Multicultureel burgerschap
i n theorie en praktijk
E m p i r i s c h e analyses
in de toegepaste politieke filosofie

De belangstelling voor politieke filosofie is de laatste jaren toegenomen. Maar deze
tak van de filosofie wordt nog steeds geplaagd door twijfel over de vraag of haar abstracte beschouwingen echt kunnen worden toegepast op de werkelijkheidvan polltiek en beleid. Beoefenaars van de empirische politieke wetenschap wijzen maar alTe
graag op de enorme kloof tussen fundamentele, van de 'ideale' situatie uitgaande filosofische beschouwingen over rechten, vrijheid, gelijkheid of rechtvaardigheid, en
de ondoorzichtige institutionele en technocratische praktijk van het 'feitelijk bestaande liberalisme': de gecompliceerde wereld van beleidsdilemma's, juridische details en partijpolitiek, van tragische keuzes, compromissen en vuile handen.
In dit artikel betoog ik dat dit probleem 7elfs doorwerkt in een aantal van de
meest 'toegepaste' beschouwingen uit de hedendaagse politieke filosofie. Aan de
hand van de discussie over multicultureel burgerschap, die nu in de toegepaste normatieve politieke rheorie zo in de mode is, laat ik zien waarom de hoofdstroom van
de liberale filosofie, en met name de discussietussen liberalisme en communitarisme,
vaak niet veel oplevert voor het begrijpen van kwesties van multicultureel burgerschap in de praktijk Philosophy andpublic afairs na Rawls komt neer op onderzoek
van rechtvaard~gheidsproblemen.Ik betoog daarentegen dat de vragen van de normatieve politieke theorie direct moeten voortvloeien uit het vergelijkende ernpimche
onderzoek van liberaal-democratische vormen en praktijken. Dit leidt rot het verkennen van de normatieve logica die verankerd is in feitelijk bestaande
liberale
---- instituties. Zo kom ik tor een heelandere normatieve politiekeGnalyse van, en kritiek op
de i n ~ t u t i o n e l evormgeving van mulucultureel burgerschap in Groot-Brittannii en
Frankrijk, twee samenlevmgen die voor de West-Europese ervaring met multicultureel burgerschap van groot belang zijn.
Liberalen en communitaristen: de grenzen van een filosofisch
onderzoeksprogramma

Sinds her midden van de jaren tachtig vormt het debat russen liberalisme en cominunitarisme in de Verenigde Staten en Canada her dominante kader voor de theorensche discussie over multicultureel burgerschap. De termen van dit debat maakten het mogelijk gecompliceerde dilemma's van overheidsbeleid en jurisprudentie te
formuleren als een verleidelijke binaire tegenstelling en paradox. Hoe kon de verdediging van de rechten en vrijheden van individuele burgers in een constitutioneel
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staarsbestel, en hun gelijkheid voor de wet, worden verzoend met de erkenning van
identiteiten die op gemeenschap berusten, en met het toekennen van speciale
groepsrechten of concessies aan minderheden? In een andere formulering gaat het
om de paradox dat de toekenning van een gelijk lidmaatschap van de samenleving
en van gelijke universele rechten gebaseerd moet zijn op een of andere vorm van
sluiting van de grenzen en uitsluiting van buitenstaanders
Nu in Europa en Noord-Amerika poblemen van immigratie, minderheden of
etnische en raciale conflicten steeds meer op de voorgrond treden, heeft het filosofische vraagstuk hoe men pluralisme op het gebied van cultuur en waarden kan verzoenen met politieke eenheid aan belang gewonnen. Aanvankelijk speelde het debat
russen individualistische liberalen die zich op rechten beriepen en communitarisusche liberalen die zich op identiteit beriepen, maar deze tegenstelling maakt steeds
meer plaats voor tussenwegen, zoals het burgerlijk republikanisme of constitutioneel
patriottisme. Burgerschap keert daarbij terug als het parool dat het theoretische debat
verbindt met actuele politieke discussies over burgerschapsrechten en -plichten, over
lidmaatschap en nationaliteitswetteii (zie vooral Kymhcka en Norman 1994) Het
nieuwe debat tussen liberalisme en communitarisme inspireerde John Rawls in zijn
rweede boek Polztzcal hberahsm (1993) zelfs tot een opvallende verschuiving van zijn
centrale probleemstelling. Het gaat hem nu om een overlapping consensus, een strikt
politiek, constitutioneel kader dar losstaat van een snbstannele liberale moraal. Deze
consensus zou dan als een aanvaardbaar referentiekader en idenuficatiemodel kunnen dienen voor allerlei culturele en religieuze groeperingen binnen een verdraagzaam liberaal staatsbestel
Zowel voor sympathisanten als voor critici blijft het rawlsiaanse kader het meest
voor de hand liggende idioom, vanwege de scherpe dilemma's die het oproept en d e
grenzen die het daardoor trekt. Het zoeken naar een overlappende consensus roept
onmiddellijk de vraag op waar de grens van die consensus ligt. Moet een tolerante
samenleving verdraagzaam zijn tegenover intolerante leden: tegenover hen die het
aangeboden kader welbewust niet aanvaarden en aanhangen? Waar trekt de liberale
staat de grens als het gaat om groepspraktijken die de constirutionele rechten en
vrijheden van het individu lijken te schenden? Deze theoretische raadsels vormen
het volmaakte idioom voor de goed voorbereide 'moeilijke gevallen' waar men in filosofische en theoretische werkcolleges zo dol op is. Moet de onderwi,sinspectie kinderen van de Amish-secte dwingen om naar school te gaan? Moet de staat toestaan
dat autochtone groepen in Noord-Amerika aan hun jongere leden beperkingen opleggen als die de groep willen verlaten? Moet de westerse staat tolerant 7ijn voor
praktijken ten opzichte van vrouwen en kinderen, zoals het dragen van de sluier,
vrouwenbesnijdenis, polygamie et cetera, ook al zouden die bil blanke westerlingen
niet worden getolereert^
Deze klassieke dilemma's zijn allemaal belangrijke vraagstukken. Maar hoe nuttig of representatief is het om gecompliceerde politieke en institutionele vraagsmkken van beleid en jurisprudentie uitsluitend te formuleren in termen van een paradox in de filosofische uitgangspunten? Een dergelijke formulering vooronderstelt
dat louter filosofische reflectie tot een uitkomst voert, die de werkelijke gevallen verheldert of zelfs oplost.

Het oorspronkelijke debat tussen liberalisme en communitarisme en het daardoor geinspireerde toegepaste werk vormen samen een intellectueel onderzoeksprogramme. Rond de intuÃ®tievrawlsiaanse methode voor het genereren van abstracte
fundamentele principes 1s men gaan zoeken naar toepassingen voor een steeds groter
scala aan gevallen. Kenmerkend voor her toegepaste werk is d e eclectische en bijna
terloopse manier waarop analyses van concrete gevallen theoretische stellingnames
moeten illustreren Zeer uiteenlopende kwesties, waarbij het gaat om uiteenlopende
raciale, etnische of religieuze geschillen in gevarieerde nationale of inst~tutionele
contexten, worden allemaal opgevat als uitdrukking van dezelfde essentiele tegenstelling en paradox van de liberaal-cominunitaire theorie. Hoezeer die theorie ook
mogelijkheden en inzichten biedt, zij legt ook beperkingen op aan wat men in het
oog krijgt. O m met de wetenschapsfilosoof te spreken- o p dit punt kan het onderzoeksprogramma degenereren
Ter illustratie kunnen we een korte blik werpen op twee van de meest gelezen recente bijdragen aan het debat tussen liberalisme en cornmunitansme- Muh~cultural
cimenship van Wil1 Kymhcka (1995) en Boundanes of cztzzenship van Jeff Spinner
(1994). In deze werken staan onmiskenbaar Noord-Amerikaanse politieke toestaoden op de voorgrond. Toch hechten beide auteurs er aan om de problemen van multicukureel burgerschap samen re vatten in Ã©Ã
enkele, 'redelijke' filosofische stellingname. Aan de filosofische kaders worden geen geografische grenzen gesteld: ze zijn
overal van toepassing waar een liberaal pluralisme bestaat en in praktijk woidt gebracht. Deze boeken worden dan ook allerwegen geciteerd in normatieve discussies
n Europa en elders.
Dit soort werk biedt inderdaad een achtergrond voor verstandige ethische reflectie over moeilijke praktijkgevallen. Zij dragen argumenten aan voor de beslissingen
die het Hooggerechtshof eigenlijk zou moeten nemen in zaken van constitutionele
aard, maar die onvermijdelijk worden gecompromitteerd door contextuele en toevalhge politieke invloeden. Toch zijn er problemen met het gebruik van de empirische ilkisiraties in beide boeken, vooral wanneer de auteurs zich begeven buiten de
Noord-Amerikaanse juridische cultuur. Beide auteurs veronderstellen dat een
scherpzinnige filosofische verheldering plus de toepassing van reflectieve commonme-argumenten genoeg is om ongelijksoortige voorbeelden uit de hele westerse
wereld in dezelfde filosofische problematiek in te passen. Maar als men zich het illustratfematenaal op deze eksterachtige manier roeÃ«igentbesteedt men niet echt aandacht aan de voorafgaande problemen van empirische interpretatie en vergelijkende
methode.
Kymlicka baseert zijn pleidooi op een notie van rechtvaardigheid, die grenzen
stelt aan de externe bescherming van groepsrechten door de staar, en aan de verdraagzaamheid voor beperkingen die gemeenschappen aan hun eigen leden opleggen. Daarenboven maakt hij onderscheid tussen de aanspraken van nationale minderheden en die van etnische immigranten, vanuit de gedachte dat een onbedreigde
opvoeding in de nationale cultuur een belangrijke bron is voor liberale autonomie.
Nationale minderheden kunnen dus sterke aanspraken op groepsrechten en zelfhesruui doen gelden, terwijl immigranten die rechten alleen kunnen opeisen voorzover ze bijdragen aan hun integratie in hun nieuwe nationale thuis en het verwerven
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van een nieuwe identiteit. Deze onderscheidingen maken inderdaad meer duidelijk
over wat er op het spel staat in die landen waar beide groepen aanwezig zijn en waar
beide meedingen naar minderheidsrechten en -voorzieningen, zoals in het hedendaagse Canada. Maar zij schieten tekort in die gevallen waar zij niet de kern van de
politieke of juridische dilemma's vormen. Ze zijn niet van toepassing op het vraagstuk van de zwanen van na de slavernij in de Verenigde Staten. Deze groep was geen
autochtone nationale minderheid en ook geen groep vrijwillige immigranten. Ook
geeft Kymlicka met zijn onderscheidingen geen rekenschap van de integratie van
immigranten uit de voormalige koloniÃ«en gastarbeiders in traditionele (niet door
immigratie gevormde) nationale staten in Europa, noch van de ontwikkeling van
Europa tot een nieuw soort transnationale politieke en sociale entiteit.
Spinner formuleert niet zo nauwkeurig een abstracte filosofische kerngedachte
over de plaats van cultuur of identiteit in een liberale definitie van het autonome liberale individu. Wel houdt hij vast aan de karakteristieke methode van filosofen om
heen en weer te springen tussen de theorie en zorgvuldig gekozen voorbeelden. Maar
omdat het zijn burgerschapstheorie ontbreekt aan een duidelijke filosofische kern, is
het moeilijk vast te stellen wat de rechtvaardiging is voor de koers die hij vaart tussen
de aangehaalde moeilijke gevallen. Anecdotische voorbeelden stapelen zich op, net
als de citaten van beroemde liberalen. Maar in die gevallen waar hij geen details over
de context of geschiedenis geeft - zoals wel gebeurt voorde Amish of de zwanen in
de Verenigde Staten -volgen de normatieve oordelen ('de liberale staat moet zus of
zo doen') elkaar met duizelingwekkende snelheid op. In de ene alinea mogen Sikhs
(welke Sikhs?en in welke liberale staat?)op school een tulband dragen, in de volgende alinea mogen zij geen dolk dragen. Even haastige beweringen worden er gedaan
over politiek en institutioneel gecompliceerde vraagstukken betreffende moslims in
Frankrijk of Groot-BrittanniZ, of de status vanTurkse gastarbeiders in Duitsland.
In beide boeken hebben de argumenten en onderscheidingen nog wel zeggingskracht voor de meest nabije omgeving van de auteur, maar die kracht gaat verloren
door het generaliseren voor die gevallen die niet in dat kader vallen; kortom, door
het ontbreken van een systematischevergelijking van verschillende gevallen.
In het debat tussen liberalisme en communitarisme ligt de nadruk op het reduceren van alle etnische dilemma's in heel Noord-Amerika en West-Europa tot proble.~ burgerschap. ioen d e i Ã « Ã ¤ Ã ¤ Ã ¯ Ã ¯ p Ã ¤ Ã ¤ ekader
rhe
men van muit i(trtturee1
werd voor een breder openbaar debat in de westerse liberale staten, had dat rot
gevolg, dat kwesties die voortvloeien uit immigratie en integratie vooral werden
besproken als problemen betreffende de grenzen van het pluralisme op cultureelgebied. Veelal stelde men het culturele 'verschil' van een minderheidsgroep in verhouding tot de 'westerse' cultuur heel stereotiep en al te problematisch voor, en overdreef men de dreiging van een 'cultureel fundamentalisme'. Zo werd de indruk
gewekt dat de integratie van moslimgroepen en -individuen neer zou komen op het
al of niet plaats bieden aan 'hun' culturele diversiteit, en aan het pluralisme van
waarden dat daaruit voortvloeit. Zo verloor men uit het oog dat problemen met integratie misschien meer een zaak zijn van sociaal-economische ongelijkheid en n n
onzekerheid en discriminatie bij de meerderheidsbevolking, of symptomatisch zijn
voor algemenere problemen van sociale integratie en nationale eenheid.
w
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O m deze conceptuele beperkingen te vermijden - en te laten zien dat feitelijke
multiculmrele dilemma's en reacties veel meer inhouden dan past in het kader van
het debat tussen liberalisme en communirarisme - is een andere benadering vereist.
Laten we de zaak eens omdraaien en de institutionele oplossingen voor bepaalde
multi~~ilturele
dilemma's in twee liberaal-democratische staten - Groot-Brittannie
en Frankrijk-, opvatten als voorbeelden van liberaal denken in depraktijk. Zouden
we daaruit nier iets kunnen leren over de successen en beperkingen van het toegepaste liberale politieke denken, iets waar we door filosofische formuleringen over
ideale situaties niet achter zouden komen?
Twee l i b e r a l e d e m o c r a t i e e n e n h u n ' e t n i s c h e d i l e m m a ' s ' :
een empirisch onderzoek

'

De meeste mensen hebben vermoedelijk geen probleem met de bewering dat GrootBrittannie en Frankrijk al lang bestaande liberaal-democratische staten zijn. Hun
politieke en sociale instituties stonden in het voorste gelid bij het vestigen van de
waarden van de Verlichting in de westerse wereld. Maar als je een politiek filosoof
vraagt, zijn ofhaar theorie over multicultureel burgerschap toe re passen op de insncuries die deze staten in de periode na de oorlog hebben gecreeerd voor het aanpakken van immigratie en cultureel pluralisme, dan luidt de conclusie waarschijnlijk dar
u}niet voldoen aan de standaarden voorgeschreven door het filosofische ideaal.
Waarom zou men rot die conclusie moeten komen? Het is immers heel goed mo-.oplos
gelijk een rationele reconstructie te maken van de verschillende institutionele
singen Zij zouden zich laten lezen als versies van filosofisch liberalisme in de prak
Ã • i j G lbeleidstheorie6n over morele sociale integratie, binnen de beperkingen e
voorwaarden van de liberaal-democratischepolitiek, de bestaande institutionele vormen en de specifieke kenmerken van de problemen waarmee men te maken bad. Als
men ze op deze manier leest, blijkt dat deze
beleidstheorieen een normatieve strek-king hebben, en dar een onderliggendenormatieve ratiÃ–nalitei bepalend is voor
hun werking, hun succes, en op den duur ookvoor hun tekortkomingen en mislukkingen. Een dergelijke beleidstheorie, of liever gezegd beleidsfilosofie, is een los interprecatiekader dat men kan aflezen uit de belangrijkste publieke discussie en UK
politieke documenten en formuleringen op het gebied van wetgeving en politiek.
Grof gezegd is dan in Frankrijk een overheidsbeleid ontwikkeld dat een hernieuwde versie van het traditionele individualistische republikanisme belichaamt.
een idee van assimilatie met de open, universele en meritocratische politieke cultuur
in Frankrijk, maar dan aangepast aan de specifieke problemen die zich voordoen
wanneer men Noord-Afrikaanse en Afrikaanse immigranten van voornamelijk islamitische oorsprong tor competente individuele Franse ciroyem wil maken. In GrootBrirtannie werden daarentegen postkoloniale instituties opgebouwd vanuit een
hoofdzakelijk paternalistische liberale logica gencht op het beheersen van tassenverhoudingen, in samenhang met een gedecentraliseerde vorm van multiculturalisme:
anti-discrimmatiewetten op raciale grondslag gaan samen met sociaal beleid dat
groeperingen wil integreren door hen toe te staan zich op lokaal niveau re organiseren vanuit culturele en ieligieuze doelstellingen
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Hoe men verder ook denkt over de interne logica van deze theorieen en over hun
praktische bruikbaarheid als theorietn van morele sociale integratie, het lijkt wel zeker dat zowel de filosofie van de republikeinse znr&gationin Frankrijk als die van de
multiculturele rassenverhoudmgen in Groot-Bnttannie, de toets van een 'overlappende consensus' naar rawlsiaans model niet zou doorbtaan. In geen van beide landen ziet men de concessies en de hulp die aan groepen immigranten geboden wordt
als fundamentele ~Fbijzondererechten, noch in constiturioneel opzicht noch in termen van praktische politiek. Bovendien zijn de speciale voorzieningen die in beide
landen 7 i p getroffen, ontworpen met het oog op de postkoloniale verplichtingen
van de heide landen, en daarom beperkt tot bepaalde welomschreven doelgroepen.
Ze zijn dus partijdig en hun rechtvaardiging laar geen veralgemening toe Ten derde
\ A & ^ * \ blijkt dar deze insntuues hoofdzakelijk zijn gebaseerd op overwegingen van hisrorische opportuniteit en bezorgdheid voor de sociale orde, en niet op rechcvaardigheidscriteria. Dergelijke instituties voldoen niet aan rechtvaardigheidsprincipes waarover
i
de nominaal betrokken pannen op een bewuste, redelijke en onpartijdige manier
./
rot overeenstemming zouden kunnen komen - en dat is toch waar alle toegepaste filosofie in rawlsiaanse trant van uitgaat. Met name paternalistische en partijdige redenen, alsmede redenen gebaseerd o p compromis en oppottunireit, worden door
deze principes uitgesloten.
Rawls hecht aan deze toets omdat hij gelooft dar de stabiliteit van een samenleving afhangt van het bestaan van zulke principes. De idealen zelf zijn er de oorzaak
van dat de mstituties van een echt liberale samenleving inderdaad werken. Maar hoe
geldig is deze bewering in verklarend opzicht? Als zij voor hedendaagse samenlevingen opgaat - en Rawls is dat zeker van mening- dan moet aangetoond kunnen worden dat de ideale principes ook empirisch bestaan en dat zij op een bepaald niveau
inderdaad een verklaring bieden voor het bestaan en het succes van liberale democratische mstiturionele vormen, in tegenstelling tot andere vormen van politieke organisatie.
De toegepaste politieke filosofie in rawlsiaanse trant heeft niet aangetoond dat
dit een zinnige bewering is. Het probleem komt duidelijk naar voren in het werk
van Kymlicka Weliswaar vermijdt hij veel van de gecompliceerde gedachtenexpenmenren die voor het volledige model van Rawls nodig zijn. Toch wil hq volhouden
dat het praktische succes van instellingen die rechten toekennen aan minderheden
toegeschreven kan worden aan de rechwtiardigheidsprincipes waarop ZIJ gebaseerd
zijn, en nzetaan politieke opportuniteit en historische traditie. Dit is met slechts een
normatieve bewering, maar ook een weinig aannemelijke verklaring voor de wijze
waarop bestaande instituties in feite werken. Uit de gevallen van Groot-Brittannie
en Frankrijk kan men opmaken dat zulke instituties in werkelijkheid totstandkwamen op grond van een logicavan opportuniteit, con~promisen niet voor veralgemening vatbare redenen, een logica die volgens de gangbare polinek-filosofische mAatstaven geen gelding heeft Met andere woorden, de benadering vanuit principes van
rechtvaardigheid dwingt ons te kijken door een lens die het onmogelijk maakt te begrijpen hoe en waarom de7e beide feitelijk bestaande liberale democratieen in hun
eigen termen werken.
Als we deze gevallen nader onderzoeken moeten we daarom de normatieve logica
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van de Britse en Franse instellingen zo analyseren, dat we hun normatieve prestaties
kunnenvetklaren, ook al voldoen ze niet aan de ideale voorwaarden van de overlappende consensus. Zo'n soort benadering kan worden geformuleerd in termen van
twee andere klassieken van de moderne politieke theorie. Ten eerste als een vraag
n de trant van Tocqueville: Als we onderzoeken volgens welke rationaliteit deze
instituties in feite werken, wat kan daaruit dan worden afgeleid over de voorwaarden en de institutionele vormen voor het verankeren en in leven houden van liberaal-demncransche
Een tweede vraag is in de trant van Madison: Als we
uitgaan van een veel minder idealistische opvatting over burgers en politieke actoren, wat voor mstitunonele instrumenten zijn er dan voorhanden om de ineenstorting van het polineke systeem en de samenleving te verhinderen? Beide vragen zijn
normatief van aard, maar zij kunnen ook worden gebruikt om te onderzoeken hoe
n Groot-BriuanniÃ en Frankrijk is gepoogd om de morele en sociale integratie
vorm te geven in reactie op de nieuwe immigratie en het toenemend cultureel plural~sme.
Theoretisch gesproken moet de toegepaste normatieve theorie dus instituties
lierontdekken. Een hele reeks van normatieve effecten kan worden toegeschreven
aan de ranonele en coherente organisatievan institutionele voorzieningen. Een politieke of sociale mstitutie is niet alleen gerechtvaardigd door principes waarover overeenstemming is bereikt, maar ook door de wijze van structurele organisatie. Het
denken over de organisatorische basis van de liberaal-democransche politiek is ontwikkeld door theoretici als March en Olsen en Douglas North onder de vlag van het
meuwe instztutionahsme. Zij richten zich op structurele mstitutionele factoren,
waarbi, men kan denken aan de formele insntuties van politiek, recht en grondwet,
en de regels volgens welke verschillende onderdelen van de staat en de politieke gemeenschap zich tot elkaar verhouden. Maar de institutionele analyse kijkt daarnaast
ook naar het ontstaan van sociale normen en naar het proces van taal- en symboolvorming. Daarin worden de classificaties en betekenissen vastgesteld die het raamwerk vormen waarmee vanuit het politiek systeem problemen in de publieke sfeer
worden benaderd. Dit soort normatieve effecten kunnen we terugvinden in de mstituties voor mukicult~ireelburgerschap die in de periode na de oorlog m Groot-Brittannik en Frankrijk zijn ontstaan.
I n s t i t u t i e s als c o n c e p t u e l e kaders en verhalen

Als we de twee empirische gevallen op deze manier bekijken, worden we vooral getroffen door de verschillen in de taal, de termen en begrippen waarmee in GrootBritrannit! en in Frankrijk immigratie en integratie werden gethematiseerd. Het gaat
hier om de wijze waarop de beleidsfilosofieen hun 'etnische dilemn~a's'codificeren
en classificeren De in deze dilemma's weergegeven sociale werkelijkheid woalle% manieren opgedeeld, al naargelang de uiteenlopende etnische, raciale, culturele of nationale verschillen en identiteiten die men bij de groepen immigranteh onderkenr. In de tweede plaats omschrijven deze filosofieen de belangrijkste integranemechanismen op uiteenlopende wijze. Zij vertellen een ideaaltypisch verhaal, dat
aansluit bij de eigen nationale geschiedenis en politieke cultuur. Daarbij spelen ook
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strategische overwegingen een rol. De doelstellingen, processen en werkwijze van de
integratie zijn allesbehalve vanzelfsprekend en worden door de beleidsfilosofie geconstrueerd ter rechtvaardiging van de eigen nationale benadering. Beide landen
pasten in feite hun koloniale instrumenten voor classificatie en bestuur aan de nieuwe postkoloniale situatie aan.
Voor Groot-Brittannie was de eerste stap het institutionaliseren van her centrale
onderscheid tussen immigranten uit het Gemenebest en anderen, en wel door toepassing van nieuwe nationahteitswetten. Voor Gemenebest-immigranten aanvaardde men een speciale verantwoordelijkheid, terwijl men zo voor anderen al in een
vroeg stadium effectief de deuren kon sluiten. Wie behoorde tot de selecte groep die
werd toegelaten kon zonder probleem worden beschouwd als wettig ingezetene en
volledig Brits staatsburger, zonder verdere voorwaarden. Uit een oogpunt van identiteit was dit geen probleem. Omdat er al langer uiteenlopende nationale identrteiren in Groot-BrittanniÃbestonden (Engels, Schots, Welsch, er cetera), was er altijd
al een kloof tussen het Britse staatsburgerschap als juridische categorie, en verschillende vormen van nationale identiteit. Bovendien was het Bntse burgerschapsbegnp
tamelijk leeg en had het een geringe politieke betekenis. Leden van etnische minderheden in Groot-Brittannie werden geaccepteerd op voorwaarde dar zij goede onderdanen van de Kroon waren, niet omdat zij volwaardige burgers waren in de klassieke
filosofische zin van het woord Binnen dit kader werden vervolgens de interne verhoudingen langs publiekrechtelijke weg gereguleerd. Classificaties betreffende rassenverhoudingen deelden de etnische immigranten ruwweg in naar 'ras' (een kunstmatige, algemene categone: voornamelijk zwartIAziatisch), en lieten aanpassingen
aan nieuwe gevallen toe ('raciaal' werd 'etnisch', zodat andere culturele groepen binnen de termen van de wet konden vallen). Deze symbolische logica van de selectieve
erkenning van groepen uit het vroegere Gemenebest vormt de kern van de Britse
multiculturalistische filosofie. Deze logica is selectief: voor groepen die buiten de
speciale postkoloniale verantwoordelijkheid van Groot-Brittannie vallen is geen
plaats; ook wordt geen rekening gehouden met mogelijke problemen door het uiteenvallen van de Britse nationaliteit of van de kunstmatige raciale groeperingen zelf
binnen deze orde.
Frankrijk vormt een uitstekend contrapunt voor Groot-Brittannie, omdat het er
officieel naar streefde alle classificaties van raciale of etnische aard uit zijn heleidsfilosofie weg te laten. De 'nieuwe republikeinse synthese' over immigratie- en integratiebeleid de Franse politieke consensus die in de jaren tachtig ontstond - houdt
ondanks een overeenkomstig postkoloniaal uitgangspunt hartstochtelijkvast aan de
gedachte dat 'Frans' een naar alle kanten open categorie is, verbonden met een idenweit en een vorm van sociaal lidmaatschap die specifiekpolitiek is, en niet met specifieke etnische kenmerken. Dit idee wordt in brede kring aanvaard, ook al wordt
het vaak aangevochten door uiterst rechts en uiterst links. Voor de eerstgenoemden,
omdat het een op de eigen cultuur toegesneden etnisch-nationale definitie van
Frankrijk uitsluit, terwijl de laatsten menen dat het juist een werkelijk multiculturele definuie uitsluit. Gegeven de afwijzing van 'natuurlijke' etnisch-culturele cnteria, wordt het centrale beleidsprohleem het trekken van grenzen tussen Frans en
niet-Frans - en daarmee het ontwerpen van officiele procedures voor naturalisatie.
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Toen dit probleem eenmaal de kern van het politieke conflict was gaan uitmaken,
KUSIS 7 2
ging men er de laatste jaren toe over om meer voorwaarden te verbinden aan het verwerven van de volwaardige nationaliteit: telkens met het argument om zo een succesvolle intÃ©gratiote garanderen. Het ideale begrip van een Franse citoyen kreeg
door deze voorwaarden een steeds sterkere morele lading. Volwaardige citoyennetÃ
werd afhankelijk van bewijzen van politieke participatie, cognitieve instemming
met Franse republikeinse waarden en het blijkgeven van de morele deugden die bij
het burgerschap horen. Met andere woorden, men wordt Frans door verdienste.
Strikt uitgesloten was de gedachte dat integratie zich zon kunnen voltrekken door
identificatie met etnische of culturele groeperingen die niet op de een of andere manier als officiÃ«lverenigingen door de centrale overheid werden gereguleerd. O m
deze reden kijken de Fransen doorgaans met verbijstering naar de Britse praktijk van
communitaire classificatie volgens etnische en raciale lijnen. Officieel is het tellen
van etnische en raciale minderheden in Frankrijk niet toegestaan: de bevolkingsstatistiek gaat altijd uit van de nationaliteit van herkomst, waarbij een binaire tegenstelling wordt gemaakt russen immigrÃ©en Ã©trangerenerzijds en Franse staatsburgers
anderzijds. Daarbij is officieel ook geen plaats voor minoritÃ©in een liberale staat die
nog steeds wordt geacht te zijn gebaseerd op de collectieve wil van alle vrije en gelijke individuele burgers. Deze beperkingen worden soms een probleem voorzover de
categorie Ã©trangerof immigrks in de waarneming van de mensen steevast in verband
wordt gebracht met etnische of raciale kenmerken; maar ze zorgen ook voor een
strikte meritocratie en kleurenblindheid in het openbare leven. Het proces waar alles om draait is, zoals altijd, de transformatie van de buitenstaander (de immigre) in
een model-citoyen: tijdens deze tocht ondergaat men een sterk gestileerde institutionele vorming volgens het republikeinse ideaal, om zich de regels en de identiteit van
het politieke systeem eigen te maken.
In beide landen verkregen de gebruikte termen en begrippen een vanzelfsprekend karakter, doordat zij deel uitmaakten van het algemene verhaal over de natie.
De narratieve component van de beleidsfilosohe zorgde voor een aanvaarding in
b k r-i n g = d e
doorsnei-liberalÃ«d~el~tilli~~~in~leidseffecten~t
- - nieuw; iGmigÃŒatie
en integrati&eIeid zo werd verbonden met de nationale traditie
en het lot van de natie. Maar ook hier verschillen Groot-BrittanniÃ en Frankrijk in
enkele belangrijke opzichten.
Groot-BrittanniÃis opmerkelijk, omdat de logica van de rechtvaardiging voor de
rassenverhoudingen gebaseerd was op een toekomstgerichte afweging die zijn tijd
vooruit was en toch opportuun was. Men maakte gebruikvan een repertoire aan beheers- en bestuurstechnieken dat ongetwijfeld diep geworteld was in de koloniale
heerschappij en in het klassieke politieke bestuur van het Verenigd Koninkrijk.
Maar de openlijke rechtvaardiging was gebaseerd op de visie, dat de Britse openbare
orde en nationale stabiliteit op middellange termijn het best verzekerd konden worden door een snelle beslissing over de status van de etnische minderheden en door
het accepteren van diegenen die al in het land waren. Dit is een voorbeeld van een
redenering in utilistische trant, uitgedacht door een paternalistische blanke elite.
Pressie van onderaf door de mobilisatie van etnische minderheden was niet opvallend; het beleid was ook geen weerspiegeling van progressieve maatschappelijke op--b
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vattingen, aangezien het ver vooruitliep op de openhaie mening. Het was niettemin
een conservatieve logica, omdat men beducht was voor de reactie van de meerderheid van de bevolking en voor het einde van de overheersende rol die de twee partijen speelden in de landelijke politiek. D e oplossing was in veel opzichten een synthese van de beste elementen uit het klassieke Britse conservatisme en het liberale
progressieve denken.
Zo'n oplossing voor de middellange termijn biedt echter niet noodzakelijk uitkomst voor de lange termijn. De redenering heeft ook m veel opzichten haar eigen
sporen uitgewist. In de jaren negentig was het inderdaad mogelijk de successen van
het multiculturalistische beleid inzake rassenverhoudingen ter herleiden rot een
logica, die in feite het model van geleidelijke sociale integratie volgde, zoals uiteengezet in de theorieen van T.H. Marshall. Maar dit maskeert in feite de veel oudere
historische antecedenten van de techniek en de politieke organisatie van conflictbeheersing in her Britse Rijk. Het maskeert metname her gevaar dat deze oplossing
slechts werkt zolang de immigratiekwesties strikt gescheiden wordt gehouden van
andere minderheidsvraagstukken binnen de fragiele Britse Unie. De beleidsfilosofie van Groot-Brittannie is bovenal een strikt nationale oplossing voor een eilandstaat.
Intussen deden sociale architecten in Frankrijk hun uiterste best, de oplossing
die in de laren tachtig onder een toevallige constellatie van politieke krachten tot
stand was rgekornen, te verankeren in de klassieke Franse traditie. Allerwegen probeerde men de nieuwe republikeinse synthese voor te stellen als niet meer dan een
reproductie van traditionele Franse praktijken van natievorming aan het eind van de
negentiende eeuw, toen Italianen, Polen en andere geimmigreerde arbeiders werden
geintegreerd tot volwaardige Franse burgers, met een identiteit die op Ã©Ã
lijn stond
met alle ongelijksoortige regionale identiteiten van /'Hexagone. Alles wat erop wees
dat deze mythen niet opgingen voor de naoorlogse, postkoloniale immigratie in een
globaliserende, postindustnele samenleving, werd systematisch weggereroucheerd.
De teleologie van het Franse verhaal over integratie wordt opgevat als een doorlopende traditie zonder breuken, die doorwerkt in het heden en naar een volledig
geintegreerde, 'universalistische' toekomst leidt. Ze stoort zich niet aan onderbrekingen als Vichy de raciale immigratiepolinek van na de Tweede Wereldoorlog of
het trauma van de koloniale oorlog in Algerije. Ook de heel andere, rivaliserende
Franse tradaies van een inheemse etnisch-culturele identiteit, en de rol van de
rooms-katholieke kerk zijn uit het nieuwe model weggelaten. Zelfs het recente feit
dat vÃ³Ãde jaren tachtig bij de aanpak van immigratieprohlemen het accent lag op
sociale zorg en het vermijden van klassenconflicten (meet overeenkomstig de Britse
benadering), werd in de nieuwe teleologischevisievergeten. La R+ubliquedu centre
die aan het eind van de tachtiger jaren door intellectuelen werd uitgeroepen is een
recente en door tamelijk toevallige factoren bepaalde uitvinding, al viel ze dan ook
samen met de bicentennairevan 1987. Het Franse republikeinse model is moedig en
huitengewoon specifiek, maar het heeft weinig aandacht voor hoe Frankrijk door de
komende decennia in Europa zou kunnen veranderen, of voor de gevolgen van de
toenemende regionalisering.

Institutionele sferen en arena's
Men kan de verschillende liberaal-democratische beleidsfiiosofiekn niet alleen bespreken in rennen van taalgebruik en categorisering, maar ook door een vergelijking
van formele eigenschappen. Ook dit kan leiden tot de gedachte dat rechtvaardigheidscriteria waarover men het in redelijk overleg eens wordt niet de enige bron van
normatieve legitimiteit of rechtvaardiging zijn. Concessies en institutionele compromissen zijn een onvermijdelijk, en mogelijk zelfs deugdelijk onderdeel van een
rechtvaardige orde. Zo kan men problemen van rechtvaardigheid benaderen door ze
toe te wijzen aan verschillende sferen van jurisdictie. Bovendien zijn er uiteenlopende niveaus van institutionele organisatie. De beleidsfilosofie van de nationale overheid kan in arena's op lokaal of supranationaal niveau ter discussie komen te staan,
waardoor ook die deel worden van de wijze waarop het politieke systeem praktische
problemen benadert.
In Groot-BrittanniC is er een strikte scheiding tussen het externe immigratiebeleid en de regulering van interne rassenverhoudingen. Door die scheiding van sferen
i integratie verzekerd voor die minderheden die door de beleidsfilosofie zijn erkend Het immigratiebeleid is volledig losgemaakt van de anti-discriminatiecriteria
voor de rassenverhoudingen, en achtereenvolgende mioisters van Binnenlandse Zaken stonden niet toe de beide sferen met elkaar te verbinden, wat zou gebeuren als
de anti-discriminatiewetten van toepassing werden verklaard op immigratieprocedures en -diensten. Bovendien heeft de Britse anti-discriminatiewet een regulerende
rol, maar is hij niet gericht op sociale verandering door interventie De wet dwingt
geen grondrechten af. Discriminatie kan alleen bestreden worden via een privaatrechtelijke aanklacht tegen met name genoemde bedrijven of organisaties. Het bereik van de wetgeving wordt zo bepaald door de ontwikkeling van jurisprudentie. In
het openbare debat streven de beide partijen in de nationale politiek meestal naar
een depolitisering van raciale en etnische vraagstukken. Men gaat er vanuit dat integratie met verloopt via de vertegenwoordiging van minderheidsbelangen in de nanoch via een breed scala aan speciale burgerrechten en politieke
tionale
rechten (zoals in de Verenigde Staten). Het bereiken van integratie wordt evenmin
opgevat als de transformatie van de nieuwkomer m een volwaardig staatsburger m
politieke zin (burgerschap blijft in Groot-Brittannie een zwak idee zonder politieke
lading). Nee, men gaat er vanuit dar integratie verloopt via vertegenwoordiging op
lokaal niveau, met name door vrijwillige deelname aan lokaal onderwijs, religie en
verenigingen voor de cultuur van het land van herkomst. DITsoort ideeen over het
totstandbrengen van een morele sociale orde verraden de invloed van her klassieke,
tegen de staat gerichte Engelse pluralisme, en het beheersen van culturele en klassenverschillen vanuit een prudente Ã¬aher-faire-gedachte
Officieel doet Frankrijk ook hier weer voornamelijk het tegendeel. De immigratiewetten en de daaropvolgende integratieprocessen ziet men als nauw met elkaar
verbonden door de naturalisatieprocedures en door het feit dat de Nationaliteitswet
de termen en voorwaarden voor het burgerschap van de Franse natie vastlegt. Men
gaat er dus helemaal vanuit dat integratie zich afspeelt in de formele politieke sfeer
en verloopt via de openlijke welbewuste aanvaarding van her publieke recht en de
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volledige politieke participatie als
individu in de staat. De twee pijlers van
het lidmaatschap van de politieke gemeenschap worden weergegeven met de klassieke symbolen van la code et ia cartc her systeem van het burgerlijk recht en de nationale identiteitskaart. Er is een smkte scheiding tussen de publieke en de privÃ©sfeer
cultureel pluralisme zoals dat zich uit in religieuze diversiteit is toegestaan en wordt
zelfs verwelkomd, maar alleen op voorwaarde dat het geen inbreuk maakt op de publieke sfeer. De grote vijand is politiek pluralisme: het bestaan van georganiseerde
groepen die
belangengroepen vertegenwoordigen en de publieke sfeer gebruiken o n ~hun eigen belangen te dienen en niet die van ia R@ublique. Een middenlaag van sterk georganiseerde, door de staat gereguleerde verenigingen moer tussen beide sferen bemiddelen, en waarborgen dat de identiteit van staatsburger niet
wordt uitgehold door de beperkte belangen van etnische groeperingen. De staat behoudt dus een sterke mate van controle over de cuItuurpolitiek ten aanzien van deze
vraagsrukken, en centraliseert met name de maarregelen in de sfeer van onderwijs en
religie. De onafhankelijke rechterlijke macht kent geen speciale voorzieningen voor
etnische of culturele groepen. Er is evenwel een goed ontwikkeld scala aan constiturionele, op rechten gebaseerde voorzieningen om de gelijkheid te beschermen en an[i-discriminatie af te dwingen; zo worden goede republikeinse principes en universele mensenrechten gehandhaafd.
De normatieve logica van deze twee uiteenlopende systemen blijkt het duidelijkst uit de manierwaarop zij m de praktijk met etnische dilemma's omgaan. Laten
we om dit toe te lichten eens kijken naar rwee van de bekende moeilijke gevallen
waar men in colleges over politieke filosofie zo dol op is: de Rushdie-affaire (een bekende Brits-Aziatische schrijver werd door moslims over de hele wereld met de dood
bedreigd vanwege een als godslasterlijk beschouwd boek) en de affaire dufoulard
(drie moslimmeisjes werden van school gestuurd omdat ze in de klas hun traditioneIe religieuze hoofddoek droegen). Als men beide gevallen in hun eigen context
plaatst is het opvallend hoezeer zij weerspiegelen wat er in beide landen bij multiculturele kwesties op het spel staat, en hoe beide politieke systemen op een kenmerkende manier met de crisis omgingen. Daarentegen valt er van geen van beide gevallen
veel te begrijpen in de ideale termen van multicultureel burgerschap zoals voorgesteld in de toegepaste politieke filosofie, hoewel beide in de discussies van Kymlicka
en Spinner aan de orde komen.
Zo noemt Kymlicka de Rushdie-affaire een zaak die het 'klassieke' probleem aan
de orde stelt van de noodzaak om een constitutionele grens te stellen aan de beperkingen die aan individuen binnen een minderheidsgroep worden opgelegd door andere leden van de groep. Maar dit is een nogal beperkende manier om de normatieve vragen die hier aan de orde zijn te karakteriseren. De spanning tussen vrijheidvan
meningsuiting en de bescherming van gemeenschapswaarden was toch vooral een
preoccupatievan het intellectuele debat, die maar ten dele recht deed aan de belangrijkste politieke en institutionele kwesties. Belangrijker is dat de zaak zichtbaar
maakte waar breuklijnen liepen in het mstitutionele kader voor het omgaan met etnische dilemma's in Groot-Brittanme. Ten eerste bleek dat een kader, dat slechts
berekend is op het erkennen van algemene 'raciale' groeperingen (de fictieve subcategorie 'Aziatisch'), moslims te weinig bescherming biedt tegen religieuze discrimi-
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natie. Ten tweede was er een gebrek aan juridische mechanismen voor het omgaan
met dergelijke gevallen van godslastering. Er was geen geinsrirurionaliseerd onderscheid tussen de publieke en de privÃ©sfeerdat het mogelijk maakte naar aanleiding
van een kunstwerk de vraag naar publieke moraliteit te behandelen. De werkelijk
normatieve kern van de zaak was dus een strijd over de vraag hoe en in wat voor termen het conflict in het openbaar moest worden geconceptualiseerd om een politiek
antwoord mogelijk te maken. Juist daardoor kon de zaak door bepaalde groepen
worden aangegrepen om het bestaande institutionele compromis op diverse manieren aan te vechten. Zo beschouwd had de affaire weinig te maken met het constitutionele vraagstuk van individuele rechten versus groepsrechten. Men kan beweren
(en dar lijkc de suggestie van Kymlicka te zijn) dar dit alleen maar bewijst dat GroorBrittanniÃ een formele structuur van minderheidsrechten nodig heeft om dit soort
problemen het hoofd te bieden; maar dat is een extern perspectief dat alle positieve
aspecten van her bestaande kader veronachtzaamt. Bovendien zou deze stelling in de
praktijk neerkomen op her schrappen van het gehele complex aan regelingen dar
thans besraat. In feite deden allerlei politieke actoren die bij de zaak betrokken waren - politici, religieuze en culturele vertegenwoordigers, de anti-discriminatielobby
-hun best om na de Rushdie-affaire de waarde van de bestaande mechanismen voor
her omgaan met etnische diversiteit opnieuw te bevestigen.
De affaire dufoulard lijkt een uitstekend voorbeeld voor her bespreken van de
vraag: 'Wat zijn de grenzen van de verdraagzaamheid?' of 'Moet er een groepsrechr
zijn op her dragen van religieuze symbolen?'. Deze filosofische formuleringen kwamen in het openbare debat inderdaad naar voren - de harde lijn van de filosofische
republikeinen over hkitÃ in de publieke sfeer enerzijds, retoriek in de trant van
droit Ã la d~~renceanderzijds
- maar er stond heel wat meer op het spel dan abstracte filosofische principes. In de eerste plaats betrof het een zaak die heel wezenlijke
vragen opriep over wie in een gecentraliseerde staat als Frankrijk de beslissingsmacht
moest hebben, en welke rechtvaardiging deze instantie moest gebruiken (moesten de
politici beslissen, of de media, of moest de hoogste Conseild'Ã©tade principes van re
voren vastleggen; of moest men op lokaal niveau van geval tot geval een pragmatische beslissing nemen)? In de tweede plaats was de vraag wat de meisjes nu precies
waren vanuit het gezichtspunt van de politieke besluitvorming en de bredere doelstellingen van de intÃ©gatio(waren zij in hun eigen cultuur opgenomen moslims,
achtergestelde immigranten, onderdrukte vrouwen of potentieel autonome roekomstige citoyennes, enzovoorts)? En in de derde plaats: nu intellectuelen in het publieke debar zo'n belangrijke rol speelden, was de vraag wat voor soort theorieÃ« de
doorslag moesten geven bij het beantwoorden van deze vragen (wogen filosofische,
politieke, sociologische of antropologische argumenten bij de beslissing het
zwaarst?).
Kortom, ook deze zaak kan niet worden gereconstrueerd als een moeilijk geval,
waarover men in Ã©Ã
alinea snel tot een moreel oordeel kan komen, door te kiezen
uit twee mogelijkheden. Sterker nog, als filosofen ernst willen maken met contextiieel werk op empirische grondslag, dan zullen zij gedwongen worden te erkennen dat
er zelfs goede filosofische redenen zijn waarom een dergelijke abstracte formulering
van m~llricultureleproblemen verkeerd is. Want in tegenstelling tot de theoretische
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formulering in termen van rechtvaardigheid, omvat depraktijk van het omgaan mer
etnische dilemma's ook meer pragmatische overwegingen over hoe een wenselijk
doel te bereiken valt, plus de erkenning van de kennistheoretische vraagstukken die
de conceptualiseringvan problemen van openbaar beleid met zich meebrengt.
Politieke processen en p o l i t i e k e dynamiek

De analyse van de reacties die een bepaald moeilijk geval bij instituties teweegbrengt
voen- tot de gedachte dat het bijzondere van de institutionele benadering daarin ligt,
dat zij de institutionele en politieke dynamiek in het normatieve beeld opneemt. De
rawlsiaanse benadering, die de normatieve grondstructuur van liberale instituties
wil blootleggen, leidt tor een statisch en onveranderlijk beeld van rechtvaardige liberaal-democratische systemen. Zij onderschat het probleem van de politiekeprestatie-.
het fen dat het vaak een aanzienlijke prestatie is datliberaal-democrarische systemen
uberhaupt voorzieningen ten behoeve van etnische minderheden ontwikkelden. We
weren immers dat veel politici van rechts, uit het politieke midden en zelfs van links
(ook na redelijke overweging) nooit zouden komen tot de verlichte stellingnames
die filosofen voorstellen op grond van het ideaal van de overlappende consensus.
Met andere woorden, de turbulente smeltkroes van democratische conflicten en
compromissen is een noodzakelijk onderdeel van de normatieve legiumireitvan elke
nieuwe insrituue. De geschiedenis van de immigratiepolitiek in Groot-BntcanniÃen
Frankrijk levert twee bewijzen voor hetzelfde punt: ondanks conservaneve tegenzin
tegen progressieve maatregelen, en ondanks de grote discrepantie russen de nieuwe
voorzieningen en de voorschriften van een ideale theorie op basis van rechwaardigheld, hebben beide landen niettemin in de loop der jaren een herkenbaar liberale,
nationale aanpak ontwikkeld voor de dilemma's van immigratie en integratie, die
kon rekenen op de steun van regenngs- en oppositiepartijen en op een brede maatschappelijke consensus. In beide gevallen was de doorslaggevende factor de aanwezigheid van dreigende figuren van uiterst rechts die de conservatieve aanhang verdeelden: Enoch Powell in Groot-Brittannik in de jaren zestig en zeventig; Le Pen in
Frankrijk in de jaren tachtig en negentig. De bereikte oplossingen zijn dus normatief omdat ze illustreren hoe een liberaal-democransch systeem moeilijke sociale
problemen re Iiif gaat en weet op te lossen' dit kan men beschouwen als een proces
van voortschrijdend sociaal leren.
Ook buiten her terrein van de ideale theorie moet her daarom mogelijk zijn termen voor evaluatie en kritiek re ontwikkelen op basis van een stellingname die
u w n u ~ bij-b?staa~de~kt;jken
t
(het beste theoretische werk op dit gebied is
wellicht d a t v a nMichael Waker; zie ook Jon Elster 1992). De cruciale vraag bij het
feitelijk bestaa$e liberale politieke instituties moet zijn die naar
succes' op^tangere termijn. Het kan zijn dat een evenwichtige,
/
heilzame institutiorretmegehng
goed functioneert op het moment waarop ze wordt
ingevoerd. Er is veel te zeggen voor de gedachte dat wat men in Frankrijk en GrootBnttanniÃaan oplossingen ontwikkelde, het beste was wat gegeven de moeilijke politieke en sociale omstandigheden van hun ontstaanverwacht mocht worden. In de
loop der jaren is er ook veel strijd geweest om nieuwe antwoorden te vinden op
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nieuwe problemen die zich voordeden. Maar instituties zijn soms niet in staat zich
voldoende te vernieuwen en zich aan te passen aan nieuwe problemen ofonvoomene uitdagingen die om nieuw beleid vragen; daardoor kan zelfs een regeling die aanvankeli)k ideaal was, op den duur perverse effecten gaan vertonen en uitmonden in
sociale pathologieen ofinstitutionele inertie Zulke problemen zijn een onvermijdelijk gevolg van de scheiding tussen het politieke gepuzzel waardoor de nieuwe instituties en wetten torstandkwamen, en het gewone reilen en zeilen van de instelling
door de jaren heen. In termen van het nieuwe institutionalisme, gaat het hier om de
'pad-afhankelijkheid' van institutionele vormen. Pad-afhankelijkheid hoeft niet te
wijzen op de inertie van traditionele vormen of op ongevoelige, mystificerende ideologieen of gewoonten. Zelfs bij een regeling die in normatief opzicht progressief is,
ligt er een probleem in het feit dar de politieke en instimtionele krachten die de regeling tor stand brachten waren geinvesteerd in het oorspronkelijke stelsel en niet in
mogelijke aanpassingen ofwijzigingen op grondvan latere ontwikkelingen. Bij politieke actoren zal er dus sprake zijn van tegenzin of onvermogen om opnieuw te investeren in een andere regeling waarvan kosten en baten onzeker zijn,
Wat zo'n institutionele analyse in termen van pad-afhankelijkheid feitelijk in
kaan brengt en vergelijkt, is de ratzonalitezt van de verschillende institutionele oplossingen op langere termijn: hoe adequaat het antwoord is van de oorspronkelijke
regeling aan de nieuwe sociale omstandigheden. Deze 'kennistheoretische
effectiviteit' van een beleidskader op langere duur heeft drie aspecten. I n de eerste
plaats hangt deze af van de coherentie die het ontworpen kader in de praktijk vertoont: hoe goed de elementen van her kader blijken samen te hangen wanneer zij in
verschillende institutionele arena's en ook op andere terreinen van overheidsbeleid
worden toegepast Er kunnen moeilijkheden ontstaan wanneer het overheidsbeleid
zijn objecten op een inconsistente manier definieert, door bijvoorbeeld in de antidiscriminatiewetgeving te spreken van 'zwanen' en in de bevolkingsstatistiek van
'moslims'. Een dergelijke inconsistentie kan alleen worden gehandhaafd door scherpe institutionele grenzen te trekken, bijvoorbeeld tussen 'etnische' vraagstukken en
'armoede'-vraagstukken. Het instandhouden van de restricties die voortvloeien uit
kunstmatige institutionele grenzen brengt echter kosten met zich mee, en het stelsel
kan overbelast raken als het niet wordt verstevigd door verdedigbare rechtvaardigingen en concrete successen.
Het tweede aspect is de representativiteit van het beleidskader. Feiten en gebeurtenissen bestaan buiten de engere politieke realiteit die het kader construeert: de
werkelijke aantallen nieuwkomers, hun werkelijke herkomst, internationale politieke ontwikkelingen. Men kan rot de diagnose komen dat er iets mis is met de representativiteit van een beleidsconstructie, wanneer een institutionele structuur er niet
goed in slaagt de categorieen die zij oplegt aan te passen aan de feiten die zij probeen vorm te geven. Een voorbeeld is de 'rassen1-wetgevingdie andere vormen van
discriminatie, zoals religieuze vooroordelen of vreemdelingenhaat, probeert te herleiden tot haar eigen juridische categotieen.
In de derde plaats is er het probleem van de verplichtingen die aan het vaststellen
van een beleidskader verbonden zijn. Her gebruik van abstracte principes als vrijheid of gelijkheid bij het rechtvaardigen van beleid kan voor de samenleving belang-
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rijke repercussies hebben wanneer zij eenmaal zijn vastgelegd en onderschreven. Zo
kunnen universalisering en abstractie een positief effect hebben, omdat aan het sociale en politieke gedrag een principiele maatstaf wordt voorgehouden. Maar in
sommige gevallen omstaan er juist moeilijkheden doordat moreel beperkte individuen nier beantwoorden aan de gestelde idealen. Als men aanneemt dat burgers rationeel, sociaal voelend, politiek bewust en ethisch onberispelijk zijn, dan zal de beleidsfilosofie ten aanzien van integratie in de praktijk haperen als zij dat niet blijken
te zijn.
Als men het Britse en Franse kader voor multicultureel burgerschap in deze termen beoordeelt, leidt dat tot allerlei contextuele normatieve vragen. Wat waren de
voordelen van deze kaders, en wat hun gebreken of blijvende gevoelige plekken?
Welke omstandigheden zijn zo veranderd dat de oorspronkelijke oplossing minder
s c h i k t is geworden? Welke mogelijke elementen of beleidsvragen werden niet
weerspiegeld in de beleidstheorie~Welke elementen pasten niet in de classificatie of
hadden geen goede plaats gekregen'
Het Bntse kader voor multiculturele rassenverhoudingen heeft zijn reputatie als
vooruitstrevende, verlichte Europese mtegrariefilosofie ten dele verdiend, ondanks
alle conservatief/liberale paradoxen. Hoe eigenaardig de grondslag voor de anndiscriminatiewetten ook is, veel Europese landen hebben niets wat ze evenaart. Bovendien belichaamt het kader de goede eigenschappen van de legendarische evolurionaire stap-voor-stap logicavan het Britse politieke systeem, waardoor een typisch
Britse vorm van multiculturalisme tot bloei kon komen en in brede kring door de
bevolking en de politieke partijen worden aanvaard. Waar etnische minderheden
door concentratie zichtbaar zijn, is een echt multiculturele samenleving ontstaan
Groot-Brinani115 kan zichzelf ook gelukwensen (en doet dat ook graag) met het depolitiseren vdn etnische en raciale kwesties, en het fen dat extreem rechts in de binnenlandse politiek geen rol speelt' dit in schril contrast mer de meeste andere WestEuropese landen.
Dit rooskleurige beeld moet echter worden afgezet tegen de tekortkomingen van
de Britse liberale oplossing. De specifieke, postkoloniale definities van etnische minderheden en het hardvochtige immigratiebeleid maakten deze barriÃ¨re en onderscheidingen ondoordringbaar, terwijl ze ook niet aan nieuwe soorten migranten
konden worden aangepast. Groor-Bnttannie heeft een slechte reputatie als het gaat
om vluchtelingen en asielzoekers, juist omdat universalistische overwegingen op basis van rechten geen deel uitmaken van de politieke redenen die bij het beoordelen
van de aanspraken van deze groepen worden aangevoerd. De status van in het land
woonachtige buitenlandse staatsburgers die geen Brits staatsburger kunnen worden
is onzeker, en voor hun rechten en welzijn is geen aandacht. Intussen ontstonden er
steeds meer conflicten tussen de praktijk van het multiculturalisme en de bedoeling
van de regels over rassenverhoudingen. In het integratieproces kregen kwesties van
armoede en welzijn steeds minder nadruk. Als gevolg van jarenlange rampzalige verwaarlozing is er nu een voortdurende dreiging van opstanden in de binnensteden,
door diegenen die niet werden afgekocht met de vele culturele compensaties voor
her ontbreken van effectieve positieve discriminatie. Met name moslimgroepen ontbeerden de bescherming en erkenning van raciale minderheden, terwijl dar nu juist

het onderdeel van de Aziatische bevolking is dar de grootste kans loopt op armoede
en slechte omstandigheden in de binnensteden. Het samengaan van deze factoren
verklaart waarom moslims zich in Groot-BrittanniÃ als een militante groep manifesteerden, voor wie de Rushdie-affaire een brandpunt vormde. Het gebrekaan politieke vertegenwoordiging blijft een gevoelig punt, omdat etnische minderheden nog
steeds sterk afhankelijk zijn van paternalistische blanke weldoeners in her parlement. Het vermoeden bestaat dat racistische houdingen nog heel sterk en wijdverbreid zijn, al vinden ze geen politieke uitdrukking. En al werd er in de jaren tachtig
geen directe aanval ondernomen op de multiculmrele rassenverhoudingen, toch
heeft de afbraak van lokale politieke macht en van de autonomie van het onderwijs
ten opzichte van de centrale regering ook veel van de pluralistische achtergrond vernieugddie bij de lokale aanpak van etnische spanningen voorondersteld was.
De werkelijk spectaculaire problemen die Groot-Brittannie te wachten staan
hebben echter te maken met Europa en met het bijeenhouden van het Verenigd Koninkrijk. Deze twee terreinen werden altijd gescheiden van de kwestie van het integreren van etnische minderheden, maar in Europees verband, waarin de natinnale
o r e i m t e i t in verval is geraakt, vallen ZIJ meer en meer samen. De Britse wetgeving is geheel ontworpen voor een postkoloniale, nationale eilandstaat met een premoderne constitutie, en stemt volstrekt niet overeen met de Europese wetgeving
over burgerschap of de rechten van migranten en buitenlandse staatsburgers. De sociale voorzieningen zijn armzalig en worden nog slechter, en Groot-Brittannie besloot zelfs om niet mee re doen met de Europese samenwerking op immigratiegebied, zoals het verdrag van Schengen. In deze ongunstige omstandigheden wordt de
kans groter dat de idiosyncratische oplossing voor de problemen van immigratie en
integratie, vijfentwintig jaar geleden voor de middellange termijn uitgedacht voor
een heel ander, zelfstandig Groot-Brittannis, uit elkaar zal vallen, net als trouwens
waarschijnlijk de Unie, wanneer her land door omstandigheden van buitenaf gedwongen wordt o m zij11 ancien rÃ©gtme-meihodevoor her besturen van randgebieden en minderheden prijs te geven.
Filosofische zendingsdrang is wel het sterkste punt van de Franse institutionele
oplossing. Doordat de centrale staar positieve maatregelen nam ter bevordering van
politieke identiteit en integratie, kon men grote successen boeken op die terreinen
die een formele indicatie voor integratie geven: onderwijs, vertegenwoordiging in
het openbare leven en cognitieve instemming met Franse waarden, taal en ideologie.
Het niveau en de kwaliteit van de sociale zorg is nog steeds goed, behalve waar financiele decentralisatie leidde tot her losmaken van armere banheues uit rijke stedelijke agglomeraties. De openlijke strijd in de politieke sfeer tegen de ideeen van het
Front natzonalmaakte dat een duidelijke meerderheid van de bevolking zich schaarde achter een progressieve, inclusieve visie op het Franse openbare leven: de uitzonderlijke raciale diversiteit van Parijs getuigt hiervan. De rechterlijke macht speelde
een progressieve rol door mensenrechten en gelijkheid-zonder-discriminatie hoog te
houden, en zo een tegenwicht te bieden tegen de gevaren van een populistische democratische politiek.
Aan de negatieve kant is er het voortbestaan van systematische blinde vlekken,
van zelfmisleiding bijna, waar het gaat om de kloof tussen het ideale model van de
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officiÃ«lbeleidsretoriek en de sociale werkelijkheid van de integratie. Dit blijft een

en hebben. In het openbare debat en voor het algevan Afrikaanse afkomst die al sinds drie generaties in
g steeds als Ã¨trangeren immigds. Deze binaire uitsluitingslogica werkt ook door in het onderscheid tussen publiek en privÃ©Het meest problematische symptoom was altijd de plaats van de islam in Frankrijk; de islam was bij tijden een bron van bijna hysterische vrees voor diegenen die erop gebrand waren de
republikeinse scheiding tussen publiek en privÃ te verdedigen. De school vormde
het brandpunt van deze problemen, wat de twisten en de politieke crisis rond de affaire dufoulurdverklaart. Deze officiele openbare houding heeft er alleen maar toe
geleid dat de meest militante minderheden binnen de islam werden aangemoedigd.
Bovendien verminderde de macht van de staat om alles centraal re regelen, en werd
in de jaren tachtig een economische en juridische decentralisatie naar gewesten en
steden afgedwongen. Dit betekende dat het harde centrale beleid ten aanzien van de
cultuurpolitiek steeds minder overtuigend werd vanwege lokale administratieve en
financiele aanpassingen. Het lijkt nodig dat de officiÃ©lpolitieke retoriek erkent dat
integratie primair plaatsvindt op lokaal sociaal niveau, en beslist niet uitputtend kan
worden beschreven in termen van de regels voor nationaliteit, formeel staatsburgerschap en participatie in de publieke sfeer.
Ook hier weer vormt de Europese politieke integratie de vuurproef voor de levensvatbaarheid van de specifieke nationale filosofie die men in Frankrijk ontwikkeld heeft. Frankrijk is beter in de constitutionele structuren van Europa geintegteetd dan Groot-Brittannie. Maar het staat voor dezelfde problemen wat betreft de
behandeling van in het land woonachtige buitenlandse staatsburgers (die vanuit het
gezichtspunt van de Franse burgerschapstheorie nauwelijks bestaan) en het opgeven
van de grensbewaking (het verdrag van Schengen werd ondertekend maar niet uitgevoerd). Globalisering en internationalisering zouden nog wel eens een grote schok
kunnen betekenen voor de mythen van de specifiek Franse cultuur met haar wankele combinatie van universalisme en disenction nationale.
Conclusie

Uit de ervaringen m Groot-Brittannik en Frankrijk kan men concluderen dat immigratie en cultureel pluralisme m een liberaal-democratisch systeem op zichzelf geen
zijn. Er ontstaat pas een probleem wanneer zij het symbolischebrandpunt
gaan vormen van conflicten die samenhangen met algemenere problemen en politieke tegenstellingen. De beslissende vraag ten aanzien van etnische dilemma's in
een liberale democratie is hoe men dient om re gaan met de reactie en het gedrag
van de grootste meerderheid in de bevolking, van wie deze mstituties voor hun
voortbestaan afhankelijk zijn. Mijns inziens vormt deze vraag betreffende de morele

en sociale integratie van de samenleving ah geheel een veel dieper en belangrijker
probleem dan de vragen naar de grenzen van het culturele pluralisme, of de verenigbaarheid van de islam met westerse waarden, die in het debat tussen liberalisme en
communitarkme naar voren komen.
In deze zin zijn immigratie en etnische diversiteit de laatste jaren een lakmoestest
voor deliberale pluralistische democratie in het algemeen. Zoals ik aldoor heb benadrukt moet men deze uitdaging niet proberen te beantwoorden op basis van een filosofische beschouwing die zich nergens aan verplicht weet, maar door een vergelijking van de praktijken en ervaringen van liberale democratieen die met dergelijke
problemen geconfronteerd werden, en er met meer of minder succes een institutionele oplossing voor vonden.
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