
‘ Weinig feiten,  
veel beelden,  
veel geschreeuw’
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Volgens de voorzitter van het instituut voor Mul-
ticulturele Ontwikkeling Forum is er het afgelo-
pen jaar juist een meer ontspannen sfeer ont-
staan tussen mensen onderling. ‘De 
gevoelstemperatuur is beter geworden, de angst 
voor de islam minder.’

Maar dat is toch niet het beeld dat je krijgt uit 
de media?
‘Er wordt altijd gezegd dat er een kloof tussen 
politiek en burger is. Mijn stelling is dat er ook 
een kloof is tussen media en burger. Er zijn the-
ma’s geweest die terecht aandacht vroegen, 
maar in het algemeen behandelen ze integratie 
nog steeds van incident tot incident. Weinig fei-
ten, veel beelden, veel geschreeuw. Pas op het 
eind komen de feiten op tafel. En dan komt er 
een oplossing. Of niet.’

Media blazen het dus op?
‘Soms wel, soms niet. Je kunt ook zeggen 

dat media te weinig structureel 
aandacht voor integratie heb-

ben. Waarom kies je niet 
voor berichtgeving over 

de Roma bijvoorbeeld? 
Of voor de onderwijs-

situatie van Moluk-
se jongeren, de suï-
cidaliteit onder 
Hindoestaanse 
jongeren of het 
feit dat allochto-
nen veel vaker 
mantelzorg verle-
nen.’

Is die kloof tussen 
publieke opinie en 

burger zo groot dan?
‘Kijk gewoon eens naar 

de feiten en cijfers: partici-
patie op de arbeidsmarkt is in 

2008 weer omhoog gegaan, werk-
loosheid weer gedaald. Hoogopgeleide 

allochtonen verdienen evenveel als hoogopge-
leide autochtonen, deelname aan het hoger 
onderwijs is weer toegenomen. Er is meer eigen 
woningbezit en de opvattingen binnen het gezin 
zijn weer meer naar het Nederlandse gemiddel-
de gegroeid.’

Allemaal heel positief dus?
‘Ik kan dit zonder enige moeite een kwartier vol-
houden. Dat zijn gewoon feiten. Ook de jeugd-
criminaliteit is gedaald. Maar de hardnekkigheid 
blijft. De woede van slachtoffers blijft. Als je de 
drie lagen, samenleving, publieke opinie en poli-
tiek, tegenover elkaar afzet moet je constateren 
dat de feiten en cijfers achter integratie te wei-
nig een plek hebben gekregen. Daardoor wordt 
het debat te eenzijdig.’

En de toon van het debat steeds harder? 
‘Ik begrijp waar je naar toe wilt, maar vind het 
eigenlijk een beetje een loze kreet. Niemand 
geeft aan wat hard nu precies inhoudt.’

Bijvoorbeeld dat Marokkanen steeds meer 
benoemd worden als daders? Van discrimina-
tie van homo’s of geweld tegen ambulanceper-
soneel?
(lacht) Alleen van de kredietcrisis nog niet. Maar 
dat kan gebeuren hoor, pas maar op. Maar seri-
eus, we moeten niet doen alsof tot voor kort nie-
mand de problemen bij de naam noemde. Dat is 
historisch erg kortzichtig. Ik kan zo onderzoeken 
uit 1980 laten zien waarin dat al gebeurde. Wel 
zijn we wat doorgeschoten in onze polarisatie. 
De toon is soms ronduit onbeschoft, onrechtsta-
telijk of ondemocratisch. En dat accepteren we 
steeds meer. Recht van vrijheid van meningsui-
ting is in de ogen van sommigen het recht op 
beledigen geworden. Je kunt dat hard noemen. 
Ik noem dat verkeerde interpretatie van het 
grondrecht.’

Waar komt dat vandaan?
‘Uit de behoefte van burgers, die problemen heb-
ben met de multiculturele samenleving. Zij heb-
ben er behoefte aan dat de politiek zich er ook 
over uitspreekt. Die moet hun zorgen articule-
ren en op de agenda zetten. Wat de politiek ver-

Rellen in Gouda, een weggestuurde integratieminister, 
lege inburgeringsklassen en de ophef rond de fi lm Fitna. 
Je kunt gerust stellen dat 2008 een roerig integratiejaar 
was. Toch was het volgens Sadik Harchaoui vooral ook een 
goed jaar. ‘Kijk gewoon eens naar de feiten en cijfers.’

De feiten en 
beeldvorming 

over integratie 
lopen te veel 

uiteen. Zo vindt 
Sadik Harcha-
oui. Voor 2009  

wil hij af van 
sturing op inci-

denten want 
daardoor blijven 
de echte proble-
men verborgen.
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‘Als je roept 
dat we 
Marokkaanse 
criminele jon-
geren moeten 
vernederen 
begrijp je er 
niks van’

Maar hoe vorm je ze als burgers? Door een 
handvest verantwoord burgerschap bijvoor-
beeld?

‘Nee. Alsjeblieft zeg. Wat een flauwekul. Gaat een 
overheid mij vertellen wanneer ik verantwoord 
ben? Het lijkt mij eerder andersom. Ik als burger 
mag vertellen wanneer de overheid verantwoor-
delijk is. Nee, de overheid moet mijns inziens 
veel meer naar integratie kijken door de bril van 
de democratische rechtstaat. Die is onderge-
sneeuwd geraakt, we gebruiken het veel te wei-
nig als uitgangspunt bij het oplossen van pro-
blemen.’

Wat bedoel je?
‘Als bijvoorbeeld een man zijn vrouw slaat omdat 
hij vindt dat dit volgens de koran moet, krijgen 
we een debat over de koran, en Kamervragen. 
Terwijl ik dan denk: je mag iemand anders 
gewoon niet slaan? Een burger moet worden 
afgerekend op de normen van de rechtsstaat. 
Het is verboden bij wet en die handhaven wij.’

Hoe kunnen ambtenaren beter omgaan met 
integratie? 

‘Ik zie te veel jonge ambtenaren bezig met hele 
ingewikkelde dossiers, zoals integratie en radi-
calisering, schooluitval, jeugdwerkloosheid. Zon-
der enige vorm van rugdekking moeten ze die 
ongetemde problemen, die we al jaren in de 
hand proberen te houden, eventjes oplossen. Je 
ziet dat er vaak ontzettend veel werk moet wor-
den verricht om uit te zoeken hoe een zaak pre-
cies in elkaar zit. Managers moeten hen de tijd 
gunnen, en ze niet alleen maar achter dat poli-
tieke proces aan laten hollen.’

Heb je zelf veel multiculturaliteit in je vrien-
dengroep?
‘Ja. (lacht)Het grootste probleem is dat ik mijn 
vrienden natuurlijk veel te weinig zie. Maar ik 
heb Antillianen, Nederlanders, Turken, Moluk-
kers in mijn vriendengroep. Ik ben zelf wel voor-
bij de etniciteit. Kleur doet er steeds minder toe.’

Wat zie je komend jaar gebeuren? 
‘Ik wens ons toe dat 2009 meer rust geeft. Dat er 
meer balans tussen feiten en beeldvorming 
komt. Eén incident en je begint opnieuw. Dat is 
de ellende van dit domein. En dus hebben we 
wel de hulp nodig van politici en mediaverte-
genwoordigers. Ik hoop dat door iets minder 
incidentalisme en iets meer feiten, we zicht 
krijgen op de echt hardnekkige problemen en 
dat we daar onze beste mensen op kunnen zet-
ten. Dan ben ik een gelukkig mens.’ •

volgens verder doet is die agenda gelijkstellen 
met wat de overheid moet doen. En dat is het 
grootste misverstand dat de laatste jaren is ont-
staan.’

Hoe bedoel je?
‘Een partij mag religieuze opvattingen hebben, 
mag polariseren om standpunten te verscher-
pen. In de politiek heerst vrijheid van menings-
uiting. Maar als je het harde betoog uit de poli-
tiek één op één plakt op wat een overheid moet 
doen, ga je mank. Zoals bijvoorbeeld Hans Spek-
man (PvdA) die roept dat de overheid Marok-
kaanse hangjongeren moet vernederen. Dan ga 
je wel heel fundamentele grenzen over. Een 
overheid die burgers vernedert past niet in een 
samenleving waarin wij willen wonen. En het is 
ridicuul. Spekman zegt dat we ze moeten pak-
ken op schaamte, omdat ze in een schaamtecul-
tuur leven. Die jongens zitten niet meer in die 
schaamtecultuur. Was het maar zo, dan kon je 
nog interveniëren. Nee, ze plegen juist criminali-
teit omdat ze in een nieuwe context zitten, een-
tje die schaamteloos is en onnadenkend. Ze ver-
tonen juist schaamteloos gedrag.’

Als jonge officier van Justitie in Zwolle zag Har-
chaoui allochtone jongeren in de rechtszaal ver-
schijnen. Aan het eind van het strafrechtelijke 
systeem. Nu als voorzitter van Forum benadrukt 
hij hoe belangrijk het is om ze al eerder te hel-
pen, lang voordat ze moeten voorkomen. ‘Je 
kunt alleen democratisch burger zijn als je het 
ergens hebt geleerd. En je leert het niet in een 
rechtszaal. Behandel jonge burgers als burger 
zodat ze later ook op die manier in de wereld 
staan, dat wil ik overdragen. En als ze op die 
manier in de wereld staan zullen ze ook hun 
handen thuis houden als het tegenzit.’
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