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Dat Roma nog steeds onderwerp zijn
van hoogoplopende maatschappelijke
debatten, bleek recentelijk opnieuw
toen Vlaams minister van Binnenlands
Bestuur en Inburgering Geert Bour-
geois zich enkele opvallende uitspra-
ken liet ontvallen. Zijn voorstel om
Roma verplicht te laten inburgeren
stuitte op uiteenlopende reacties en
vooral weerstand. Niet onbegrijpelijk,
want het voorstel gaat in tegen de hui-
dige Europese regelgeving. Die waar-
borgt vrij verkeer van personen en
goederen tussen alle landen van de
Europese Unie. Nog los van het defi-
niëringsprobleem hoe bepaald kan
worden wie wel of niet Roma is, sug-
gereert het voorstel een specifieke
aanpak voor deze groep. Tijdens een
ruimer debat in De Zevende Dag (VRT,
10 maart 2013) krabbelt de minister
terug door te stellen dat deze inburge-
ringsverplichting niet alleen een ver-
eiste zou moeten zijn Roma maar voor
alle EU-burgers. Maar het mag duide-
lijk zijn dat hij met het initiatief niet
doelt op onze Nederlandse Noorder-
buren, terwijl die nog altijd de groot-
ste groep van intra-Europese immi-
granten in Vlaanderen uitmaken. De
motivatie klinkt nochtans positief: het
gaat om een groep waarvan de inte-
gratie moeizaam verloopt en die alle
ondersteuning verdient. Inburgering is
daartoe de sleutel. Zoals de minister
stelt, maakt het mensen sterk, helpt
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het hen de taal te leren, geeft het hen
maatschappelijke oriëntatie en vormt
het een toeleiding tot werk. Tijd om
even één en ander op een rijtje te zet-
ten in dit complexe debat waar een
eenduidige oplossing niet meteen voor
handen lijkt.

INBURGERING EN INTEGRATIE
Idealiter sluiten inburgering en inte-
gratie naadloos op elkaar aan. Toch is
het gevaarlijk beide met elkaar te ver-
warren. Inburgering verwijst naar de
maatschappelijke verwachtingen ten
aanzien van immigranten om zich het
‘burgerschap’ eigen te maken. Dat wil
zeggen: die kennis, vaardigheden en
attitudes te verwerven die nodig zijn
om op een ‘verantwoorde’ manier als
burger in onze samenleving te functio-
neren. Maatschappelijke oriëntatie en
een inleiding in de taal, geschiedenis
en tradities vormen de belangrijkste
ingrediënten van dit traject. Potentieel
biedt zo’n inburgeringcursus zeker
kansen tot integratie. Bij integratie
gaat het om het deel worden van die
samenleving. Dat laatste veronderstelt
een beweging in twee richtingen: de
nieuwkomer zal een inspanning moe-
ten leveren om ‘zich te integreren’.
Tegelijk veronderstelt ‘deel worden’
ook een openheid en bereidheid van de
samenleving om zich open te stellen
voor nieuwkomers. Dan wordt het
duidelijk dat inburgering wel kansen,

maar geen garanties op integratie
biedt. Mensen kunnen perfect Neder-
lands spreken en zich sociale regels
eigen maken zonder geïntegreerd te
zijn. De maatschappelijke verwachting
om de manier waarop onze democrati-
sche samenleving functioneert te res-
pecteren, is op zich zeer legitiem. Maar
het geheel krijgt een wrange bijsmaak
van zodra men gaat spreken in termen
van verplichtingen, inclusief bijvoor-
beeld geldboetes bij onvoldoende aan-
wezigheid op lesmomenten. Het voor-
stel van de minister is om het vrijblij-
vende recht tot participatie aan het in-
burgeringstraject waar deze mensen nu
al over beschikken, voortaan verplicht
te stellen. Inburgering wordt dan een
bindende voorwaarde om in ons land te
mogen verblijven. Dat laatste lezen als
een ondersteunend initiatief dat intra-
Europese migranten nieuwe kansen wil
geven, snijdt dan niet langer hout. 

RECHTEN EN PLICHTEN
Zoals gezegd, zijn er goede redenen om
als overheid niet alleen te hopen dat
nieuwkomers een inspanning zullen
doen om te integreren, maar dat tot op
zekere hoogte ook formeel te verwach-
ten. De vraag is alleen of een toene-
mende verschuiving naar een rechten-
plichten discours de initiële doelstel-
ling van integratie wel zal dienen.
Onvermijdelijk formaliseert en ver-
hardt het verplichtende karakter de
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relatie tussen de samenleving en de
nieuwkomers. Op korte termijn kan dat
wenselijk gedrag bewerkstelligen,
maar de vraag is maar zeer of die aan-
pak bijdraagt tot daadwerkelijke inte-
gratie. Dat laatste veronderstelt dat de
samenleving niet alleen als strenge
bovenmeester maar ook als betekenis-
vol wordt gepercipieerd. Pedagogen
weten al langer dat het bekrachtigen
van gedrag niet alleen wenselijker is
dan straffen, het is ook effectiever.
Mensen het vertrouwen en de rust
geven dat ze deel mogen uitmaken van
de samenleving, lijkt alvast een
vruchtbaardere bodem om verwachtin-
gen te stellen en integratie een kans te
geven. Laat nu net dat gemis aan ver-
trouwen in de burgersamenleving zijn
wat de Roma (en bij uitbreiding andere
minderheden) zo vaak typeert. Het
herstel van dat vertrouwen is dan ook
de voornaamste opgave waar we maat-
schappelijk voor staan om de integra-
tie van deze mensen een realiteit te
maken. En daar kan een rechten-plich-
ten discours hooguit in de marge toe
bijdragen.

STEUN OF STIGMA?
Het voorgaande brengt ons bij de vraag
naar de wenselijkheid van een doel-
groepgerichte aanpak. De onderlinge
verschillen tussen Roma zijn enorm
groot. Wat ze wel gemeenschappelijk
hebben: de confrontatie met racisme,

discriminatie en uitsluiting. De vraag
is of dat ‘kenmerk’ de basis kan vormen
voor doelgroepgericht werken (dat is
overigens ook een relevante vraag voor
andere minderheden). Als minder-
heidsgroep verdienen ook Roma de no-
dige ondersteuning in het kader van
maatregelen die gericht zijn op non-
discriminatie. Maar dat betekent nog
niet dat deze mensen gebaat zijn bij
een doelgroepgerichte aanpak voor
Roma in een ruimer sociaal beleid.
Integendeel, het gevaar van een der-
gelijke benadering is mogelijks groot.
Het verdedigen van de noodzaak aan
een specifieke aanpak impliceert dat
de Roma zélf op één of andere manier
‘anders’ of ‘problematisch’ zijn. Of dat
gebeurt binnen een criminaliserend,
een culturaliserend of een armoede-
discours is eigenlijk van secundair
belang: telkens worden de Roma hetzij
als dader dan wel als slachtoffer
geïdentificeerd met problemen. Een
benadering die uitgaat van het maat-
schappelijke geconstrueerde karakter
van problemen, biedt betere aankno-
pingspunten om mee aan de slag te
gaan. Het verschil tussen ‘de Roma zijn
een probleem’ en ‘de integratie van de
Roma verloopt problematisch’ lijkt een
kleine nuance, maar is dat niet.

SOCIAAL EUROPA
Dat brengt me bij een laatste aan-
dachtspunt. Het Vlaamse integratie-

verhaal van Roma en andere intra-
Europese migranten staat niet los van
de ruimere Europese context. Die
staart zich blind op het ideaal van een
Europees burgerschap dat vooralsnog
geen realiteit is. De welvaartsverschil-
len binnen de Unie kunnen vanuit
economisch perspectief secundair zijn,
maar zijn dat zeker niet voor haar
sociale cohesie. Een solidair of sociaal
Europa draait om meer dan het financi-
eel ondersteunen van overheden en
banken in zogenaamde risicolanden.
Het veronderstelt een fundamentele
reflectie over de manier waarop het
samenleven in Europa vorm kan
krijgen. In de liberale werkingslogica
die vrij verkeer van mensen en goede-
ren vooropstelt, zijn intra-Europese
migraties eerder wenselijk dan proble-
matisch. Dat er nog een lange weg te
gaan lijkt om daar toe te komen, mag
ons echter niet vrijwaren van de
verantwoordelijkheid om deze nieuw-
komers, net zoals alle anderen, de
plaats in onze samenleving te geven
die hen toekomt. En in dat verhaal zijn
Roma Europese medeburgers zoals alle
andere.
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