Wilders Nederland 20%...). De neonazi’s marcheren door
de straten van Athene en ze roepen leuzen tegen de islam. De EU heeft aan zijn grens
met… Turkije c.q. de moslimwereld, een dikke tijdbom die steeds sterker tikt… En wie hoor
je er over? Zelfs niet Wilders … die daar toch brood in zou moeten zien. Of schaamt hij zich
ook voor de vergelijking? Nou ik ook, maar dan anders!
IMMIGRATIE AANPAK IN FRANKRIJK
Besson is de nieuwe minister en hij besloot om de z.g. jungle in Calais op te ruimen. Dit is
een soort van tentenkamp voor illegalen die daar verblijven op zoek naar de clandestiene
oversteek naar Engeland. Het was de opvolger van een daartoe ooit gebouwd centrum dat
Sarko liet verwoesten twee jaar geleden. Maar de clandestienen komen door de gaten onder
leiding van de “passeurs” de handelaren en de jungle was al weer 700 mensen groot. De
ontruiming werd netjes tevoren aangekondigd waardoor er maar een kleine 200 waren toen
de politie kwam. Er was geen enkel geweld en een aantal ging vrijwillig terug naar het land
van herkomst met een handvol geld (2000 €). Dat werd betaald van een gezamenlijk budget
met de Engelsen waaraan zij 10 miljoen € doneerden. Ook worden er nu 100% van de
vrachtauto’s geröntgend om de verstopten te vinden, dat was eerder 1 op 4. Verder werden
er al 31 passeurs gegrepen.
Van de aanwezigen vroegen 170 man politiek asiel aan wat snel behandeld zal worden.
Zo ruimt Frankrijk ten tweeden male de “wachtkamer voor Engeland” op en geeft daarmee
een krachtig signaal naar “de vluchtelingenwereld”. Of het heel veel zal helpen is de vraag;
want de groei van het aantal armoedige jongeren in het zuiden en oosten is enorm…
IMMIGRATIE ECHEC IN FRANKRIJK
Uit haar koloniale geschiedenis komt voort dat Frankrijk de meeste niet-Europese immigranten kent. Na de Italianen en Spanjaarden werd in aankomst van afrikanen eerder niets
moeilijks gezien; ook gewoon integreren, vooral ook via de school. Dat is ernstig mislukt. Zij
die het niet lukte worden een groot probleem, let wel, velen lukte het wel. Frankrijk kent nu
twee ministers uit die groep. Het wordt hoog tijd dat het echec breed erkend wordt en dat de
politiek aan het probleem gaat werken zonder blinde ideologische belemmeringen.
Dit schreef de hoofdredacteur van Le Point, Claude Imbert, in oktober 2008. Wat in Nederland al langer pijnlijk door het parlement vliegt uit de monden van Geert en Rita c.s. moet
in Frankrijk nog eerst uit de taboesfeer komen. Men zoekt dus een soort Pim, al is Sarko ook
niet erg zwijgzaam hierover geweest. Wie helpt?.
GESJOUW MET DE ROMAS C.S.
Vingerafdrukken in Italië, expulsie nu uit Frankrijk, slecht volk voor de Portugezen en de
russen: dat zijn de roms. Ze mogen in de EU, zoals iedereen, vrij reizen, maar kunnen op
grond van asociaal gedrag naar huis worden gezonden. Wat vaak gebeurt met deze armste
der armen zonder enige opleiding. De EU gaat nu, onder voorzitterschap van mecenas
Soros, erover confereren. Er wordt al betaald aan de landen van herkomst bij retourzending,
maar ze zijn snel weer terug in veel gevallen.
Alleen al in Frankrijk trekken 300.000 à 500.000 tsiganes of manouches (kortweg: zigeuners)
rond. In heel het westen zwerven ze rond, zo’n 700.000 roms in Spanje en 200.000 in Italië.
In hun landen van herkomst zijn ze outcasts en wonen ze apart.
Dit restant van Oost-Europese armoede en achterlijkheid toont zich nu aan het westen, dat
met zijn Europese gedachten heel wat anders bedoelde dan massaal bezoek van deze
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armen die zich in krottenkampen vestigen bij grote steden. Welke oplossingen gaan bedacht
worden? De weg was al lang en zal zich nog wel even trekken…
HET immigratievraagstuk van de EU, maar dan INTERN en daarom dus GEEN immigratie.
DE ROMA’S IN FRANKRIJK
‘s Morgens komen de roms, ouders en kids met de RER naar het Gare de Lyon (in Parijs)
om daar te bedelen en ook te jatten. Of dingen te verkopen voor z.g. goede doelen. Ze
wonen elders op illegale kampementen. Elke drie maanden verhuizen ze naar Madrid of
Rome om daar te gaan werken. Ze ruilen hun onderdak met de andere Roms aldaar, of
verkopen het. Daar is weinig aan te doen omdat het EU-ingezetenen zijn en bedelen geen
misdrijf is. Je kunt ze enkel uitzetten als… ze na drie maanden nog geen job hebben,
vandaar die verhuizingen. Dat geldt voor de volwassenen, de jongeren gaan in een inrichting
bij foute boel, waaruit ze meestal snel ontsnappen. Dit is hun leven en dit gebeurt in de EU,
waar zeer armen leven die ook nog “thuis” als paria’s worden behandeld. De 21e eeuw in
Europa.
-IMMIGRATIE OP ZIJN FRANS-EUROPEES.
Hortefeux is de Franse migratieminister en werkt zich uit de naad om Sarko als voorzitter EU
een kant en klare situatie rond een Europees beleid voor immigratie aan te kunnen bieden.
Dit onderwerp staat namelijk voor Sarko bovenaan: hij scoort hier Europees en Frans mee.
Dus Hortefeux vliegt heel Europa rond om zieltjes te winnen voor zijn voorstel. Het gaat dus
over:
Het organiseren van de LEGALE immigratie; strijden tegen illegale immigratie; Europa beter
beschermen; Een asielbeleid voor heel Europa op te zetten en, solidariteitsbeleid om
immigranten te helpen terug te keren. Dat is toch iets heel goeds en bepaald geen
kleinigheid. Immers immigratie MOET voor Europa’s toekomst, maar dan wel de “goeie” en,
in overleg waar mogelijk met migratielanden. Wat Frankrijk al “voordeed” in Afrika.
Spanje en Italië (zie boven) zijn wel om, Oost-Europa met name Slovenië (waar vele
Irakezen aankomen) moet om, Griekenland/Portugal moeten beter op slot, de
vluchtelingenstatuten die per land verschillen moeten op EEN lijn, dat alles is de kopzorg van
Hortefeux en moet op de top van 7 en 8 juli al op tafel liggen.
Als het dan lukt in oktober voorstellen te doen finaliseren heeft Sarko eigenlijk al een prijs
gewonnen. Want het zou een voorbeeld van Europees beleid van formaat zijn. Daarna nog
even de defensie, en … en, …
Sarko is niet gauw tevreden en nu de Ieren naast de pot gingen moet hij elders scoren.
Dus duimen voor Hortefeux!
NIEUWE TAKTIEK VAN IMMIGRANTEN
Ze kwamen uit de achterkamers van restaurants, hotels en bouwplaatsen en eisten, na jaren
zwart werken voor een habbekrats, hun rechten op. Papieren dus! En sommige bazen, die
zeiden niets te weten want ze hadden valse papieren gekregen (!), hielpen mee, leek het.
Samen met de CGT zelfs…. Ongehoord, nooit vertoond! Maar Sarko hield de poot stijf: geen
massaregularisaties, geval voor geval dus!
We zagen de donkere mensen staken voor 5-sterren-restaurants en prestigehotels… Het
schiet natuurlijk niet zo op, dus bezetten de zwartwerkers nu…. Het CGT-gebouw in Parijs.
Dat zou een jaar geleden geen mens durven bedenken, de emmer is toch weer eens mooi
overgelopen.
DE FRANSE IMMIGRATIEDEALS
Kameroen was het zesde Afrikaanse land al, waarmee Frankrijk een immigratieverdrag
tekende. Kongo, Benin, Gabon, Senegal, Tunesië deden het eerder al. Senegal mag elk jaar
200 inwoners naar Frankrijk sturen, 100 talenten en 200 seizoenswerkers. Met Tunesië
tekende men voor 3500 man voor de beroepen met tekorten hier (bouw en landbouw), Wat
de tegenprestaties zijn blijft wat geheim intussen. En deze landen hebben ook beloofd dat

16

een clandestiene die uit hun land komt erkend zal worden, waardoor hij meteen “uitzetbaar”
wordt.
Nu nog even zien of dit geheel, wat zonder meer een verstandige en moderne weg is, ook
exact werkt als bedoeld werd. Want het er is een maffiose mensenhandel bezig…
MIGRATIE MET SENEGAL
Frankrijk sloot een migratieakkoord met Senegal. De garantie dat men mensen terugneemt
(clandestienen) en opening van 100 beroepen voor Senegalezen in Frankrijk. En dat zijn
circa 1000 gekwalificeerde jobs per jaar. Het is hierbij goed om te weten dat gewoonlijk,
zonder overeenkomst, slechts 40% van de “fouten” werd teruggenomen. Wat is hieraan het
goeie? Wel, twee staten regelen op een fatsoenlijke humanitaire wijze hoe je met elkaars
burgers omgaat en hoe je elkaar kansen wil geven. Eindelijk is de emancipatie van arm
Afrika begonnen. Bravo Sarko en Brice Hortefeu!
Iets voor minister Wilders in het volgende kabinet… Balkenende natuurlijk.
FRANSE EMMIGRATIE NAAR CHINA
Het loopt storm; er zijn nu al 20.000 fransen gevestigd in China. De meesten zijn in
Sjanghai, meer dan 6500 al. Per maand 100 erbij. In Peking zijn er 4000 en ook het franse
lyceum loopt daar vol. Elk jaar +10% leerlingen uit Marianne’s land. Frankrijk moved meer er
meer, omdat de baas het goede voorbeeld geeft. En onderschat niet het Franse
bedrijfsleven! Met zijn mooie transportsystemen, kerncentrales en dikke vliegtuigen, naast de
aloude luxe-export. Frankrijk zit in de lift en dat zie je het eerst in het buitenland..
FRANSE IMMIGRATIERESULTATEN
Het doel was in 2007 25.000 clandestiene terug te sturen en minister Hortefeux ging fors aan
de slag. Hij meldde pas geleden dat hij zou komen tot aan 22 à 23000 en dat was wat
minder dan in 2006 toen er 24.000 uitvlogen. Dat komt omdat Bulgaren en Roemenen nu
Europeanen zijn geworden natuurlijk. Dat waren vroeger ca 25% van de teruggezondenen,
vandaar dat het cijfer eigenlijk toch best “goed” te noemen is. Ook rolde men 84
immigrantenbegeleidings-clubs op en ca 3225 passeurs (binnenhalers). Dat is 27% meer
dan in 2006. En de slaapkooplieden (illegale slaapkamerexploitanten) werden ook voor 24%
meer dan in 2006, gesloten; in een cijfer waren het er 665. De tegenstanders van de aanpak
klagen over ware razzia’s , waarbij je je kunt afvragen of iemand die clandestienen verstopt
dat kan zeggen met droge ogen.
Hortefeux richtte dan ook de aandacht op het beleid van “samenwerking” dat nu met Benin
als eerste, echt werkt. Daarmee beoogt men beiderzijds de clandestiene migratie te
voorkomen op de plek van het “vertrek”. Daarop heeft Sarko dan ook het meest gezet voor
een toekomstig beleid.
EMIGRATIE NAAR QUEBEC
Sinds 1998 gingen er 30.000 fransen naar Quebec, alwaar ze een deel werden van de
120.000 Algerijnen en chinezen die ook kwamen. Het land heeft een groot tekort aan
arbeidskrachten en je hebt hier zo een baantje te pakken. De Poolse loodgieter is hier erg
welkom!
Terwijl het land voor toeristen een sprookje lijkt, is het heel wat harder voor immigranten.
Mede omdat werkgevers vaak nog niet de meegebrachte diploma’s erkennen, wat dus
vereist dat er eerst wordt bijgestudeerd! Sarko heeft daarover wat boze woorden gesproken
in Quebec bij zijn flitsbezoek. De geïmmigreerde fransen zeggen: “je wordt hier met open
armen ontvangen, maar daarna sluiten die armen zich niet”. En daardoor keert de helft van
hen na zeven jaren alweer naar Marianne’s huis terug… Schuld van de Canadezen of, van
de nieuwkomers? Wie zal het zeggen?
DE HONGAARSE DIASPORA
Hongaren zijn in de loop der tijden ook nog al verspreid geraakt. In Hongarije zijn er 92% van
het totaal van 10 miljoen Hongaren, in Slowakije zo’n 11% (op 5 miljoen) en dan nog enkele
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procenten in elk omringend land zoals Oekraïne, Roemenië, Servië, Kroatië en Slovenië. In
deze landen is het Hongaars lokaal verboden of soms pas bij meer dan 20% Hongaren,
toegestaan. Dat levert nu weer een revival van oude spanningen op, met name in Slowakije.
Daarom mocht de Hongaarse president recent niet in dit land op bezoek. Weer een
voorbeeld van integratieproblemen in gebieden die al meer dan honderd jaar met
minderheden moeten leren omgaan. Een schrale troost voor de Europese landen met hun
recentere immigranten, die het ook niet lukt vreedzaam samen te leven. Het probleem is zo
oud als de mensheid, overal te vinden en kennelijk niet weg te denken.
IMMIGRATIE IN ZWITSERLAND
Ja, de Zwitsers stemden met ruim 60% VOOR open grenzen, een grote verrassing eigenlijk.
In een land met de nodige rechtse populisten en racisten. Maar het was ook een conditie
voor toetreding tot Schengen… dus herinnerden de Zwitsers zich dat 1% van hun groei al
door de EU komt, zo’n 4 miljard € en ook dat je voor groei arbeidskrachten nodig hebt.
Immers de Roemenen binnengekomen uit andere EU-landen redden het toerisme en de
restauratie/-hotellerie al.
En al één medische witjas op vier komt uit Oost-Europa! Ook komen er steeds meer
ingenieurs, dokters etc. eraan, want de Zwitsers betalen goed. Let wel: 58% der immigranten
uit de EU bezitten een universitair diploma… dat was in 1990 maar 20%! De Zwitsers spelen
dus hetzelfde spel als de Amerikanen: let’s get the brains in and let’s get old..,
IMMIGRATIE OP Z’N ZWITSERS
De Zwitsers hielden een referendum over de vrije circulatie van personen in het akkoord met
de EU en zijn uitbreiding met Bulgarije en Roemenië. De grote traditionele partijen zijn
VOOR, maar de rechtse populisten verspreidden affiches waarop zwarte kraaien in een kaart
van Zwitserland pikken. Ook de vakbonden zijn bang voor concurrentie met lage lonen. Een
Zwitsers NEE zou diverse andere belangrijke verdragen met de EU annuleren…
WEG MET DIE MINARET
De kiezers spraken en gingen het pad van de rechts-radicalen. Het was een protest tegen de
“islamisering van Zwitserland”. De polls gaven 35% aan maar het werd 57%; mede gevolg
van “angstaanjagende “aanplakbiljetten” die mensen angst proberen aan te jagen. En de
massa kun je echt bang maken! De koele Zwitsers, democraten in hun land van meerdere
godsdiensten, gingen in meerderheid het pad der domme. Ook al riepen christelijke partijen,
liberalen en socialisten om hun “nee”. Enkel de rechtse evangelisten riepen ook om “ja”
tegen torentjes. Torentjes zie je ook nog met dozijnen in Zwitserse steden en dorpen, vaak
ook rond en hoog. En kerktorens zie je nog veel meer. Maar een rond torentje met een gek
ding on top, dat maakt bang. Het symboliseert de xenofobie. Slechts 4% der bevolking,
400.000 moslims, evenveel als in Nederland (!), maken dus 57% bang …. Het zijn voor 20%
turken en 57% komt van de Balkan ( Joegoslavië, Bosnië en Kosovo). Bijna hun buren…
Het bewijst dat bangmakerij werkt en dat ons “beschavingsvernisje” uiterst dun is. De middeleeuwen met hun heksenjacht zijn weer terug, zo simpel en link is het dus in tijden met veel
onzekerheid. In 1929 werd ook de basis gelegd voor de Jodenvervolging, ook een
“afwijkende groep” die DE schuld kreeg en later zelfs van staatswege werd opgeruimd! Dat
maakt mij nou bang, ONS gedrag en het gemak waarmee dat verandert. En het gemak
waarmee regering, politiek en kerkelijke leiders worden weggezet met hun waarschuwingen.
De zakenlui en de regering zitten met de gebakken peren: men verkocht voor 10 miljard
jaarlijks aan de moslims, ze sliepen er 175.000 nachten elk jaar, ze leveren al de Zwitserse
olie (Libië).. Maar al hun gekerm mocht niets baten. En juridisch kan dit standpunt helemaal
niet worden geïmplementeerd in het land van Calvijn, die godsdienstvrijheid “bevocht”!
Zo breekt de angst waarden af die zwaar zijn bevochten en essentieel werden voor de
democratie en de tolerantie. Daarin steekt dus het echte gevaar van die “Wilders-achtige”
clubjes. In een onzeker tijdperk van schuivende waarden komen zij op de proppen met oude
waarden die lijden tot moord en doodslag. Dus iedereen die er mee lacht, lacht met een
reële kans op maatschappelijke ontwrichting, zie oorlog.
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Daarom moet je de “Wildersen” dus WEL bestrijden, ze laten de (boze) geest uit de fles
ontsnappen. Die de politiek er niet meer in terug krijgt!
En wedden dat deze Swiss disease ook besmettelijk is? Sarkozy c.s. zijn er nu al bezorgd
over!
(Op basis van een artikel uit L’Express van januari 2010, bewerkt en aangevuld door Leon
Speetjens).
MALTA OF ITALIË: wiens beurt?
Barroso bewoog hemel en aarde toen het Turkse schip vol schipbreukelingen, zo’n 150 stuks
inzet werd van het oude gevecht: wie is aan de beurt?
Italië zag in 2008 wel 37.000 van deze migranten binnenkomen en wilde nu Malta wel eens
porren. Die wilden niet en uiteindelijk, na 5 dagen en nadat er 5 gewonden waren afgehaald
per heli, werd ook de rest naar Italië vervoerd. Italië heeft nu echt om een Europese
oplossing gevraagd. Hoort u daar Wilders ooit over? Het gebeurt dagelijks en er komt geen
einde aan… Laat zijn PVV daar nu zijn tanden maar eens in zetten!
HET DRAMA LAMPEDUSA
Lampedusa is een eilandje tussen Afrika en Europa dus tussen Libië/Tunesië en Italië. En er
loopt een grote vluchtelingenstroom uit Mali, Nigeria, Tsjaad, Kameroen via Niger naar Libië
en Tunesië (dit traject duurt voor sommigen TWEE jaar!) en dan gaat het per boot (120 mijl)
naar Lampedusa (Italië). En Kadhaffi draait op sadistische wijze aan de omvang van deze
vluchtelingenstroom… om druk te zetten op de EU! Italië heeft met K. een overeenkomst
maar die wordt gewoon genegeerd als K. weer een slecht humeur heeft.
Elke oorlog, revolutie, hongersnood etc. maakt de stroom groter: allen willen dan extra het
betere leven in de EU proeven. Geef ze eens ongelijk?
De overtocht kost 1000 $ en er mag GEEN bagage worden meegenomen, niets. Want elke
cm2 wordt duur verkocht op de wrakke boten ( EEN vracht levert 300.000 $ op!)..
Regelmatig zinken de boten en er verdrinken dan 200-300 mensen, zonder naam. Sinds
1988 zijn er al meer dan 8000 verdronken, weet de statistiek. In 2008 zijn er 37000
vluchtelingen uit de boten gestapt in Lampedusa met zijn 6000 inwoners die leven van het
toerisme. Nu heeft Italië het doorgang verlenen gestopt, dus wordt Lampedusa een soort
Guantanamo kamp, maar dan iets anders. Want men wil ze nu direct van hier terugsturen
naar het land van herkomst.. Het signaal is dus: De Europoort Lampedusa is gesloten…
Maar het gevolg is afgrijselijk: het eiland loopt nu over van vluchtelingen zonder enige
verzorging. En dus kwamen ze recent, in februari (hoorde u er iets van?) in opstand en ze
gingen de straat op, vernielden en stalen winkels leeg. En de bevolking die zich zeer
bedreigd en ook betrokken voelt, stond deels politiek aan hun kant. De VN en alle instanties
zijn er al aan te pas gekomen, maar wat te doen? Er zitten al bijna evenveel luchtslangen op
het eiland als inwoners… zo’n 6000. En het wemelt intussen van militairen en politie daar.
Want de zaak wordt explosief. De Italiaanse regering zet nu de EU en de internationale
gemeenschap onder druk, Malta het buurland, staat ook al schrap, want ze willen nu dat het
ophoudt. Italië, met zijn ultrarechtse combinatie, trekt nu de strop aan en maakt draconische
wetten om de vluchtelingen hard aan te pakken.
Als je dit alles leest begrijp je waarom Sarko zo’n werk maakte van verdragen met de
Afrikaanse landen aan de “andere kant” waar de vluchtelingen via Marokko en de Spaanse
eilanden de EU belagen…
Niemand praat over dit drama en iedereen moet toch snappen dat dit een keer gaat
ontploffen. humanitair gesproken dan. De nieuwe slavenhandel heet dus“vluchtelingenhandel”.
Hoorde u hier iets over in de discussie over de Europese verkiezingen? Ik dus wel, maar dan
wel niet van politieke zijde…
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DE ROMA’S TEGEN BERLUSCONI
In Boekarest voor de Italiaanse ambassade staan protesterende met grote borden. “Europa
verzet u tegen het Italië à la Mussolini..
Want Berlusconi gaat van alle Roms de vingerafdrukken verzamelen, wat hele nare
herinneringen aan ene Hitler oproept.. En zeker aan zijn manier van praten en handelen. De
Roms roepen nu de solidariteit in van alle Roemenen… Maar, dat zal helaas geen storm
gaan lopen. Grenzen worden verlegd, en Berlusconi komt de eer toe de grens van racisme
te hebben overschreden… Wie volgt?
Intussen worden om Rome heen de finger-prints verzameld van elke rom, een ambtenaar en
een Rode Kruismedewerker doen dat samen. Als je niet wil heb je voor je het weet de
verdenking te pakken, dat je een besmettelijke zieke zou kunnen zijn en dan MOET je naar
het ziekenhuis. Alwaar dan… je vingerafdrukken OOK genomen worden…
IMMIGRATIE OP ZIJN ITALIAANS
In Italië heb je de Liga van het Noorden die een xenofobe houding tentoon spreidt van het
type: “dat dit nog bestaat tegenwoordig!”. Deze politieke club kwam recent op 12% en
regeert nu met Berlusconi. Gevestigd in Sassuolo, een klein stadje, waar de opinies over
buitenlanders uiterst openlijk worden geventileerd. De goeie en de slechte, alle kleuren
worden beoordeeld en met verve. En christelijken hebben een streepje voor. Niemand durft
te bekennen dat zonder deze laagbetaalde immigranten veel vies werk nooit meer zou
worden gedaan; realiteit is geen populair artikel hier. In Italië dat de meeste immigranten in
heel Europa te verstouwen kreeg is het nu op, helemaal op. De angst heeft toegeslagen.
Berlusconi heeft al gereageerd in de zin van de Liga op de strafwetgeving voor immigranten,
die nu hier zal worden toegepast. Clandestien en opgepakt: 18 maanden in de bak. Dat is
duidelijke taal. Italië zakt nog verder weg in irrealisme en xenofoob reageren op de
mondialisatie en alles wat dat meebrengt. Berlusconi gaat de weg op met het verkopen van
schijnzekerheden en doet dat uitbundig samen met de Liga van het Noorden. Waar ze altijd
al de P in hadden over het zuiden, ook het Italiaanse zuiden wel te verstaan. De EU zal aan
Italië niet veel pret beleven en Sarko moet nu wel met B. samenwerken om zijn Unie leven in
te blazen, maar een fraai duo is het niet. Zou nog wel eens kunnen gaan knallen tussen die
twee, tijdens de franse zes maanden en, over de rol van de EU en de Europese Bank…
VERBLIJFSVERGUNNING MET PUNTEN?
Italië begint op Zuid-Afrika in de apartheidstijd te lijken. Er kwam al de maatregel om illegalen
direct over de grens te zetten, zelfs de roms werden daarbij genoemd. Maar deze Roemenen
zijn EU-leden en dat kan natuurlijk niet. Tot groot verdriet van de extreemrechtse minister
van de Liga van het Noorden. Dus verzon deze weer wat anders voor … vreemdelingen met
een verblijfsvergunning! Die wil hij 10 punten krediet geven waarvan bij elke overtreding 1 tot
3 punten worden afgetrokken. Bij 0 ga je er dus, een-twee-hup…uit.
Intussen worden racisme-uitingen dagelijkse kost in dit land en dus moest dezelfde minister
wel een wet “tegen het racisme” aankondigen. Maar niemand vermoed bij hem ook maar
enig enthousiasme. Italië loopt over een paadje met veel fascistoïde zijwegen. Erg link.
GEVANGENISSTRAF VOOR CLANDESTIENEN
In Italië is er nu een strafwet voor clandestienen met stevige straffen (18 maanden!) en ook
Algerije vaardigde strafmaatregelen uit. Er komen geldsstraffen en “uitzettingscentra”.
Ook zal er meer speciale politie komen, waaraan Frankrijk opleidingshulp zal bieden.
Je geluk elders zoeken was altijd al gevaarlijk: duizenden verdronken onderweg of werden
na betaling in zee gedumpt door de handelaren. Als je er nu in slaagt binnen te komen, vlieg
je de bak in, moet betalen en bent zo weer terug “thuis”. Zie nu Zuid-Afrika waar de
gevluchten massaal weg rennen om hun hachje te redden..
Vluchten kan echter niet meer…

20

IMMIGRATIE À LA MICROSOFT
Bill Gates deed veel moeite zijn positieve kijk op immigratie in de VS aan de politiek te
verkopen. Maar men luisterde niet echt, vond hij. En dus was snelle immigratie van
bollebozen naar de VS onvoldoende mogelijk voor Microsoft.
Dus opende Bill een nieuwe site in Richmond (Canada), op 130 mijl van het centrum van
Redmond bij Washington. Deze site wordt een hightech vluchtelingenkamp, zou je kunnen
zeggen. Dus de ontwikkelteams zitten op beide plekken, kunnen elkaar indien nodig snel
bezoeken en de vreemdelingen zijn in no time aan het werk, zonder de zeer lange en taaie
visumprocedure van de VS. Want men heeft hier ook geen quota. De huidige werkers 125
ingenieurs, komen uit 26 landen, van Engeland tot China. De directeur van Microsoft Richmond, ene Sing, zegt: Wij hebben hier de VN van de hightech. Hoezo, immigratie is link?
Kijk om u heen, zoals Bill Gates, hij weet waar hij het over heeft.
DE DODELIJKE MUUR
Er staat sinds 1994 tussen de VS en Mexico een lange muur van 1200 kilometer, en daarom
moeten clandestiene die uit Mexico komen door een grote woestijn. Dat overleven ca 300
mensen per jaar niet. Muren hebben altijd al doden gemaakt, zie Berlijn, zie Israël. Er komen
overigens nog steeds mensen over die muur, maar nu het in de VS slechter gaat gaan velen
vrijwillig terug… Andere tijden. De immigratiewet in de VS doet er minder toe, inclusief die
hoge muur, dan de huidige crisis.
DE VS EN DE IMMIGRATIE
In 2005 waren er ruim 35 miljoen immigranten in de VS = 12,5% van het totaal), twee keer
het aantal dat er was tijdens de grote golf van rond 1910. Herkomst: 11% Mexico; 6% OostAzië, 4,5% Europa(!), 3% Caraïben idem Centraal Amerika, 2% Zuid-Azië idem ZuidAmerika, en 1% voor Midden-Oosten en idem subsahara-Afrika. Dat is het scala nu.
In een stad als Connecticut (100.000) wonen er 15000 voornamelijk Latino’s op zoek naar
hun American dream. Velen zijn er nu officieel omdat Reagan in 1986 een grote amnestie
afkondigde. Maar duizenden zijn nu opnieuw veroordeeld om in de restaurantkeukens en op
de bouwsteigers te zwoegen, illegaal, levend als de ratten. Er zijn diverse sportterreinen in
deze stad waar elk der etnische groepen komen sporten; veelal in afwachting van een
werkgever die zwartwerkers zoekt daar. De zwarte arbeidsmarkt dus. In Newhaven is de
burgemeester er gewoon op over gegaan om de illegalen identiteitskaarten te verstrekken, al
zo’n 20.000. Let wel, gemeentelijke papieren, die niets met de officiële van doen. Ze kregen
het papier op basis van hun eigen oorspronkelijke papieren en met aantonen van een
verblijfplek, en het geeft hen toegang tot gemeentelijke diensten, bibliotheken en
sportplekken, stranden. Want deze mensen zijn ook georganiseerd en een onzichtbaar deel
van cultureel-politieke verenigingen van Latino’s en dat zijn dus ook kiezers of toekomstige
kiezers. De gouverneur van de stad New York heeft tot zijn grote schande achteraf,
voorgeteld om de clandestienen, die natuurlijk gewoon ook autorijden, een rijbewijs te geven.
Maar omdat velen dat zagen als een de facto erkenning als inwoners is het niet gelukt.
De clandestienen met een semi-officieel papiertje, - 4300 in New Haven nu-, voelen zich
eindelijk een beetje mens, ze mogen zichtbaar zijn en het geeft hun gevoel van
gerespecteerd worden. Maar actiegroepen verzetten zich tegen deze manoeuvre van de
burgemeester en met hun locale radiozender maken ze stevig stemming tegen hem en zijn
kaarten. De locale politie zit ook erg lastig want hoe kun je nu nog fatsoenlijk samenwerken
met de centrale immigratiedienst die de mensen met kaarten moet jagen en terugsturen?
Een locale CNN-er is zelfs nu DE locale anti-immigranten fanaat en fulmineert dagelijks op
zijn zender. Hij mobiliseert ook via zijn websites de zwarte inwoners (43%) en doet dat tot in
hun kerken. De opmaat naar een strijd tussen de diverse groeperingen dreigt te ontstaan...
ANTI-CHINEES GEDOE IN ALGERIJE
In dit land werken nu al ruim 50.000 chinezen aan grote projecten van Chinese firma’s hier.
Maar nu komen er in Algiers ook al Chinese winkels in de suburbs van deze grote stad. En
zoals overal ter wereld; zie de Chinatowns in de VS en elders, zijn ze prijsbrekers. Dat schiet
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nu in het verkeerde keelgat van de Algerijnse winkelbezitters die zich echter vooral beroepen
op “fout gedrag van de chinezen”. Ze drinken alcohol op straat, roken publiek tijdens de
ramadan, kortom de cultuurschok is er hier nu ook. De politie en de autoriteiten moesten al
veel maatregelen treffen intussen. Want in deze wijken zijn er veel orthodoxe moslims en die
houden strikt de hand aan hun geloofsregels.
Waarmee blijkt dat cultuurschokken niet beperkt zijn tot moslimswesterlingen..
IMMIGRATIE IN MALEISIË
In dit land bestaat een militie die groter is dan leger en politie samen om de clandestiene
immigranten te vangen. Niet best voor de 1,5 miljoen Indiërs, Indonesiërs en Birmanen die
fors worden aangepakt. De democratische en wat meer humanitaire mensen uit dit land zijn
erg verontrust over de ruwe gang van zaken, die hen herinnert aan soortgelijk geweld in de
60-er jaren. Blij zijn echter de “begeleiders”, die de immigranten binnenbrengen voor 500 €
per kop. Ze krijgen twee of meer keren geld. U ziet het, denk niet dat alleen het “rijke westen”
een immigratieprobleem heeft en er steeds harder tegen optreedt. Dit probleem kent ook al
lang geen grenzen meer…
IMMIGRATIE OP ZIJN ZUID-AMERIKAANS
De zeven, meer linkse, presidenten van Zuid-Amerika riepen Europa met zijn nieuw
immigratiewetten tot de orde. Beter gezegd ze willen Sarko waarschuwen dat de EU NIET de
gevangenisstraffen van Italië en Spanje moet overnemen voor illegale immigratie. Want In
Spanje kwamen in de afgelopen jaren honderdduizenden immigranten uit hun continent en
dat zullen er ook duizenden blijven. Zie hier: weer zo’n wrijving tussen de groten van de
toekomst.
Want u moet beseffen wat ZIJ bedoelen: toen de clandestienen de welvaart in Europa
brachten (zie Spanje met honderdduizende illegale goedkope, uitgebuite Zuid-Amerikanen),
was het OK. Nu gaat het ons slechter en hoeven ze niet meer te komen, want ze worden nu
dure uitkeringstrekkers…
Opnieuw moet gezegd worden dat we erg moeten oppassen: Europa davert in bevolkingsomvang achteruit, over 50 jaar hebben wij ca 12% minder bewoners. Duitsland zakt
met 15 miljoen, zegt men.. Dat is HET gevaar voor onze economie op termijn.
Dus als we ons netjes gedragen, zal straks uw achterste worden schoongemaakt door een
dame of heer uit Zuid-Amerika, want velen in Europa willen nu al niet meer dat dit een zwarte
mens die ook nog moslim is bij hem/haar doet. Europa pas op je buitenlandse politiek; en,
Sarko let op Zuid-Amerika..

IMMIGRATIE IS BUSINESS
MIGRATIE IS BIG BUSINESS
Er gaat wereldwijd 30 miljard $ om, als je naast de clandestiene immigratie ook de prostitutie
meetelt. Allemaal mensen, op zoek naar beter in hun miezerige leven, die door een soort
“maffia” worden uitgebuit of zelfs vermoord. Elke dag aan de grenzen van Europa. In 2008
kwamen er 67.000 mensen clandestien over de Middellandse Zee naar Spanje, Griekenland,
Malta en Italië. Het aantal doden was minstens 650= 1 %.
Er werden alleen in Frankrijk ruim 100 organisaties opgerold en er waren ruim 5000 mensen
mee bezig. Toppers waren: Irak, Kurdistan, Afghanistan, China en Vietnam. Een reis kost de
emigrant van 12000 tot 70.000 (!), afhankelijk van de organisatie.
Ze gaan vaak via een dozijn tussenstations per trein, vrachtauto, te voet en per boot. Vaak
moet er per station worden “bijbetaald”. Er werd recent een Iranese organisatie opgerold op
vliegveld Roissy (Parijs) waar 12 mensen “werkten”, en ze verdienden in 9 maanden wel
500.000 $! Ook werd er een Vietnamees gepakt die 200.000 $ migratiegeld wilde
wegsmokkelen. De organisatie van “hoge kwaliteit” die via trucs van “toerisme van langere
duur” bijna 100% slagingskansen bieden zijn navenant duur natuurlijk. Ook hier is er hoge
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kwaliteit en “shit”. Velen in Frankrijk willen naar Engeland en moeten voor Parijs-Calais 1500
€ neertellen en dan hetzelfde nog eens voor Calais- Londen. Door Duitsland reizen kost 500
€ en het traject Griekenland-Frankrijk doet 3000. Een landelijke organisatie heeft meestal 3
topmensen die alles regelen en er zijn nog een aantal “onderdakverschaffers” voor de reis.
Dis stoppen met gemak 55 mensen op 5 bij 10 meter! Op de reis zijn het steeds vaker
studenten die tegen betaling begeleiden: voor een paar honderd euro’s. Ze zijn erg goed op
de hoogte: laatste vond men bij een clandestiene de vragenlijst van de immigratiedienst!
Waar veel geld omgaat kan alles, iedereen is omkoopbaar. Denk aan de drugswereld en
vroeger aan de clandestiene drankbusiness in de VS. Om ze te pakken moet de politie erg
veel in detail onderzoeken, vaak beginnend bij EEN opgepakte clandestiene. Dan volgt er
vaak een inval op een logeeradres en dan pakt me ook een “logiesverschaffer” en zo kruipt
men naar de “top”. Die hebben dan vaak een uitkering en, een paspoort vol met
grensstempels: Mali, Burkina, Ierland etc. Geen zuivere koffie dus.. En ZELF hebben ze
meerdere valse paspoorten. Ach, de straf valt mee, vinden ze: maximaal 10 jaar, meestal 6
jaar… Want ze hebben goede advocaten.
Zij die wat lichtjes oordelen over clandestiene immigranten, moeten beseffen dat er een
groot goed georganiseerd legertje in eigen land enorm veel geld aan verdient. Maar ook nog
advocaten, studenten en “mensen die kamers verhuren”. Dus een complete industrie draait
op de ruggen van armen uit de wereld, die voor hun nieuwe “geluk” worden bestolen en vaak
ook nog gedood. Dat is ook “onze” wereld dus.
HE, TERUG DIE CLANDESTIENEN!
De Liga van het Noorden, een ultrarechtse anti-immigrantenpartij in Italië, wilde goede sier
maken bij het kiezerspubliek en de clandestienen eruit gooien! Maar nu gaat er iets flink fout,
want de realiteit blijkt een andere, helaas. Want meer dan 500.000 gezinnen hebben een
clandestien om op de kids te passen, op ouderen te letten of zieken etc. Het zijn vaak
Oekraïners, Roemenen, Albanezen, Philippino’s, die dat soort klussen doen. Dus de
Mexicanen in de VS, zoiets. Nou moet Berlusconi dus heel wat clandestienen toch nog hun
papieren geven. En nu eist de Liga gauw een minimumbeloning van die “werkgevers” en ook
een medische verklaring plus een gevangenisstraf voor valse verklaringen. Nu is het hek dus
van de dam: ook de bouw, de landbouw en het toerisme willen nu een regeling voor HUN
clandestienen.
Het is weer eens duidelijk geworden: In Spanje, in de VS, nu ook in Italië en waar niet ook
nog zijn de illegalen de goedkope arbeidskrachten, tot het wat slechter gaat. Dan moeten ze
er een, twee hup, UIT. Zoiets als de K-Marokkanen in Nederland: je “importeert arme
ongeletterde kabyliërs uit Marokko, die krijgen kids en die vallen dan later tussen wal en
schip… Wat iedereen KON bedenken! Maar dat alles is nu vergeten en de ontwrichte
jongeren moeten nu… gewoon weer “terug” naar “huis”… Ze leveren namelijk enkel nog
problemen op en geen WINST meer. Dan valt het humane masker meteen… Business is
business. De slavernij is terug. De kosten-baten analyse is al gemaakt …”

IMMIGRATIE EN DEMOGRAFIE
ONZE DEMOGRAFIE EIST (IM)MIGRATIE
Ach, (im)migratie ligt aan de basis van ALLE landen: de VS dat is altijd vooral immigratie
geweest en nu wordt die daar nog steeds fors gestimuleerd! De wereld was altijd al een
groot gesjouw van mensen vanwege honger, oorlog, armoede of een verkeerd geloof..
De stemmen worden steeds luider over wat ons wacht tweede helft van de eeuw. In 2075 is
de wereldbevolking gegroeid met 3 miljard tot iets van 8,5 à 9. Voor de ongelovigen onder U:
tussen 1950 en 2005 groeide de wereld ook van 2,5 miljard naar 6,5…. +4 miljard dus? Weet
u het nog?
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Dus we moeten in 2075 50% MEER mensen te eten geven etc. Dat deden we eerder dus…
geen paniek. Maar luister toch maar even verder..
Allereerst dit: sinds 1970 neemt het groeipercentage AF… maar we schieten nog even door
naar 9 miljard, om daarna terug te vallen naar …7 miljard. Want welvaart en opleiding zijn de
beste groeiremmers, dat zie je in het “oude” Europa!
Nou zit deze aanstormende groei zit bijna geheel in landen waar verrekt weinig water is.. Wel
2,5 miljard zijn moslims (alle Arabische landen en alle droog, enkel Indonesië is niet “droog”).
Van hen woont dus1,5 miljard in de droogte. De gemiddelde leeftijd daar is daar dan.. ca 30
jaar! En daar voedsel produceren daar is bijna onmogelijk. Daar komt nog bij dat tegen die
tijd ook olie/gas op zijn.. dus is er ook geen geld meer om voedsel te importeren (nu leven al
veel droge, arme gebieden van geld van Saoedi-Arabië). Dat wordt dus knap lastig.
En laat nou net in diezelfde tijd Europa (en anderen zoals vooral Japan en Rusland) terug
vallen in bevolking…. En, daar is de gemiddelde leeftijd dan 65 jaar! De mensen worden er
over de 100 en dat is een duur grapje (pensioenen, medische verzorging). Ook zijn er
onvoldoende jongeren om de economie te dragen en de oudjes te verzorgen (daarom is
Japan nu ook het verst met huisrobots). De voedselproductie in het deze landen is geen echt
probleem: water zat. Maar wat de jongeren zullen zeggen, die deze berg oudjes moeten
verzorgen en betalen, dat is heel andere koek!
U begrijpt al wat er komt… die hongerige, arme overvloed in het MO en Afrika zal “bij ons”
graag eten komen halen en ook verzorging…. En wij MOETEN wel jongeren binnenlaten
omdat onze economieën instorten of kraken.
Dat komt dus goed uit zou een gewoon, niet bevooroordeeld mens, zeggen. Dieu soit beni
dus!
Maar nee, in Marokko staan hoge afscheidingen tegen illegalen die naar de Spaanse
enclaves willen (en dan naar het westen) en in Lampedusa houdt Italië de stroom ook met
kracht tegen… Want die moslims, men mot ze niet zo eigenlijk. Dat diverse landen (vooral
Spanje) 20 jaar als kool groeide nou net door die hartstikke goedkope immigranten, dat
vergeten we maar even…
Ach, hadden we nou maar aan onze kids geleerd dat anders gekleurde en gelovende niet
allemaal gevaarlijke profiteurs zijn… Dan zouden we elkaar in de komende eeuw goed
kunnen helpen.
Wat er nu komt, valt te raden. Wilders c.s.: erg bedankt dus!
En voor de getriggerde moslimhaters onder U: nu weet u ook waar die idee bij de geïmmigreerde moslims vandaan komt, dat zij over enige tijd bij “ons” de baas zulle zijn.
Compris?

PS: Kleine troost: op Facebook (Internet) kunt u nu 71.000 vriendschappen vinden
tussen jonge moslims en christenen… Waarvan 7000 pakistani-indiërs zijn). Beetje
hoop dus toch?
DE VS ZOEKT IMMIGRANTEN
In de VS is de inspanning om goed gekwalificeerde immigranten te halen verhoogd. De
65.000 visa zijn voor 2009 al op nu, een wat verbazende situatie voor velen. Want er zijn
15,4 miljoen WW-ers in de VS. Maar werkgevers mogen hoog opgeleiden voor drie jaar
binnenhalen en dat vaak ook nog verlengen. Maar vaker worden de visa gebruikt om
immigranten in de VS op te leiden en ze daarna in te zetten in de buitenlandse vestigingen
van VS-bedrijven. Ook buitenlandse ondernemers in de VS profiteren zoals het Indische
INFOSYS. Maar die zijn nu beperkt: van de 4500 van 2008 zijn er nu maar 450 uitgegeven.
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Nu zijn dus de VS-bedrijven actiever geworden met visa aanvragen voor zelfs 58 landen.
Maar er komt politieke weerstand: men wil vorkomen dat buitenlanders in de plaats komen
van een WW-er op hetzelfde nivo. Maar iedereen weet, dat slimme immigranten met veel dynamiek een zegen zijn voor de economie. Ze leveren vaak werkgelegenheid op…
Ook Frankrijk laat immigranten komen in beroepen waar niet genoeg aanbod is. In
hotelbedrijf, in de zorg, koks, en in de mechanische industrie. Ook ingenieurs en goed
opgeleide ICT-ers worden gezocht hier. Ook komen er veel buitenlandse studenten hier, die
helaas vaak weer teruggaan na hun studies. Wat veel minder gebeurt in Canada en
Duitsland. Maar je moet ook oppassen want bepaalde werknemers uit het buitenland halen
vermindert ook vaak de interne aantrekkingskracht voor dat beroep. Dus daar gaat nu ook op
worden gelet.
Welaan, zij die nog denken dat je een moderne economie draaiende houdt zonder gerichte
immigratie is in een verouderde wereld blijven steken.
HONGKONG WIL GEEN IMMIGRANTEN MEER
Ze waren in 1990 erg welkom maar nu zijn deze goed gediplomeerde mensen van uit den
vreemde een bedreiging geworden. Er is er nu EEN op drie inwoners.. Dit stadsstaatje
opende haar deuren vanwege de vergrijzing en zijn lage geboortecijfer. Velen uit China
kwamen dus. In 1990 waren 86% der bewoners autochtoon nu nog maar 65% op de 5
miljoen van vandaag. En ook was in het begin vooral het lagere deel van de baantjes voor de
buitenlanders maar nu zijn het vooral veel hoger opgeleiden in de genetica en techniek die
kwamen/komen.
Nu met de crisis wordt het ongemakkelijk en neemt de weerstand toe tegen immigranten,
ook omdat ze “bij elkaar kruipen”. Op Face-book is er een “anti-mandarijns clubje” dat al
10.000 leden telt. Ook neemt nu de afstand arm-rijk snel toe hier, wat spanningen geeft.
Dus besloot de regering nu de immigratie af te remmen en de autochtonen wat te bevoordelen. En er kwam ook een Integratieraad die bevorderend moet optreden met zijn
budget van 5 miljoen €. Ook zijn er al mensen die banendiscriminatie propageren, maar
daaraan wil de liberale regering zich niet wagen hier.
De crisis brengt veel veranderingen ook in het rijke en zeer liberale Hongkong.
IMMIGRANTEN ZIJN MINDERHEDEN..
Nu in Frankrijk de discussie gaande is over de Identité Française, kan het geen kwaad de
feiten eens duidelijk vast te stellen.
En dan is de eerste constatering dat de niet-fransen (qua nationaliteit) kleine minderheden
zijn in La France. Zo’n 3,65 miljoen op méér dan 63 miljoen inwoners. Dat is dus 5,8%...
(Nederland 9%). Meer dan in 1999, toen was het 5,5%, maar het lijkt niet op een “invasie”. In
het centrum (Ile de France) en in Guyana zijn er klonteringen. In deze beide gebieden zijn
het er meer dan 10%.
In de regio Parijs is er wat sprake van echte gettovorming: in Seine-Saint Denis en noordwest Parijs. In de Elzas, Rhine-Alpes, Paca en Languedoc-Roussillon zijn er de meeste nietfransen te vinden. Maar nu spreiden die zich ook over het zuidwesten sinds 1999. Dit zijn
vooral Europeanen dus. Omdat er steeds meer niet-fransen in hotellerie en restauratie
werkzaam zijn, vindt je nu minder van hen in het noordoosten en MEER in het Zuidoosten.
Tja, dat zijn de feiten…. Maar de fransen zijn vaak niet erg gerustgesteld met deze
getalletjes… Want ZIJ bedoelen vaak te praten over de inwoners van niet-franse
herkomst… dus ooit genaturaliseerde immigranten PLUS de niet fransen qua nationaliteit.
Maar die zijn voor de wet zo Frans als maar kan: zelf voorzien van een paspoort door de
overheid. En mede daardoor is Frankrijk niet een land met een zakkende bevolking… En ook
bewijst dit dat de geboorten dus VOORAL plaatsvinden in gezinnen van FRANSE
nationaliteit!
Maar hier is er dan ook een Le Pen die nu wat uit de gunst is geraakt (Sarko pikte zijn
achterban in) en geen Wilders-double. Want als je in dit land de islam “achterlijk” zou
noemen, dan ben je nog niet klaar! Dan ga je echt voor de bijl: zie wat al enkele keren met
Le Pen gebeurde over joden en concentratiekampen… Wilders gaat in januari voor
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Nederlandse rechters en ik denk dat hij kans maakt op vrijspraak in het Nederlandse recht.
Tenzij haat zaaien bewezen kan worden..
THE BRAINS GO HOME
In de VS zorgden de jonge brains die er immigreerden voor 52% van de innovatieve
bedrijven, terwijl zij maar 12% van de bevolking zijn. De Indiërs, Chinezen etc. zijn DE
aanjagers van de Amerikaanse groei in dit grote land! En ze zorgden ook voor 25% van de
octrooien. Terwijl ze
24% zijn van de wetenschappers en ze zijn 47% van de
gepromoveerden. Het kleine aantal dat weer naar huis terug ging, is in de laatste 10 jaar
enorm gegroeid. Wel 10 keer zoveel! Waarom? Wel de problemen bij visaverkrijging geven
een fout signaal af en de andere oorzaak, DE echte oorzaak, is dat de nu ca 30-jarigen liever
weer naar eigen huis en cultuur teruggaan. Wel 30% van hen waren permanent resident in
de VS. Uit onderzoek komt dat 84% van de chinezen en 69% van de Indiërs liever, ook voor
minder, thuis verder gaan. Terug naar de roots dus. En ze worden met open armen
ontvangen: door familie en door de overheden. Want 10% van hun waren managers in
topfuncties in de VS. Ook achten ze de levenskwaliteit thuis beter… ondanks bijvoorbeeld,
de grote vervuiling in China en de opgehoopte bevolking in Indische steden. Dus de VS
moeten versterkt op zoek naar nieuwe breinen uit het buitenland en moeten hun
immigratiebureaucratie wat gaan versoepelen. Want als het weer moet groeien, MOET je
dus… goed opgeleide en slimme immigranten hebben. Een lesje voor Europese
slaapkoppen, die als blinde paarden wat zeveren over een “te vol land of zo”. En lege,
hoogwaardige opleidingen hebben in DE vakken van de groei… Ai. Ai!
LESJEVOOR GROEI:
ZORG VOOR HOOG OPGELEIDE IMMIGRANTEN MET AMBITIE (Zie de VS), EN OOK
VOOR LAAG OPGELEIDEN, DIE DUS GOEDKOOP ZIJN VOOR HET ANDERE WERK
(Zie Spanje). En als je dat NIET doet, dan vergaat het je als nu in … Japan gebeurt en
binnenkort in Duitsland. Down the drain dus.
MYTHES OVER GEBOORTECIJFERS
In 1994 werden in Frankrijk 741.499 babies geboren, in 2007 dus al 819.605! Daarvan waren
er 660.943 uit een huwelijk van twee Franse ouders (qua roots dus); ruim 80%. %$.000 uit
een franse moeder met een buitenlander getrouwd en 56000 geboren uit TWEE
buitenlanders (6,9% dus). Dat was 7,7% in 1994….!!!
Dat blijft er dus over van de mythe dat de Arabieren in Frankrijk de bevolkingsgroei zouden
onderhouden… echte onzin dus.
O ja: er zijn in dit land 0.200 > 100-jarigen, 4000 mannen en 16.000 vrouwen.
Dus hun achterste wordt voornamelijk door blanke, Franse medemensen afgeveegd.
OOST-EUROPEANEN HARD NODIG
De instroom van mensen uit Oost-Europa is gestopt in groei, nadat begin 2008 een omvang
van 100.000 was bereikt. In landbouw, bouw en transportsector zijn ze hard nodig zegt Den
Haag. Waar moeten we ze NU vandaan gaan halen, nadat we er nog wat binnenvisten uit
Roemenië en Bulgarije? Dan TOCH maar Afrika (MO/ Egypte etc.) , Zuid-Amerika vragen om
hun mensen svp te sturen? Waar is het IMMIGRATIEBELEID van de regering eigenlijk?
En, hup, daar horen we dat de aanvragen voor verblijf uit met name Irak weer erg sterk
stegen. Dus toch weer immigranten erbij. Welaan, laat deze mensen dan ook wat doen
terwijl ze wachten op een papiertje en stop die starre houding van: tijdens de aanvraag mag
U, vluchteling, niet bewegen. Gewoon afwachten.. dus.
LIMBURGSE BEVOLKING KRIMPT AL VIJF JAAR
In Oost-Duitsland lopen hele streken leeg, de “ossies” trekken naar de “wessies” voor werk
en toekomst. Daardoor wordt de generale bevolkingskrimp in Duitsland niet “direct gezien”.
Dat gaat heel anders in de zuidelijke regio van Nederland, in Limburg. In 2002 waren er nog
1,14 miljoen streekgenoten nu zijn het er nog 1,12 miljoen. In 2020 wordt het 1,07 en 2030 1,
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01 en dan in 2040 nog maar 921.000. Dan bereikt men daar het nivo van 1968. Gelijk aan
het aantal mensen in de huidige vakantieperioden.
Frankrijk staat nu met een geboortecijfer 2 (2 kids/vrouw) op eenzame hoogte in Europa. Alle
anderen zitten op 1,3 en zelfs 1,2 …. Het fileprobleem gaat vanzelf over…
EUROPA WIL IMMIGRANTEN?
Nou dat klinkt provocerend voor vele Europeanen, maar die kijken een beetje blind! In
Duitsland kwamen er in 2007 nog 23.400 immigranten binnen, enkel uit de EU dus. Het
binnenkomen van “hersens” (briljante studenten etc.) is geheel gestopt.
In Italië zijn er nu per jaar 170.000 verblijfsvergunningen beschikbaar dat was in 2007 nog
520.000 Daarvan zijn in 2008 47.000 bedoeld voor partnerlanden als Egypte (8000),
Moldavië (6500). Ca 65000 huishoudsters, en zorgverleners aan huis.
De toewijzing is een soort loterij per inter-net.
Engeland gaat 200.000 clandestienen accepteren een deel van de 500.000 dossiers uit de
erfenis van vroegere regeringen (1994-2000). Onder druk van de schreeuwende
werkgevers.. De regering wijst er intussen 52000 uit.
In Frankrijk zijn er ca 2 à 400.000 clandestienen nu. Vooral in hotellerie en restauratie. Sarko
weet dat elke 50.000 immigranten ca 0,1 punt groei betekenen. Nu zijn 30 beroepen
opengesteld voor immigranten van buiten de EU en voor 150 beroepen komen er mensen uit
Oost-Europa gaten vullen. De werkgevers willen sneller Roemenen en Bulgaren zien dan nu
het geval is want de nood is hoog. In de bouw, schoonmakerij en de restauratie vooral
In Spanje zijn er 3,3 miljoen gekomen van 1995 tot 2005 en zonder hen zou de groei 0,64%
zijn geweest ipv de 2,6% .
Tja, dat is dus nogal andere praat..
Hoe dit komt? Wel het geboortecijfer laat te wensen over, behalve in Frankrijk. Maar ook hier
is na 2040 een bevolkingsafname te verwachten. In Duitsland is het met 1,4 kid/vrouw al een
rampje nu. Alleen met 2,2 zou er iets beters gebeuren maar met 21% ongewenste
zwangerschappen hier is dat niet voor de hand liggend.
De Gaulle liet 300.000 buitenlanders toe tegen veler wil in overigens. Nu gaat Frankrijk aan
de gang met zijn quota’s en met Senegal is de afspraak dat er voor 60 beroepen in 2008
voor 1000 personen. En 200 verblijfsvergunningen voor 200 personen met hogere
kwalificaties.
Dit is Europa, het verwende “oudje”, dat die vreemdelingen liever niet ziet maar dat nog niet
beseft dat, als er geen “eigen kindjes komen”, een groot probleem op ons af komt. Ai, ai
Europa… dat niet van import van zijn zuidelijke buren houdt…
DE VS KUNNEN NIET ZONDER IMMIGRANTEN
De VS zit nu op een saldo van +4 tussen emi- en immigratie en Europa doet hier 2. Dit
verschil was er al vanaf 1950 en het is enkel maar groter geworden: de VS zijn een waar
immigratieland. Ook al vielen er aan de grens met Mexico nog 437 doden bij de
clandestienen die binnen wilden. En desondanks zijn er 12 miljoen illegalen op een totaal
van 36 miljoen vreemdelingen. De bevolkingsomvang is nu 305 miljoen en zal tot 2050 met
1,5 miljoen stijgen per jaar. Dus op naar 350 miljoen…
De clandestienen zijn nu al 5% van de werkende bevolking dus stuur je deze mensen terug
dan wordt het zeer krap in de arbeidsmarkt. Reagan regulariseerde in 1986 al 3 miljoen van
deze mensen en Bush wil een statuut van “tijdelijke arbeidsnemer” gaan, maar nog tegen de
zin van het Congres. En de muur van 1100 km staat er ook al tussen Mexico en de VS. Het
debat is chaotisch: enerzijds angst voor de latinisering van de VS en anderzijds angst om de
economie te schaden bij kappen van de immigratie.
En dan nog dit: De VS heeft 3 miljoen hoogwaardige onderzoekers waarvan er 500.000
Indiër zijn, 325000 chinees en idem Philippino’s. Er zijn jaarlijks 120.000 visa voor
hoogwaardige immigranten. Bill Gates loopt het vuur uit zijn sloffen in Washington om te
vertellen dat deze immigratie vitaal was en is voor de technologische positie van de VS. Dat
krijgt Europa nu ook (pas) door maar nu ontstaat dus de onderlinge strijd om de
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hoogwaardige immigrant al weer. Gates wijst in deze ook op de historie van de VS: rijkdom
door immigratie! De nieuwe president van de VS krijgt Gates zeker op bezoek…
Het is jammer dat Bill dat ook niet doet bij een aantal Europese regeringen … immers dat is
toch “de concurrentie”!
IMMIGRATIE-ADVIES ATTALI
Hij adviseert Sarko met zijn commissie over de economie en dus ook over het belang van
immigratie voor de welvaart. Immigratie kan, zoals vele malen werd ervaren, de groei sterk
stimuleren. En dus staat hij nu in de schijnwerpers van de kritiek, terecht. Een hooggeleerde
vindt zijn advies om gekwalificeerde immigranten binnen te halen iets voor de korte termijn.
Gelijk heeft ie want je moet de oorzaak aanpakken, het te lage geboortecijfer. Maar ja dat is
niet “evident”.
En dan ook nog de “hoogwaardige” uit Afrika weghalen, dat is helemaal ernaast vindt de
professor. En dan, at the end, lees ik: die Attali moet gestopt worden want hij richt opnieuw
veel ravage aan zoals hij deed als adviseur van Mitterand…
En ik denk maar zo: op de korte termijn MOET je immigratie van het goede soort oproepen
tot hulp, zie de VS! En op lange termijn moet je OOK het geboortecijfer omhoog krikken, zie
in Duitsland. Want demografische effecten zijn niet onmiddellijk, een mens moet volwassen
worden, maar onze economische afzakkerij is al begonnen. Zie Japan en ook sommige regio
in Nederland met hun (te) grote grijsheid.

IMMIGRATIE: GELUKT OF NIET GELUKT?
HET UUR VAN DE WAARHEID NADERT…
Wilders wilde graag de kosten van de immigratie kennen en hij kreeg… de “opbrengsten”. En
wel in een rapport van het SCP: Jaarrapport integratie 2009 geheten. . Leesvoer voor de
ongelovigen en verdwaalden dus.
Een attente lezer van LP weet het: LP geloofde nooit in die enge verhalen over de
verdoemde immigratie en de foute integratie. Problemen werden hier nooit ontkend met het
doemdenken was voor LP altijd een populistisch stuk vooroordeel met wat xenofoob zout
erop. Ik meld dus met enige vreugde de volgende feiten:
-Ondernemerschap:
Het aantal Surinaamse ondernemers verdubbelde in 10 jaar en verdrievoudigde onder turken
en Antillianen. Het aantal Marokkaanse ondernemers groeide nog harder… Straks werkt
autochtoon Nederland nog voor allochtone baasjes, Dat wordt pezen dus!
Het % ondernemers van Turkse en Iraanse komaf is met 7% NET ZO GROOT als onder
autochtone Nederlanders. Onder chinezen is het zelfs… bijna het dubbele.
-Opleidingsniveau
Op 24-jarige leeftijd is 40% van de Marokkanen en turken in ons land bezig met hoger
onderwijs. Verdubbeld sinds 1995 en vlak bij de 52% wat dat is bij de “Nederlanders”. Straks
staan er ook nog allochtone geleerden voor de collegezalen…
CONCLUSIES:
Het liep met die integratie niet erg lekker maar er is sprake van een forse inhaalslag nu. En
nu is het tijd eens goed te kijken naar het TOTALE resultaat en ALLE na- en voordelen van
immigratie.
De komst van de immigranten verliep rammelend; want ze werden geronseld in de armste
regio’s (goedkoopste!) en gingen vooral aan de slag in de scheepsbouw en textiel die al
spoedig omvielen. Ze werden ruimhartig behandeld ook met WAO-uitkeringen, dat kostte de
individuele werkgever minder geld. En Nederlands leren voor de WAO was ook al niet nodig.
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We trokken ook geen lessen uit de massale emigratie van Nederlanders naar Australië c.s.
en daar hadden deze ook veel last omdat ze ook de taal ook niet alle spraken.. Velen
kwamen retour of sappelden verder… tot op vandaag.
Politici en “angsthazen” praatten erg veel over de nadelen en de problemen van immigratie
en plaatsten hen erg negatief. Ze moeten nu sportief het petje afzetten en roepen: Mea
Culpa!
Immers…
De welvarendste landen hadden altijd veel immigranten: de VS, Zweden, Canada en
Australië als voorbeelden.
De PVV vergat in haar plan ’De nieuwe gouden eeuw” daarover met ook maar één woord te
praten. Terwijl het succes van de Gouden Eeuw grotendeels afhing van de joodse
(geïmmigreerde) bankiers en de VOC ook voor 50% uit immigranten bestond..
Want landen varen wel bij nieuwkomers: ze werken vaak harder, stichten meer bedrijven,
sparen meer, profiteren MINDER, en doen het (vuile, akelige) werk dat wij liever niet doen…
Een historische wijsheid als een koe… voor hen die objectief proberen te zijn. Veel
middenstanders zijn nu immigranten, veel vaklieden ook al, de asperges werd met Poolse
handen uitgespit en de krant kwam ook per allochtone fiets. We hebben dus ook geprofiteerd
van hun energie, wilskracht en ondernemingszin dus. Het gejammer over de ook aanwezige
uitwassen, zegt meer over de autochtone huilebalken dan de allochtonen die (ook) in de fout
gingen.
En nu komt de vergrijzing er fors aan: zo’n 775.000 ouderen gaan weg van de arbeidsmarkt
in de komende 5 jaar (!). Daar staan maar 420.000 nieuwe tegenover dus…. Een gat van
355.000 dat deels gevuld zou moeten worden door de huidige werkelozen en (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikten. Maar die missen veelal de nodige competenties daartoe… of gaan
bijna zelf met pensioen… Dat zal onze economie fors gaan remmen dus. Zie allereerst
Japan (een ramp!) en ook Duitsland (ook nu al erg link).
Dus moeten we het zeker ook van IMMIGRANTEN hebben: van de goeie natuurlijk met
talenkennis, opleiding etc. Niet zo dom meer als we het eerder deden. Ook zoals de VS c.s.
dus al jaren VOOR ons deden… terwijl wij nog jammerden, de grenzen sloten en onze
reputatie in de wereld verkachelden! Achterlijk toch?
Wilders moet op de mat nu; ik eis een parlementair onderzoek naar de schade die hij met
zijn achterlijkheid aanrichtte. Aan de voor poep gezette immigranten, aan het misleiden van
een wat naïef deel van onze bevolking en aan het beschadigen van onze reputatie in de
wereld. Bij zakenlieden en… bij potentiële immigranten van nivo! Wie stemt er met me mee?
Weg met die achterlijke PVV dus: oprotten die hap, die horen hier niet thuis!
DIE INTEGRATIE IS TOCH GEWOON GELUKT?
Een artikel met deze opmerkelijke kop schreef recent Alain Duhamel, Franse en bekende
journalist. Dat moet ik u dus echt doorvertellen dus. Integratiefanaten nu dus even goed
opgelet!
In Frankrijk start nu het debat over de “Identité Nationale” aangevoerd door de minister van
Immigratie hier. Hierbij gaat het uiteraard over de (mogelijk) mislukte integratie van
Afrikaanse en/of moslimimmigranten of hun afstammelingen.
Maar kijk nu, er kwamen twee specialisten op dit gebied met een heel ander geluid: de een
socioloog en de ander econoom. Het zijn geen charlatans, ook geen politieke stuntmannen,
dus moet je wel naar ze luisteren. En ze melden uit hun onderzoek…. dat de beoogde
integratie, “ flink op weg is om te lukken”!!! Ondanks de geweldsverhalen uit de suburbs (van
rechts) en de geluiden over forse discriminatieverhalen, van links. Pardon? Wat krijgen we
nu?
Ze onderzochten bij 6000 immigranten en 20.000 van hun afstammelingen hier hun
“integratie”. Het aparte is ook dat ze zich niet alleen richten op de 20% die in de ghetto’s
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leven, maar ook op de 80% in de andere, gewonere, wijken. En ze gaan ook niks uit de weg:
niet de lastige familiestructuren, niet de mislukte arbeiderskinderen op scholen en ook niet
de WW bij gediplomeerden. Ook de gevaren worden niet gemeden: de drugs, de bendes en
ook niet het geweld.
Maar ze kijken vooral naar gegevens die je zelden belicht ziet, en zie hier:
-2/3 van hun vindt dat ze sociaal beter zijn geslaagd dan hun ouders!
- meer dan 2/3 van de ouders vindt dat hun kids veel beter sociaal geslaagd zijn dan zij.
(Wat bij veel fransen NIET zo wordt gevonden!).
-de grote meerderheid zegt geen slachtoffer te zijn geweest van echte discriminatie.
-een meerderheid (2e gen.) voelt zich veel meer Frans dan wat anders
-en het is niet de godsdienst die het verschil maakt: Algerijnen voelen zich minder vaak
Frans dan Tunesiërs (komt door de akelige burgeroorlog), dat wel.
-de meisjes/vrouwen voelen zich veel beter geïntegreerd dan de jongens/mannen.
-de Aziaten zijn een aparte groep in deze.
-en de subsahara afrikanen uit de betere milieus vinden dat ze geen werk krijgen naar hun
diploma’s.
Tja, dat is toch heel andere koek dan het geijkte beeld dat we moeten consumeren van de
media en aan borreltafels.
Wilt u zichzelf dus ook niet blijven belazeren, wilt u tegengif tegen Geert W. en zijn
achterban, dan koop en lees: “Le Destin des enfants d’immigrés” (Stock, 316 blz. 21,50 €.
En geschreven door: Claudine Attias-Donfut (sociologe) en Francois-Charles Wolff
(econoom). Ik ga het DOEN!
INTEGRATIE IN MARSEILLE
Integreren moet, no discussion! Maar het blijkt een lastige sport te zijn. Dus moeten vooral
de successen ook eens worden belicht. Hier is er een!
Algerije won na 25 jaar een kwalificatie voor het WK voetbal; ze versloegen Egypte! In
Marseille (met ca 150.000 Algerijnen) was het die avond groot feest: de binnenstad vol
feestende Algerijnen, Armeniërs, joden en Marokkanen; minder fransen, dat is waar.
Allemaal blij dat hun “land- en lotgenoten” gewonnen hadden. Het feest was prima en
traditiegetrouw waren er at the end ook hier de “knotse houligans” die aan het slopen
sloegen. In de bak dus met die hap; maanden gevang was hun deel.
Dat is Marseille dus. Zou u het voor mogelijk houden dat bijvoorbeeld in R’dam zo’n feestje
mogelijk zou zijn als, Marokko een deelname zou winnen?
Ik vrees van niet en daar nou zit het verschil. Als je in Marseille of Parijs hardop zou zeggen
dat de islam achterlijk is, dan sta je zo voor de rechter in deze superseculiere staat. Bien sur!
Dus Wilders zou hier nog minder “een leven hebben”. Verschil moet er zijn dus. En een goed
voorbeeld doet toch volgen? De burgervader van Marseille heeft zijn sporen verdiend met,
jawel, “het bij elkaar houden van deze stad met 200 nationaliteiten en 20% moslims”. Het
heet ook hier echt zo, net Amsterdam dus.! Dat is nog eens wat anders dan 4% moslims
(Nederland) ... en nog 800 raddraaiende K-Marokkanen. Is hier de integratie dan toch beter
gelukt? Weet men in R’dam dan ook waarom? De collega-havenstad van formaat geeft
gratis advies! Maar daar hebben “overtuigde verlichte” geen boodschap aan; die klampen
zich vast aan hun cynisme en vooroordelen. Jammer voor de tweede havenstad ter wereld!
Zouden ze daar ook niet van de chinezen houden; die hun voorbij fietsten in Sjang Hai?
Andere tijden dus.
INTEGRATIE À LA PREM (Radhakishun)
PREM is een Nederlandse advocaat en entertainer/journalist of zoiets. Hij woont in
Amsterdam en komt uit Suriname. Hij zegt: “Ik denk dat we aan de vooravond van de grote
verzoening staan. In die zin dat samensmelting niet meer lang op zich zal laten wachten.
Onze kinderen zijn intussen kleurenblinde kinderen, die zullen door alle barrières heen gaan
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breken. En iedereen zal meemoeten, want die verkleuring van Nederland… Je kunt van
vandaag tot morgen op je kop gaan staan, maar het proces gaat toch wel door. Het
gemiddelde autochtone gezin brengt 1,2 kids ter wereld, tegenover 3,3 van het allochtone
gezin. Het kan een generatie of twee, drie duren, maar daarna zullen we tegen een ander
Nederland aankijken”.
Prem heeft daar een punt… die K-Marokkanen worden ook ooit huisvaders en zijn dan
“uitgeblust”. En ze krijgen ook kids die meer Nederlander en minder rebels zijn. Want het
moet toch verder? En zo is het ook in de vele immigratielanden gegaan, de VS voorop. Al
was daar 50 jaar nog de achterlijke (!) segregatie te vinden; don’t forget it.
En wat is daar nu in godsnaam op tegen? Mijn kleinkids zijn een beetje Nederlands, een
beetje Indisch, een beetje Portugees mogelijk en ik zie er echt geen kwaad in: integendeel!
Hoeveel mixen hebben we al op deze wereld? De Nederlandse immigranten van weleer:
Italianen, Spanjaarden, Turken en lang voor hen, de Sefardische /Askhenaze joden, zijn toch
ook grotendeels geassimileerd? In Frankrijk kwamen de Wi-sigoten, de Noormannen,de
Franken, en de merovingers uit het noorden afzakken . Toen ook nog wat phoeniciérs
(Marseille) en lang daarna vele noodafrikanen, Armeniërs, Italianen en Spanjaarden. In
Spanje de arabieren in groten getale voor 700 jaar samen met blanke christenen, joden..
En nu loopt in dit land de scheidslijn eerder tussen Andalusië, Catalonië en Baskenland
toch?
En wist u dat de Marokkaanse berbers (volk van de K-Marokkanen!) geen arabieren zijn?
Dat de noordelijke groep (er zijn er drie) sterk gemengd is met Europese voorouders? Dat ze
tot ca 1000 na. Chr. Christenen waren… Daar gaat weer zo’n achterlijk verhaaltje aan
duigen! De K-Marokkanen werden geboren in Nederland en hun ouders komen van
europees-christelijke stam Te gek toch?l
Het hele Europese continent is het resultaat van steeds andere grote volksverhuizingen… en
toch lukte het steeds beter. En dan nu niet opeens meer? Nee, Prem heeft gelijk, het is de
zoveelste keer het pijnproces van de acceptatie van “de vreemdeling” dat we meemaken en
het duurt twee à drie generaties. De integratie van hen die vroeger barbaren heten, want dat
was Latijns voor vreemdeling toen. Voelt U hem?
HET OBAMA-EFFECT OP INTEGRATIE
Obama is een echt integratievoorbeeld voor velen die daarmee worstelen en in de hele
wereld… Twee arme kids uit Chicago, die de kans kregen op excellente opleidingen, zijn het
presidentiële echtpaar in de VS geworden. Ongelofelijk eigenlijk. Een rolmodel van de
bovenste plank voor immigranten. Dus kopt hier een blad:
“OU SONT LES OBAMA’S FRANCAIS?”
Dus eerst even een blik op de “integratie-index=Mipex Index”, die uit scores op zes factoren
wordt berekend (Toegang arbeidsmarkt, familiehereniging, verblijfsduur, politieke deelname,
toegang tot het paspoort en discriminatie). De top tien zijn:
Zweden krijgt 88 punten (van de 100 max.); Portugal 79; België/Nederland 68/69; Finland 67;
Italië 65, GB 63; Spanje 61 (!) ; Frankrijk 55 en Slovenië idem. Een verrassend rijtje?
Analisten zeggen dat we niet het effect van Obama moeten onderschatten. Hier waren de
ministeriële benoemingen van Dati, Ya-made en Amada een heel opmerkelijke zaak en dat
zette de deur voor het eerst echt open. De deur, die Obama nu triomfantelijk nam, in de VS.
Rama Yade de bloedmooie Afrikaanse zegt: “Het franse volk is er klaar voor, maar niet de
elite! Hier zou een zwarte president nog echt niet kunnen”
En dan lees ik een rij van 40 “zeer geslaagde integraties”, van immigranten uit Afrika, Azië
en de Caraibic die zeer hoog stegen in overheid en privésector hier in Frankrijk. Een paar
ken ik er van, het zijn zeer goede Tv-journalisten..
Zouden de Obama’s met hun mega-uitstraling, lotgenoten in de hele wereld kunnen helpen
om hun moeilijke integratiepad sneller te volgen? Ik denk van wel, er IS mijns inziens echt
een wereldwijd Obama-effect. Wat redelijk losstaat van de vraag of hij het “haalt” in de VS;
want het belangrijkste is al gedemonstreerd. Het kan dus!
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NAAMSWIJZIGINGEN IN ZWEDEN
In Zweden veranderen zo’n 7500 mensen per jaar hun naam en 1500 daarvan zijn nieuwe
familienamen die de aanvragers mogen verzinnen. De immigranten, veelal afkomstig uit het
MO, “verzweedsen” hun voor- en achternaam, maar omdat ze geen al bestaande naam
mogen kiezen, is er een website met een faciliteit om namen te genereren op basis van de
oude naam. De redenen zijn vooral financieel. Ze worden vaak gediscrimineerd bij
sollicitaties, zeker in de betere jobs. Ze gaan vaak door deze “truc” duizenden euro’s per jaar
in inkomen vooruit. Zo gaat dat in het tolerante westen…. Ook joden veranderden, na de
revolutie in Frankrijk, vaak hun naam en kozen nogal eens plaatsnamen en dierendagen.
Want je kon beter de Hond heten dan Levi..
MOEDERS ALS VREDESTICHTERS
Een gemeenteraadslid van een Parijse voorstad nam het initiatief; zij is joods en geboren in
Algerije. Ze wordt gesteund door een moslimdame en ook anderen, en ze richtten op: Het
“rassemblement des mères”. Want in hun buurt is het hommeles onder de jongeren van
blanke, zwarte komaf en ook van moslims en joodse jeugd. Dat heet nu dus: etnischreligieuze problematiek. Het loopt regelmatig uit de hand; geweld wordt niet geschuwd. Ze
praten met de jongeren die ze zelf in de trappenhuizen gaan opzoeken en vertellen hun over
cultuur(verschillen) en ook over het belang van diploma’s. Ook werd er een “einde jaarsfeest”
georganiseerd en een voetbalmatch. Een prijzenswaardig initiatief uit de eigen gelederen…
Maar ze geven toe dat het vooralsnog niet echt werken wil. Dit kennelijk internationale,
eeuwige probleem, dat al erg oud is, ( als je denkt aan de zwarte en Portoricaanse
jeugdbendes in New York en elders sinds de 60-er jaren (!)), duikt nu ook steeds meer in
Europese steden op. Zij die er over nadenken zouden eens de historie van de zwarte etc.
ghetto’s in de Amerikaanse steden moeten bestuderen, een verhaal van meer dan een halve
eeuw. En dan bedoel ik zowel Noord als Zuid-Amerika … Zo nieuw is het dus echt niet en,
het is ook nog lang niet opgelost. Nu mag Obama het weer eens proberen in de VS.., hij
komt uit zo’n getto! Weest dus getroost gij verontrusten.
DE ROMA KWAMEN OOK VAN VERRE
Roma heet iemand die etnisch behoort tot de Romani. Het is een verzamelnaam voor drie
grote groepen de Roma, de Sintis en de Kalesa. Ze stammen uit Noord-India en kwamen
ergens in de 14e eeuw naar Europa. Het Romani is een Indo-Europese taal, dichtbij het
Hindi, die door de Europese Roma wordt gesproken in varianten die laten zien welk deel van
Europa hun tweede vaderland was.
De Tsiganes zijn een ketterse sekte uit Klein-Azië, bij de Grieken heetten ze de onaanraakbaren. Ze hadden de reputatie goddelijk te zijn, magiërs. En zo heetten de eerste
Roma in Europa dan ook zigeuners.
De Gitans was een naam voor sommige Gitanes. Hun naam komt van Egyptisch, omdat de
regio van herkomst in Griekenland de bijnaam “Klein-Egypte” had. Een lekker sigarettenmerk
draagt ook hun naam in Frankrijk. Ook kregen ze hier en daar namen als Yenniches,
Manouches en Romamichels… een bonte dictionaire dus.
En iedereen die GEEN Roma is noemen de aroma’s zelf “een gadjo”.
Nu zijn er ook veel Roma’s in de nieuwe landen van de EU, met name in Roemenië en
Bulgarije. Deskundigen zeggen dat zij de meest gediscrimineerde minderheid van Europa
zijn… met z’n ca 3,5 miljoen overigens. Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Spanje hebben
daarvan ca 96%.
In Frankrijk zijn er ca 9000 schat men die rondtrekken; op een totale omvang van 300 à
400.000. Een kaartje per bus Boekarest-Parijs kost maar 100 €, dus ze zijn nu uiterst mobiel
in de nieuwe EU.
Hun lobbyist in Brussel, Ivan Ivanov, weet dat er al 275 miljoen uit Europese fondsen aan
deze groep is besteed maar dat zal slechts op lange termijn effect ressorteren, zegt hij.
Ze zijn eigenlijk al eeuwen de rondreizende, en zich hier en daar vestigende, immigranten in
heel Europa. In veel landen zijn ze DE zondebokken: gaat het in een land niet lekker, dan
krijgen zij de schuld. Hun imago van rondtrekkende, “gens de voyage” heten ze in Frankrijk
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klopt nauwelijks omdat de meesten “vast” zijn gevestigd. En velen zijn op ook geklommen tot
hoge functies: politiecommissaris, advocaten en specialist.
De rondtrekkende zijn een soort van “ongeluk” dat men graag wil doorgeven aan een andere
stad of dorp.
Wilt u Roma-getto’s zien dan moet u naar Boekarest waar een hele straatarme wijk Roma’s
woont. Sinds Roemenië bij de EU is, ontstond er een ware uittocht van Roma naar andere
delen naar het westen dus. Tot grote vreugde van de Roemenen. En nu begint het gedonder
natuurlijk in landen als Italië en Spanje. Maar recent wilde een Roemeense minister de
overblijvende nog deporteren naar een stuk dor land ergens…
Dus bereidt u maar voor: het volgende immigratieprobleem, met name in Zuid-Europa zal
men te maken krijgen met Roma, die al 800 jaar in onze regio vertoefden, maar nog steeds
paria’s zijn, voor de meeste Europeanen. Een soort van joden dus, wat overigens ook Hitler
vond, die ze liet vermoorden en opsloot in concentratiekampen.
Europa ondergaat in de komende jaren opnieuw een immigratie/integratietest,
Maar dan met echte Europeanen….Dat zal niet meevallen.
GESOL MET IMMIGRANTEN?
Erdogan van Turkije zei dat de turken in Duitsland hun eigen taal en cultuur moesten blijven
koesteren en ook in de boezem van de Marokkaanse regering waren deze geluiden te horen.
Irritatie en verwarring alom. In het Tv-programma Buitenhof discussieerden een turk en een
Marokkaanse samen over deze kwestie en ook daar zag je de verwarring en het enorme
onbegrip. De geest is duidelijk uit de fles.
Wij zijn ook immigranten en vroegen ons af hoe wij ons zouden voelen als JPB dit soort
zaken tegen ons zou zeggen. Conclusie: so what! Want wij voelen ons hier NIET onwelkom
en niemand snapt niet dat je twee culturen kunt aanhangen en van twee vaderlanden kunt
houden. Als je maar integreert op je tweede plek. Dus is duidelijk dat het geen ALGEMEEN
probleem is, maar dat deze kwestie zo ligt door de gevoeligheid die de cultuurbotsing met
zich mee bracht. Met het verziekte klimaat waarin de rede “hotel de botelt” met de diepere
emoties. Je kon de pijn bij beide discussiepartners op TV voelen . Verdriet omdat ze EEN
vaderland van zich zien vervreemden, want die vaderlanders gaven het gevoel dat je er
eigenlijk niet bij kunt horen. In die sfeer van onveiligheid en wantrouwen is geen heldere
discussie meer mogelijk. Verdwaalde harten, gegriefde gevoelens gingen over het scherm.
En ook Clairy Polak kon er eigenlijk niets mee… Groepen mensen laten elkaar los; het
kwaad lijkt geschied. Hier zijn we nog niet klaar mee..
LEVE DE IMMIGRATIE
De Economist schreef het ook al: de landen met hoge immigratiecijfers bloeien en groenen.
Jong, dynamisch en vol hoop dat maakt een land rijk. En dat vindt je vooral bij… geïmporteerde armere jeugdige mensen! Deze werkverschaffing levert veel meer welvaart op
in het land van immigratie, maar ook in het land van herkomst! Men schat deze transfer nu al
op 260 miljard $, meer dan het BNP van Nederland dus.
Uiteraard gaat het voor een groot deel om laaggeschoolde (of niet-geschoolde) goedkope
ploeteraars, maar ook in de hoge regionen is het raak. Een derde van de Amerikaanse
Nobelprijswinnaars komen sinds tien jaar van buiten de VS. En 40% van de toppers in
wetenschap/engineering ook al. Een derde van de Silicon Valley topbedrijven is door
buitenlanders opgericht.
En hiermee is het spanningsveld wel duidelijk: de politiek remt vaak de instroom (vanwege
de fobieën i de achterbannen) maar weet ook dat er welvaart aan kleeft. In de VS leidt dat al
jaren tot merkwaardige hypocrisie! Natuurlijk, schrijft The Economist, je moet er de radicalen
uitzeven, maar dan constateren dat al meer dan 50 jaar
geen sprake was van integratieproblemen!
Dus leve dus de “cleane ”immigratie. Als dit geen echt signaal van verval en “oude cultuur”
is, weet ik het niet meer. De decadentie is bij ons ingetrokken.
(mede naar een artikel uit The Economist, 2007).
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IMMIGRATIE SCHAADT
Een wat tendentieuze kop, maar dat komt omdat ik wreed werd opgeschrikt door een artikel
in Elsevier van mei 2007. Het heet: Het baat niet, en schaadt wel. En het gaat over
immigratie, die in discussie komt in Nederland als, oplossing voor het vergrijzingsprobleem.
En dan volgen er twaalf argumenten tegen immigratie. Tja, en dat wil ik dan best graag
lezen.
Het barst stevig los: een regen van narigheid gebaseerd op de in Nederland geleden pijn
over de laatste immigratiegolf van Arubanen, Surinamers, Marokkanen en turken. Dus
doordrenkt met de fouten van het multi-culti immigratiebeleid van de laatste 35 jaar. Alles
komt langs: hogere criminaliteit, profiteren van de sociale voorzieningen, radicale islam, antiwesters denken, aantasting van de (Hollandse) leefbaarheid, ongelukkige immigranten,
kortom een tranenzee. Natuurlijk is dat allemaal niet onwaar en zo langzamerhand wel
bekend. En uiteraard moet dit alles niet nog erger worden.
Maar het echte onderwerp is natuurlijk moet je nou wel of niet immigranten aantrekken?,
(Wat overigens al op grote schaal gebeurd, laatstelijk uit Oost-Europa, Polen nu, uit
Roemenië en Bulgarije).
Het ergste schrok ik van de stelling dat het ook niets helpt! Nee, we moeten gewoon de
arbeidsparticipatie opkrikken en ook de arbeidsproductiviteit en dan gaat het wel goed met
die vergrijzinggolf. Vertaald: meer mensen aan het werk zetten (terwijl je bij nog 3,5%
werkelozen weet dat daar ook niet de fine fleur der natie zit; pardon), oudjes motten gewoon
veel langer doorwerken en, we moeten allemaal slimmer en (nog) wat harder werken. Dan
gaat het allemaal best goed komen.
Ook nogal tendentieus was: “ dat als je het BEVOLKINGSAANDEEL van 65-plussers
constant wil houden (even goed opletten!) dan moet je tot 2050 jaarlijks 300.000 personen in
laten stromen en dus moet je in 2011 wel 1,1 miljoen immigranten hebben binnengehaald
om dat waar te maken. En als je dat dus ZO doet dan is de Nederlandse bevolking in 2050
tot 39 miljoen aangegroeid en over een eeuw wonen we dan in het land met meer dan 100
miljoen. Dat is wel een hele harde en dat jaagt de schrik er ook pas goed in.
Maar let op: dit zou dus gebeuren als je het huidge bevolkingsAANDEEL van 65+-ers
constant wil houden tot 2050… dus je pompt er jong spul in onder in de piramide dus, om de
babyboom, die nu oud wordt, volledig te compenseren. En als ze dan dood gaan (want die
bult ging ook “tegelijk met pensioen”en gaat dus ook “tegelijk” dood niet?) dan zit je met een
enorme bevolkingsgroei. Dank je de koekoek, maar wie gaat nou zoiets doen? We weten
toch dat het bultprobleem ook OVER gaat?
Dus er staat ook wat je dus WEL moet doen, maar een berekening van hoeveel werkelozen
je aan de bak kunt krijgen en hoeveel langer men wil werken en hoeveel
de productiviteit daartoe moet stijgen, dat wordt nergens uitgewerkt. Er wordt ook geen lijst
van nadelen opgemaakt en de haalbaarheid wordt ook niet voorgerekend…
Niks ook over het te lage geboortecijfer, wat logisch zou zijn. Zeker gezien vanuit de
achterliggende denktrant.
Nee, die oudjes moeten dus gewoon ZELF langer werken en hun kosten verdienen en we
gaan gewoon de WW op nul zetten. Dat gelooft toch geen mens?
En geen woord over het rijke Ierland (hoogste BNP per kop, wat heel veel met jonge
immigranten van doen heeft), niets over de honderdduizenden Polen en anderen in Londen
waar het echt niet slecht draait, niets over de grote immigrantenstroom in de VS (die van
ruim 300 miljoen wel naar 400 willen gaan). En ook niets over het bekende fenomeen, dat
een economie vooral draait op de middengroep: daar zitten de verdieners en de
consumenten in een economie van ons type,
Al helemaal niets over het immense probleem bij onze buren Afrika en het Midden-Oosten,
met hun enorme reservoir aan jonge mensen, hun gigantische afzetmarkt en het feit dat ze
buren zijn. Dus hun probleem is al gauw ook het onze.
Ook niets over het enorme tekort aan hulpverleners/verzorgers van de oudjes, die dat
doorwerken niet haalden. Omdat ze Alzheimer kregen etc. En het lijkt me toch, dat een groot
deel van het zorgwerk nogal van huishoudelijke aard is en niet direct academische scholing
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vraagt. Mogelijk zijn jongeren uit Afrika nog wel breid om mij de nieuwe luier om te doen als
ik oud en in de war ben?
Tenslotte ook geen woord over het afglijdende Japan waar nu al de bevolking fors terug
loopt. En waar ze nu (pas) inzien dat ze tijdige immigratie “vergaten”.
Kortom, ik heb ook geen voorgekookte oplossing. Maar ik ergerde me kapot aan de wijze
waarop een (voor)oordeel de trigger was om iets NIET te willen: namelijk nog meer KMarokkanen c.s.
En daarmee werd immigratie, die onontkoombaar is, tot iets vies en gevaarlijks gemaakt op
een uiterst tendentieuze wijze. Foei dus voor Elsevier!
Leon, nov. 2007.
INTERVIEW MET TARIQ RAMADAN
Tja, in Frankrijk wordt deze man uiterst serieus genomen en hij krijgt wekelijks inter-views in
de betere bladen hier. En, hij wordt hier echt gelezen, zeker zijn laatste boek, dat hier veel
jongere van allochtone afkomst zitten te lezen op stations et. Want Tariq, die in Nederland
met een K-smoes werd gewipt, is voor de fransen en de Engelsen (en nog meer…) DE man
uit moslimland die iets probeert te doen aan het integratieprobleem. Uiteraard wordt hij nu
hier geïnterviewd omdat hier nu het “ staatsdebat” over de identité nationale plaatsvindt. We
volgen even het gesprek:
-Tariq vindt het debat iets te veel gekoppeld aan de partijpolitiek. Klopt want Sarko startte het
vanwege de aankomende verkiezingen en wil de kiezers op (ultra)rechts aan zich binden.
-Dat de Italianen en de Spanjaarden hier als immigranten vroeger sneller integreerden, al
duurde dat ook meer dan een generatie. En hij herinnert aan het gezegde rond de Poolse
vluchtelingen: Die Polen integreren hier nooit.. Die zegt hij, zijn nu vervangen door arabieren
en zwarten, en niemand heeft het over de wel degelijk bestaande discriminatie en enorme
werkeloosheid. In Frankrijk kun je al ANONIEM solliciteren… om te voorkomen dat je al op je
(voor)naam (Mohammed etc.) meteen in de prullenbak gaat.
-In 1905 vroeg de franse overheid aan (katholieke) onderwijzers (priesters) de soutane NIET
meer te dragen en het kruisbeeld uit de klassen te laten weghalen. Op straat mochten ze wel
in “rok” blijven lopen. Waarom dan nu de hoofddoek verbieden? De wet moet wel GELIJK
worden toegepast voor iedereen; dat is fundamenteel. En hij zegt nadrukkelijk TEGEN de
burka te zijn, een uitwas van radicale gelovigen. En, waar is waar, hij herinnert er aan dat hij
er in eigen kring fors tegen vecht! (Wat controleerbaar juist is;red.).
Tja en wat dan met die protestante en joodse fundamentalisten. Joden met zwarte hoed en
pijpen krulletjes en de in pikzwart geklede vrouwen in protestante enclaves met zwarte
hoofddoeken. Idem de orthodoxe vrouwen in Griekenland, Rusland en Oost-Europa? Daar
praat toch niemand over? Die isoleren zich toch ook van elk debat?
-Frankrijk is geen racistisch maar een BANG land. Het wantrouwen, de nare voorgeschiedenis en ook de burka’s en andere uitingen zijn daar debet aan. De moslims moeten
voortdurend zichtbaar zijn in het debat en niet alleen als er weer eens een relletje is over
burka’s en ander afwijkend gedrag. Er moet openlijk en continu over zaken worden
gedebatteerd.
-Ik spreek al 20 jaar over een moslim feminisme en ik zie steeds meer veelbelovende
ontwikkelingen. Veel verenigen bestaan louter door de wil van vrouwen om verder te komen.
Het zou beter te zijn ook eens naar hen te luisteren.
-Islam en forse kritiek dat moet gewoon kunnen. Diep geloof moet daar tegen kunnen. De
westerse denkwijze heeft mijn geloof verdiept en verbeterd. En me geleerd dat ik me niet in
dogma’s moet opsluiten.

.
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TECHNISCH TIPS BIJ HET LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES

Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u wilt lezen:
Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe regel en U ziet het “pop-upje” (CLICK).
CLICK nu links … en weg bent u.. Dus U heeft die CONTROL toets niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG NAAR INHOUD”, en u bent weer snel
bij INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL + HOME.
.HET PDF-FORMAAT (ongewijzigd)

Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat, waardoor LP 50% kleiner is in bytes
maar ook “vastgevroren” is, en voor u onwijzigbaar. U hebt nu dus ADOBE Reader
nodig om LP te kunnen lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op
http://get.adobe.com/nl/reader/. Dit ‘bevriezen’ betekent dus ook , dat zij
die bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom wijzigden, dat nu niet meer kunnen…
“Elk voordeel heb ook zijn nadeel”.
Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook “vergroot lezen” op uw scherm. Een lezend
op 125% of 150%, is het kolommen “leesprobleem” eigenlijk ook wel opgelost. Try it!
.BIJ PROBLEMEN
Ontstaan er technische problemen, sein ons dat meteen en we zullen trachten u te helpen. Aarzel ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij hebben ook nog een “oude
versie”, die dus NIET in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even weten dat u die
wilt en hij vliegt meteen naar u toe.
Succes, Theo Meeuws (technical editor) en Leon
.
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
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