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Zij zijn wij:  
dialoog in een  
superdiverse  
samenleving

soFie Put

De aanslag van 9/11 (nu bijna 14! jaar geleden) deed onze samenleving, meer dan we in 

ons dagdagelijkse leven vermoedden, erg bewegen. Er is sindsdien een generatie jonge-

ren opgegroeid onder een juk van wantrouwen. Jongeren die zich moeten verantwoorden 

voor de ramadan, voor op pleintjes spelen, voor terroristische aanslagen, voor afghani-

stan, syrië en voor het luide taalgebruik. Deze evolutie kwam begin dit jaar, met Charlie 

Hebdo, in een nieuwe stroomversnelling. Dat wantrouwen doet iets met de identiteit van 

die jongeren, het trapt op de ziel en kwetst. 

De auteur is adviseur migratie en diversiteit  
bij de studiedienst beweging.net

O-DeGids-Juni-6105.indd   5 29/05/15   14:55



de gids | JUNi 20156

Zelfs de ad-hoc Commissie ‘radicalisering’ 

in het  Vlaams Parlement erkende 

net discriminatie als een mogelijke 

voedingsbodem. En beveelt aan om de 

nodige instrumenten op poten te zetten om 

discriminatie op de arbeidsmarkt aan te 

pakken.

Daarnaast creëert dit wantrouwen bij die-
gene die wantrouwt een handelen ge-

stoeld op angst: angst voor de ‘jobstelende’ 
Pool, de ‘criminele’ albanees of de ‘potentiële 
moslimterroristen’ in de eigen achtertuin.1 toch 
zien we in de huidige tijdsgeest ook steeds dui-
delijker een positieve reflex, die van de open 
samenleving, die van verdienstelijke pogingen 
tot dialoog. analisten en maatschappelijke orga-
nisaties wijzen erop dat maatschappelijke uit-
sluiting, discriminatie en onverschilligheid lei-
den tot sociale spanning en exclusie. Zelfs de 
ad-hoc Commissie ‘radicalisering’ in het  
vlaams Parlement erkende net discriminatie als 
een mogelijke voedingsbodem. en beveelt aan 
om de nodige instrumenten op poten te zetten 
om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te 
pakken.2

binnen beweging.net is er in die context de vraag 
ontstaan om interculturaliteit en diversiteit voor-
aan op de bewegingsagenda te zetten. hierbij 
benadrukken dat we via onze aanpak de waan 
van de dag willen overstijgen en in het verlengde 
willen werken vanuit het kwalitatieve, warme sa-
menlevingsmodel dat we voorstaan. daarom zul-
len we bewust opteren om niet in te spelen op de 
radicalisering en duidelijk de kaart tegen polari-
satie te trekken. we leggen de nadruk op het be-
lang van bruggen slaan, van een inclusieve sa-
menleving, waar ontmoeting en samen-leven 
centraal staan. 

als beweging.net willen we het wij-zij denken 
doorbreken en de breuklijnen anders leggen: ‘zij 
zijn wij’- we leggen niet de nadruk op de 0,1% 
extremisten, wel op de 99% anderen die samen-
leven ook voorop stellen. 

DE sUPErDIVErsE samEnlEVIng: 
EEn rEalItEIt In CIJfErs
onze samenleving is vandaag superdivers, niet 
meer, niet minder. wat betekent dit? superdiver-

siteit als concept legt de nadruk op de verschui-
ving van een multiculturele naar een superdiver-
se samenleving en wordt zo gekenmerkt door 
twee dimensies3. ten eerste is er een kwantita-
tieve verschuiving. de diversiteit groeit overal, 
zowel in grote steden als in kleine gemeenten. 
grote steden tellen geen ‘meerderheidsbevol-
king’ meer: de meerderheid van de bewoners 
bestaat uit een brede laag aan minderheden. 
een voorbeeld: vandaag heeft 44% van de ant-
werpenaren wortels in migratie. dat betekent dat 
ze ofwel in het buitenland geboren zijn, ofwel 
een vader of moeder hebben die in het buiten-
land geboren is. dit percentage stijgt elk jaar 
met 2%. op de schoolbanken is dit percentage 
nog veel hoger: 70% van de antwerpenaren jon-
ger dan 10 jaar heeft wortels in migratie. kinde-
ren kleuren de steden4. de tweede dimensie is 
een kwalitatieve verschuiving: de diversiteit zelf 
is veranderd. in de jaren 60 kwamen de migran-
ten uit enkele landen: italië en spanje. vanaf 
1964 was dat voornamelijk Marokko en turkije. 
vandaag komen ze uit de hele europese unie en 
de wereld. belgië telt een bijzonder groot aantal 
nationaliteiten: in brussel en antwerpen 170, in 
gent 150, in Mechelen 130 en in kortrijk 110. 
Met een daarbij horende talenvariëteit en een 
grote religieuze diversiteit en een dispariteit van 
rijk en arm. er is vandaag de dag dus een grote 
diversiteit in de diversiteit. superdiversiteit duidt 
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wat tien jaar geleden niet zo opvallend aanwezig 
was en vandaag steeds vaker opduikt, is een an-
tikoloniale logica. een logica van emancipatie, 
waarin men zich steeds meer gaat positioneren 
als een erfgenaam van de vroeger gekoloniseerde 
landen, als Congolezen, Maghrebijnen of wat 
ook. vanuit die antikoloniale opstelling gaat men 
de eis tot assimilatie verwerpen. in het Fransta-
lige discours in brussel spelen die postkoloniale 
dynamieken heel sterk. voor de brusselse 
Maghrebijnen is de islam zo een authentieke an-
tikoloniale cultuur en religie. deze jongeren zijn 
veel meer betrokken op en verbonden met de 
internationale gemeenschap. hun identiteit 
wordt niet meer alleen gevormd door wat er in 
onze samenleving gebeurt maar evengoed door 
wat er op globaal vlak gebeurt.

door het failliet uit te roepen van de multicultu-
rele samenleving en door een einde te maken 
aan het politiek correct denken, heeft men een 
generatie gecreëerd die alleen maar te horen 
kreeg dat er in deze maatschappij geen plaats is 
voor hun religie. dan moet je niet verbaasd zijn 
dat er een generatie opstaat die effectief van 
mening is dat er hier voor hen geen plaats is. 
Men zaait wat men oogst.7

superdiversiteit betekent dat je opereert in een 
wereld die continu verandert. en dat je beseft 
dat dit  bijdraagt tot polarisatie en de vraag ver-
sterkt naar wie jijzelf dan wel bent, naar je eigen 

dus op de combinatie van het toenemen van di-
versiteit en de veel grotere diversiteit in de diver-
siteit, wat gepaard gaat met een complexer wor-
den van de samenleving.5

VOOrBIJ ‘wIJ-ZIJ’: mEErVOUDIgE IDEntItEItEn 
als BasIs
“Vlamingen maken na 22 uur geen lawaai meer. 
Ze spreken Nederlands, zijn punctueel en vinden 
gezondheid heel belangrijk. De Vlamingen leven 
niet op straat, ze houden van rust en stilte.” Zo 
schetste de vlaamse overheid in haar legendari-
sche ‘starterspakket inburgering’ het beeld van 
‘de Vlamingen’.6 ikzelf voel me niet direct aange-
sproken door deze schets, u waarschijnlijk ook 
niet. 

Maar welk beeld wordt er getoond van de ge-
kleurde medemens? de media slagen er bijvoor-
beeld nog altijd niet in om superdiversiteit als 
een natuurlijke evolutie of verandering voor te 
stellen. bepaalde politieke partijen spelen ook 
nog altijd in op de angst die er leeft onder de 
mensen. 

ook hier zien we belangrijke evoluties in de tijds-
geest: in de jaren tachtig en negentig vond men 
dat de vreemdeling hier thuis hoort en een plaats 
moest krijgen. er waren hand in hand-campag-
nes. de mensen van vreemde origine die toen 
adolescent waren, aanvaardden ook veel meer 
dat ze vreemdeling waren. Ze stelden zichzelf de 
vraag hoe ze zich hier konden positioneren.  van-
af eind de jaren 90 groeit er in die kringen een 
burgerschapsdiscours en stellen ze zich niet lan-
ger op als vreemdeling maar als burger en vol-
waardig lid van deze samenleving. dat betekent 
ook dat er bepaalde claims gemaakt worden die 
de eerste generatie niet maakte. Claims voor een 
gelijke behandeling omdat ze hier geboren zijn 
en tot dit land behoren. dat gaat van antiracisti-
sche claims tot het opeisen van het recht om je 
eigen religie te beleven.  

grote steden tellen geen 

‘meerderheidsbevolking’ meer: de 

meerderheid van de bewoners bestaat 

uit een brede laag aan minderheden. Een 

voorbeeld: vandaag heeft 44% van de 

antwerpenaren wortels in migratie.
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Vanuit de antikoloniale opstelling gaat 

men de eis tot assimilatie verwerpen. In 

het franstalige discours in Brussel spelen 

die postkoloniale dynamieken heel sterk.

identiteit. toch kan het uiteindelijk gewoon gaan 
om een pluralistische samenleving waarin men-
sen met een ander referentiekader met elkaar 
samenleven in dezelfde geografische ruimte. in 
alle simpliciteit en in alle complexiteit.

OntmantElIng Van rECHtEn  
DOOr nEOlIBEraal systEEm
richard wilkinson noemde ongelijkheid in De 
gids van februari 2014 een soort van algemene, 
wijd verspreide vorm van vervuiling. hij linkte in 
The Spirit Level ongelijkheidskloven tussen arm 
en rijk aan een aantal gezondheidsproblemen, 
aan obesitas, drugsproblemen, tienerzwanger-
schappen,… en aan een verminderd gemeen-
schapsleven.

het neoliberale systeem installeerde via privati-
sering en deregulering een proces van ontmante-
ling van individuele rechten: sociale, economi-
sche, tout court mensenrechten. ook de sociale 
solidariteitsmechanismen in onze samenleving 
werden sterk aangevallen. guy standing, profes-
sor economie & arbeidsrecht, stelt dat we naar 
een darwiniaans samenlevingsmodel geëvolu-
eerd zijn waar alles rond competitie draait. dit 
veroorzaakt een existentiële stress die een fun-
damentele oorzaak is van de socio-economische 
crisis vandaag. om dit te kunnen menen we dat 
waardering binnen de samenleving, van én door 
anderen cruciaal is. waardering speelt een be-
langrijke rol in de welzijnservaring en leidt ons 
ook terug tot de doelstellingen die men voorop-
stelt in het leven. het is die waardering die vele 
gekleurde mensen missen.  je hoort vaak van 
jongeren: “Hoeveel ik ook mijn best doe, ik kan 
naar de universiteit gaan, een diploma halen, 
maar wat ben ik ermee als ik toch niet aan werk 
geraak? Als ik toch altijd aangesproken word op 
mijn afkomst en altijd een buitenstaander blijf, 
hoeft het niet meer.” de aanslagen in londen, 
enkele jaren terug, of deze op theo van gogh, 
zijn gepleegd door mensen die perfect ‘geïnte-

greerd’ waren, die opgegroeid waren in de sa-
menleving en daar perfect in functioneerden. 
Maar op een gegeven moment keren ze zich toch 
tegen die samenleving. er is een grote gelaagd-
heid in de identiteit van deze mensen.8

we voelen aan dat momenteel mensen meer en 
meer de drang en nood beginnen voelen om op-
nieuw meer betrokken te zijn in de samenleving, 
om actie te kunnen voeren, om te reageren tegen 
dat neoliberale, dominante systeem. deze drang 
wordt nog versterkt door het fenomeen van de 
superdiverse samenleving. voor beweging.net is 
het belangrijk mee te werken aan een gemeen-
schap die insluit, een groep waarop je kunt te-
rugvallen. als je niet tot een gemeenschap hoort, 
luisteren weinigen naar je, krijg je niet het gevoel 
thuis te zijn in de samenleving. dan is er nie-
mand die jou en je talenten erkent. 

sUPErDIVErsItEIt: BrOn Om maatsCHaPPE-
lIJKE OngElIJKHEDEn aan tE PaKKEn
superdiversiteit betekent dat we allen minderhe-
den zijn, vandaar dat gelijke rechten van cruciaal 
belang zijn. en dus is de uitdaging: hoe zorgen 
we ervoor dat mensen van andere origine poli-
tiek, economisch en sociaal dezelfde rechten 
hebben als de anderen? 

onze samenleving is complex, en blijft niet meer 
binnen de grenzen van de ‘klassieke’ natie. Maar 
onze rechten zijn wel gekoppeld aan de grenzen 
van die natie. als we die grenzen overschrijden, 
veranderen onze rechten. voor het eerst sinds 
lange tijd leven we in een samenleving van su-
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men dezelfde fouten blijven herhalen. de andere 
als gelijke accepteren en waarderen, is de bron-
code van sociale en economische welvaart.10 
dit accepteren moet noodzakelijkerwijze plaats-
vinden in een dialoog, waar eenieder niet gewoon 
zijn mening naast elkaar plaatst, maar die me-
ning omzet in een voorstel. hierdoor gaan we met 
elkaar in contact, waarbij we de voedingsbodem 
voor irrationeel gedrag, fanatisme en zelfbeklag 
stap voor stap wegnemen. in deze dialoog mogen 
we de angst die leeft bij de mensen niet negeren 
maar moeten we zoeken naar oplossingen om de 
veerkracht te vergroten. de strijd tegen de toene-
mende sociale ongelijkheid is daarom ook een 
evidente prioriteit voor beweging.net.
 
VIJf slEUtElElEmEntEn Van aanPaK BInnEn 
BEwEgIng.nEt
de komende periode willen we als beweging.net 
een traject rond (super)diversiteit uitzetten. vol-
gende sleutelelementen zullen hierin centraal 
staan:
1. het belang van het krijgen en creëren van 

kansen binnen en door de samenleving.
2. ‘Culture does matter’: het leren kennen van 

elkaars’ cultuur helpt om het ‘wij-zij verhaal’ 
om te zetten naar een ‘wij-wij verhaal’.

3. het belang van dialoog: met elkaar in dialoog 
gaan, zij het ad hoc, zij het structureel om 
ontmoeting te realiseren.

4. het middenveld werkt aan een inclusieve sa-
menleving, waar samen-leven centraal staat 
en waardoor angstgevoelens weg kunnen eb-
ben.

perdiversiteit met heel veel verschillende rech-
ten. de basis van democratie is het gelijkheids-
principe maar dat hebben we vandaag niet. 

diderot zei twee eeuwen geleden al dat als men-
sen geen gelijke rechten hebben, er ongelijkheid 
ontstaat, en als er ongelijkheid is, is er frustratie 
en als er frustratie is, krijg je polarisering en ge-
weld. dat is een wetmatigheid. we kunnen nu 
nog altijd doen of die - zeg maar vijfduizend slo-
vaken die hier niet mogen zijn - geen impact 
hebben op onze samenleving, maar ze hebben 
dat wel. ofwel via zwartwerk, met bedelarij of 
met andere middelen zullen ze hier proberen te 
overleven. we zitten met krakende roma’s om-
dat ze niet kunnen rekenen op het universeel 
woonrecht. Men kiest dan niet voor een rechten-
perspectief, maar men wil het kraken strafbaar 
stellen.

dit aanpakken betekent, naast handelen vanuit 
een rechtenperspectief, extra aandacht voor de 
waarden die we onze kinderen meegeven, hoe we 
hen voorbereiden op een leven als burgers in een 
democratisch bestel. het betekent dat we hoog-
dringend werk moeten maken van gelijke kansen 
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. het be-
tekent dat we actief waakzaam moeten blijven 
voor democratie verstorende dynamieken die de 
vernislaag van onze beschaving kunnen aantas-
ten. je produceert nu eenmaal niet straffeloos 
een toekomstloze onderklasse van mensen met 
niet toevallig allemaal grotendeels dezelfde soci-
aal-culturele achtergrond.9

DIalOOg: Daar gaat HEt BIJ Ons Om
het onvermogen om samen te leven manifes-
teert zich zo als een griepvirus. het verzwakt de 
maatschappij en ontneemt haar de kracht om uit 
de diversiteit een groot potentieel te putten die 
welvaart creëert en maatschappelijke stabiliteit 
genereert. Zolang ‘wij’ dat niet inzien zullen we 
met de onvermijdelijke toekomstige migratiestro-

we moeten actief waakzaam blijven voor 

democratie verstorende dynamieken die 

de vernislaag van onze beschaving kunnen 

aantasten.
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Het onvermogen om samen te leven 

manifesteert zich zo als een griepvirus. 

Het verzwakt de maatschappij en ontneemt 

haar de kracht om uit de diversiteit een 

groot potentieel te putten.

5. angst is een slechte raadgever. toch mogen 
de angstgevoelens die leven bij vele mensen 
en die door de recente gebeurtenissen nog 
meer worden aangewakkerd, onderschat, 
noch weggelachen worden. angst ondermijnt 
het geluksgevoel bij velen, het legt een zware 
rem op zelfontplooiing, maar ook op het bind-
weefsel van een samenleving.

6. doorwerken van interculturaliteit in de eigen, 
interne werking van beweging.net en partner-
organisaties. ■
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