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VOORVíOORD

Op verzoek van het medisch overlegiorgaan buitenlandse werknemers is door

het NfPG/TNC een inventarisatie verricht naar hoofdproblemen van de tweede

gTeneratie buitenlanders en eventuele beleidslijnen die in andere landen

ten aanzien hiervan gevolgd worden (voor de vraagstelling, zie bijlage).
Doel ían de inventarj-satie is te beoordelen of speciale beleidsmaatregelen
uit volksgezondheidsoogpunt wenselíjk zijn ten aanzien van specifieke min-

derheidsgroepen, zoals: mediterrane buitenland.ers, Surinarners en Antillia-
nen, Vietrramese en Latijns Amerikaanse vluchtelingen etc.
Het in de vraagstelling gehanteerde begrip rtweede generatie' is verwarrend.

Strikt genomen zouden onder tweede greneratie moeten worden verstaan: de in
Nederland geboren kinderen van wie de ouders als migrant naar Nederland

zijn gekomen. ïn het spraakgebruik worden hier echter ook kinderen die net
hun ouders rrrce gemigreerd zí)n, toegerekend.

Omdat deze studie zich richt op beide groepen kinderen, zal ín dit verslag
gesproken worden over rbuitenland.se kinderenr .

Ten aanzien van de in de doelstelling genoemde minderheidsgroepen beperkt
deze studie zich tot de mediterrane jeugd, waarbij de nadruk ligt op de

Turkse en Marokkaanse kinderen. Beperking bleek noodzakelijk, gezien de

beschikbare tijd. Uit volksgezondheidsoogpunt bezien lijkt de problematiek

van de Surinaamse en Antilliaanse kinderen minder speciale aandacht te be-

hoeven, omdat het gezondheidszorgsysteem in deze landen in essentÍe niet
afwijkt van het systeem in Nederland., zodat bekendheid met dit systeem ver-
ondersteld kan worden. Dit wil overigens niet zegqen dat er bij deze kinde-
ren geen speciale ziektebeelden zouden kunnen voorkomen, zoals bijvoorbeeld
rhachitis, Iatente parasitaire aandoeningen en 1epra.

Het bestaan varn een centraal nedisch team voor vluchtelingen onder auspi-
ciën van het Ministerie van Volksgezondheid is reden geweest ook deze min-

derheidsgroep buiten deze studie te houden.

Bij het schrijven van bijgaande notitie is gekozen voor een systematische
beschrijving van d.e situatie van buitenlandse kinderen in Nederland, zoals
die in de literatuur naar voren komt. Naast reeds aanwezige literatuur op

het NIPG/TNO werd gebruik gemaakt van de 'cumulated index medicus', een

bibliografie van etnische nr:inderheden in Intermediair (1980, nr.I/2) en

Iiteratuurverwijzingen in tijdschriften en artikelen. Daarnaast is bezoek

gebracht aan de dokumentatie-afdeling van het Nederlands Centrum Buitenl-an-

ders en de bibliotheek van het Koninklijk Tnstituut voor de Tropen.
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Aanvullend ls gegproken met de heer M.O. Tircgin (medewerter Stictrting
![elzijn Buiten]-andse Werknemers Amsterdam), mevroun [V. AIma (redeuerkster

Stichting Buitenlandse Werknerers Midëen-ltederlaod) 'en de heer Th.P.

Pijnenburg (soeÍ.ap1-psydriater overijssels Centn:m, voor de @esteltjke
Gezondheidszorg)

In de ori.ëntati.e ziin geen gesprekken gevoerd net buitenlanclse kin&nen
zeLf-
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1. INLE IDING

Sinds de tweede wereldoorlog is het aantal buitenlanders in Nederland sterk
gregroeid. Lange tijd is men er vanuitgegaan dat het verblijf van deze bui-
tenlanders een tijdelijke zaak zou zijn. Steeds duidelijker wordt het ech-

ter dat moet worden gerekend op een langdurig, zo niet perrnanent verblijf
van verreweg de meeste migranten.

Op 1 januarí 1977 woonden 362.000 buitenlanders legaal in Nederland (Etni-
sche minderheden, 1979), waarvan 100.000 kind.eren onder de 15 jaar (Verdonk,

1979a). De helft van deze kinderen \^ras afkomstig uit landen rond de Middel-

landse Zee (Verdonk, 1979a). Verwacht kan worden dat deze aantallen nog

sterk zullen groeien. In het kader van de gezinshereniging zullen de komen-

de jaren nog grote groepen vrouwen en kinderen naar Nederland komen. Daar-

naast is de huwelijksvruchtbaarheid bij de buitenlandse vrouvren in Neder-

Iand hoger dan bij de Nederlandse vrouwen (Ellerers, 1980) .

De situatie van de buitenlandse kinderen kan nogal variëren. Van belang

zijn de verschillen in nationaliteit, of d.e kinderen uit de grote stad of
van het platteland komen, op welke leeftijd de kinderen naar Nederland ge-

komen zj-jn, of ze Nederlands ondervrijs gevolgd hebben en natuurlijk de

Ieeftijd van de kinderen. Ondanks de verschillen hebben deze kinderen ge-

meenschappelijk dat zij naast de normale problemen die met hun leeftijd
samenhangen in meer of mindere mate gekonfronteerd worden met problenen

die samenhangen met het Leven in een ander land.
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CULTURELE EN SOCÏALE VERSCHILLEN

Het rnerendeel van de mediterrane buitenlanders in Nederland is afkomstig
uit Turkije en Marokko. In beide landen is de Islam de belangrijkste gods-

dienst. De cultuur van deze landen is sterk verweven met de Is1am (Timogin

in Hoolboom e.a., 1980). De godsdienst van de Islam beperkt zich niet aI-
leen tot het geestelijk leven van de mens. Het geeft een duídelijke richt-
lijn voor het dagelijks leven, de betrekkingen tussen de mensen onderling,
tussen mens en overheid en de verhouding tussen mens en staat (Akmal in
Nieuwsbrief, t974).
In de mediterrane landen komen drie gezinstypen voor (Aalders-Kuiper,

t979). Vooral op het platteland treffen we het traditionele gezin aan, le-
vend in een groot familieverband. Meerdere generaties wonen bij elkaar. De

mannen- en vrouwenwereld zijn streng gescheiden. In de grote steden komt

het nroderne gezinstlpe rneer voor. De man en vrour^r wonen samen met hun kin-
deren en zijn gezarnenlijk verantwoordelijk. Het derde type is een overgangs-

tlpe tussen het traditionele en het moderne gezin.
Er is een strenge scheid,ing tussen de leefirereld van de man en van de vrouw

(Verveen-Keulemans, t979). De man vertegenï^roordigt het gezin naar buiten.
De wereld van de vrou\^, is in huis. ZL) verzorgt het huishouden en zorgt voor

de opvoeding van de kinderen. De opvoeding van het kind is sterk grerl-cht op

groepslidmaatschap en aanpassing aan de groep (Eppink , t977b). De absolute
gehoorzaarnheid aan de vader is vereist, wanÈ de gehoorzaarnheid aan de vader

stemt de vader en Allah tot tevredenheid. De gehoorzaamheid aan beide

ouders staat gelijk aan de gehoorzaamheid aan AIIah (Raji, 7979) .

Met de komst naar Nederland wordt het gezin overgeplaatst van een cultuur
waar het leven in familieverband sterk op de voorgrond staat naar een cul-
tuur waar het individu centraal staat (Aalders-Kuiper , t979).
De ouders blijven denken in hun eigen cultuurpatroon, tervrijl d.e kinderen

langzamerhand vele Nederlandse gewoonten overnerren. De ouders ervaren de

Nederlandse opvoedingsmethoden vaak als een bedreiging voor het gezin. AlIe
vroegere waarden, zoals 'eert en rrespektr dreigen in hun ogen bij hun kin-
deren verl-oren te gaan (Eppink, I977b) .

De autoriteit van de vader heeft meestal aI te lijden gehad door het feit
dat hij naar Nederland is gemigreerd. Dikwijls spreken de kinderen beter
of sneller Nederlands dan de vader. Ook verliest de vader prestige doordat

zijn autoriteit niet meer is ingebed in een systeem van familie- en buurt-
relaties. Tegelijk wordt het kind nog eens versterkt in zijn zelfstandig-
heid en individualiteit, doordat de school en de samenleving zich hierop
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richten. De kinderen willen meer vrijheid en eigen inbreng hebben. Ze wil-
Ien dat de vrijheid van school ook thuis geaccepteerd wordt. Spanningen en

konflikten in het gezin liggen voor de hand (Eppink, t97Tb).

Vooral voor meisjes is de tegenstelling tussen de situatie thuis en op

school erg groot. Ze hebben van oorsprong meestal nog minder vrijheid dan

de jongens. Binnen de mediterrane samenleving hangen prestige en eer van

de familie sterk samen met de waardige gedragingen van de vrouwelijke Ie-
den (Aalders-Kuiper , t979). Het rneisje dient zich zedig te gedragen en

haar 'kuisheid' te bewaren voor het huwelijk. De mannelijke farnilieleden
zijn hiervoor verantwoordelijk. Vooral als het meisje de huwbare leeftijd
nadert, ontstaan spanningen in het gezin. Soms worden de meisjes aI op

jonge leeftijd uitgehuwelijkt, uit angst dat ze anders het verkeerde pad

op zullen gaan. Meestal betreft dit een hurrelijk met een landgenoot die
nog in het thuisland woont. De man kan dan door zijn huwelijk ook naar

Nederland irmnigreren. Wanneer het meisje in Nederland op school is geweest

en een zekere zelfstandigheid heeft aangeleerd, kan dit nogal wat problemen

geven. Soms lopen de spanningen zo hoog op dat het meisje van huis weg-

Ioopt. Wordt zij in dit geval buiten de familiegroep opgevangen, dan is
de kans groot dat het meisje verstoten wordt, omdat zij de eer van de fa-
milie aantast. Ze wordt dan buiten haar famíIie, buiten haar cultuur ge-
plaatst (Aalders-Kuiper , t979)
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3. ONZEKERIIEID OVER TERUGGAAN

De terugkeer is een rceilijk pr:nt. De ouders van buitenlandse kinderen

blijven meestal sterk georipnteerd op de eigen sarenleving. De meesten

willen op den duur toch terugkeren naar het land van herkomst. Boven-

dien blijkt uit de statistieken dat sormlgen dit ook inderdaad doen

(El1erers, 1980)

fn feite is de terugkeer erg rceilijk, omdat de economisdte situatj-e
in het eigen land naurelijks verandert. Voor de gemiddelde gastarbeider

betekent de terugkeer niet 'opnieuw beginnent vanuit een sterkere start-
positie, maar een terugval in een bestaan rilaaraaut hij tijdelljk ontsnapt

was (Ettema, 1980).

Voor de jongreren bestaat er grote onzekerheid of ze aL dan niet zullen
terugkeren; laat staan dat ze weten op welJce teraijn.
Ook is het onduidelijk of ze nog wel geaccepteerd zullen worden in hun

eigen land, of dat ze de eigen samenleri:lng te veel ontgroeid zíin (Ver-

dorrk, 1979b). !,let na:ne oudere kinderen in de adolescentie en vrourren in
het algereen hebben grote moeilijkheden om opnieuw te lntegreren in het

land van herkomst (Castro-Alreidar L979)
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PROBLEMEN IN HET ONDERWIJS

Het meest in het ooglopend probleem in het onderwijs is de 'anderstalig-
heidr van de buitenlandse leerlingen (Van de Berg-Eldering e.a., 1980).

Veelvuldig lopen buitenlandse kinderen op school vertraging op als gevolg

van de gebrekkige taalbeheersing (Verdonk, 1979b). De kinderen kunnen de

lessen niet goed volgen en voelen zich niet thuis in het onderwijs. Ook

nemen zij door de gerÍngre kennis van de Nederlandse taal vaak een geiso-

leerde positie in, met name die kinderen die, omdat ze in het thuisland
geen of vrijwel geen onderwijs gevolgd hebben, in een klas met iongere
kinderen komen, hebben veel aanpassingsmoeilijkheden (Aalders-Kuiper,

1979) .

In verhouding met Nederlandse leerlingen volgt slechts een laag percentagre

buitenlandse kinderen vervolgonderwijs (Verdonk, I979b). Hoewel er gieen

exacte cijfers bekend zí1n, wordt algemeen aangenomen dat het schoolver-

zuim hoog is. Het vervolgonderwijs is ook nauwelijks aangepast aan de be-

hoeften van de buitenlandse leerlingen. In tegensteJ-ling tot het basis-
onderwijs ontbreekt in het vervolgonderwijs het tweetalig en bicultureel-
onderwijs. Nu zien we de ongewenste situatie dat een buitenlandse jongen

op de LTS geen diploma krijgt, omdat hij het Nederlands niet goed beheerst,

terwijl hij in alte praktische vakken goed is (Verdonk, 1979b) .

Buitenlandse kinderen moeten op school niet alleen onderscheid leren ma-

ken tussen de verschillende taalsystemen, maar ook. tussen de verschillende
cultuursystemen. Dit heeft ook tot gevolg gehad dat de ouders te weinig

bij het onderwijs zijn betrokken, waardoor ze soms blijk geven van onbe-

grip (Bo1, 1979).

Voor rneisjes vinden de ouders vervolgonderwijs vaak overbodig. Daarbij komt

de angst dat ze op school in kontakt kunnen komen met vreemde jongens (in

Ned.erland wordt vrijwel alle vervolgonde::vrijs gemengd gegeven), wat de kan-

sen op een goed huwelijk zou kunnen verminderen. ze worden vaak thuis ge-

houden en voorbereid voor hr.m rol a1s vrouw en npeder.

Somn-i-ge jongeren gaan naar zogenaamde schakelklassen. r^raar een voorberei-
ding gegeven wordt op het vervolgonderwijs. Maar deze speciale onde:*rijs-
vorm levert voor de jeugd die op I2-)aríge leeftijd of ouder naar Neder-

land komt nogal wat rnoeilijkheden op (Van Keulen, L977). Sinds enkele ja-

ren heeft een aantal vormingscentra voor werkende jongeren zich ingespan-

nen om deze groep buitenlanders op te vangen.
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5. INSCHAKELING IN HET ARBEIDSPROCES

De buitenlanders hebben minder mogelijkheden dan de Nederlandse jongeren,

zowel in opleiding als in kansen op werk (Van Keulen, 1977). De werkloos-
heid onder Nederlandse jongeren is aI hoog, maar, ook aI ontbreken exacte

cijfers, onder buitenlandse jongeren zou de jeugdwerkloosheid nog hoger

zLjn. Een kombinalle van een gebrekkige vooropleiding, algemene werkloos-
heid en terughoudendheid van werkgevers om buitenlandse jongeren aan te
nemen, leidt totminimale kansen op de arbeidsmarkt (8o1, L979). De ver-
wachting is, dat !{anneer deze jongeren werk krijgen, zij, vaak rnede door

het ontbreken van een vakdiploma, veelal dezelfde weinig geschoolde of
geheel ongeschoolde baantjes zullen innemen als hun ouders. Het zijn niet
alleen de funktie met lage lonen, maar ook met weinig mogelijkheden om

vooruit te kornen (Verdonk, 1979b) .

6. DI SCRIMINATÏE

lloewel disèriminatie van buitenlandse Jongeren door Nederlandse jongeren

en door Nederlanders in het algemeen nog weinig systematisch onderzocht

is, mag aangenomen worden dat dit verschijnsel in Nederland wel degelijk
voorkomt (Bo1, t979). Voorbeeld.en van openlijke rasdiscriminatie zijn een

re1 in de Rotterdarnse Afrikaanderwijk in 1973 en een ruitbarsting van

volkswoede' tegen Turken in Schieda:n in 1976.

Het zal duidetijk zijn dat discriminatie een negatieve invloed fieeft op de

integratie van buitenlandse jongeren in de Nederlandse samenleving.
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7. GE DRAGS P ROBLEMEN

Voor buitenlandse kinderen gaan sociale problemen samen met onzekerheid

over de eigen cultuur en nationale identiteit (Castro-a1meida, t979). Ener-

zijds voelen ze zíci,r, aangetrokken tot de cultuur van het gastland, hebben

ze behoefte om volledig op te gaan in de Nederland.se sarnenleving, ander-

zijds kunnen ze niet voorbijgaan aan hun eigen cultuur en herkomst. Volle-
dig integreren in de Nederlandse samenleving is vrijwel niet mogelijk. Ook

al spreken ze nog zo goed Nederlands, voor Nederlanders blijven ze buiten-
Ianders. Tegelijkertijd zi-)n ze afgesneden van hun eigen land, omdat ze er

niet opgegroeid zijn (Verdonk, t979b).

Het zich niet meer thuis voelen in de traditionele leefwereld van de ouders

en het niet volledig geaccepteerd worden door de Nederlandse samenleving,

te zamen met de onzekerheid voor de toekomst, zou bij een vrij grote groep

buitenlandse jongeren tot psychische moeilijkheden leiden (A1ma,

t97s) .

De reakties van de kÍnderen op deze situatie hebben tot nog toe echter

geen extreme vormen aangenomen. Tot op heden zijn er in Nederland geen

aanwijzingen gevonden dat de crim:Lnaliteit van rediterrërne jongeren om-

vangrijker zou zijn dan die van de Nederlandse jeugd (Bo1, 1979). Drug-

verslaving komt slechts incidenteel voor (Verdonk , t979a). Ook het aantal

kinderen dat van huis wegloopt zou niet noemenswaardig verschillen (Ver-

donk, 1979a). Uitzondering vormt de mannelijke jeugdprostitutie. Onder

deze prostituées zou zj-clt een onevenredig aantal buitenlandse jongeren

bevinden (VolkskranL, 4 juni 1980).

De betrekkelijk rusLige situatie van het moment neemt niet weg dat er ver-
ontrusting bestaat voor de komende jaren. fn West-Duitsland zou men nu

reeds te kampen hebben met een relatief grote criminaliteit onder kinderen

van buitenlandse werknerners. BoI (L979) venrijst naar het onderzoek van

Schröer (Die Kriminalisierung junger Auslànder in der Bundesrepublik

Deutschland. Materialien zum Projektbereictr "Auslàndische Arbeiter",
23e 1r9., Írr.7, 1979), waaruit blijkt dat zich bij buitenlanders van 14

1co1c 21 jaar momenteel in Stuttgart 588, in Mfinchen 43% en in Frankfurt 32%

meer criminaliteit voordoet dan bij hun Duitse leeftijdgenoten (Stuttgart,

l,Iiinchen en Frankfurt zijn in Duitsland de plaatsen met de grootste koncen-

tratie buitenlanders) .

Extra gevaarlijk is het dat bepaalde uiterst nationalistische organisa-
ties uit het land van herkomst een steeds grotere aanhang krijgen onder de

in Nederland verblijvende jongeren (Bol, t979).
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B. GEZONDHEID

Over het optreden van gezondheidsklachten bij volwassen buitenlanders is
d.oor middel van onderzoek langzamerhand wel het een en ander bekend ge-

worden (Acom, t979). Zo zouden maagklachten, rugklachten en hoofdpijn bij
volwassen migranten meer voorkomen d.an bij autochtone Nederlanders. Ook

zouden buitenlandse werknemers vaker slachtoffer worden van arbeidsonge-

vallen. Naar ziektepatronen varn buitenlandse kinderen is in Nederland nog

maar weinig systematisch onderzoek gedaan. VeeI uitspraken over de gezonC-

heid van buitenlandse kinderen berusten op de ervaringen van bij de ge-

zondheid.szorg van deze kinderen betrokken personen.

Uit Duits onderzoek btijken ziekten van de ademtralingsorganen en maag- en

darmstoornissen bij buitenlandse kinderen frekwenter voor te komen dan

bij Duitse kinderen (Collatz e.a., 1977). De ziekten van de ademtralings-

organen worden in verband gebracht met een onvoldoende aanpassing aan de

klimatologische omstandigheden. Ook de levensomstandigheden en huisves-
tingssituatie zouden hierbij een rol kunnen spelen. Volgens hetzelfde on-

derzoek zijn buitenlandse kinderen ook vaker bij ongelukken betrokken,

zowel in huis aIs in het verkeer. Neurotische storingen worden bij hen nin-
der vaak waargenonen (Malhotra, 1975). Kinderen met deze klachten zouden

veelal in het thuisland gelaten worden of daarheen teruggestuurd worden.

Hiernaast zou Íten ook bedacht- moeten zijn op rhachitis (Malhotra, 1975) ,

latente tuberculose (Miiller-Breitkreutz, 1979) en gevolgien van een onvol-
doende begeleiding bij zwangerschap en bevalling (SÍeva1 in lloolboom e.a.,
1980) .

Een ander probleem is de vaccinatie (verveen-Keuremans, tgTg). Ars de kin-
deren in Nederland aankomen, is meestal onbekend waar de kinderen aI tegen
ingeënt zijn en waartegen niet. De ouders kururen slechts zelden een vaccÍ-
natiebewijs overleggen. ook bestaat de kans dat kinderen ziekten rrpeneuÉn.
Inhaal-gezondheidszorq ís vaak noodzakelijk.
Kinderen die op vakantie zijn geweest, hebben vaak extra aandacht nodig,
omdat het gevaar bestaat dat zij in het thuisland een ziekte hebben opge-
lopen (Verveen-Keu1emans, t979).
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o OVERHETDSBELEID

In het voorafgaande is aangegeven hoe de situatie van de buitenlandse kin-

deren in Nederland is, welke probleren zij ervaren en l^rat de konsekwenties

hiervoor zijn m.b.t. gedrag en gezondheid. ïn deze paragraaf zal aandacht

besteed ,orà.r aan het overheidsbeleid, ten aanzien van deze kinderen in

Nederland en in andere landen van !{est-Europa.

9.I Het overheidsbeleid in Nederland

Speciaal beleid van de Nederlandse overheid t..b.v. buitenlandse kinderen

heeft zich tot op heden voornarelijk beperkt tot de onderwijssituatie, en

dan nog met name het basisonderwijs (Van Keulen, L977).

Oorspronkelijk was het beteid van het Ministerie van Onderwijs en Weten-

schappen gericht op:

a) integratie in het Nederlands onderwijssysteem, waardoor aan deze

kinderen gelijke kansen worden geboden in het onderrnrijs, als aan

Nederlandse leerlingen t

b) onderr^rijs in de eigen taal en cultuur van de buitenlandse leer-
Iing, waardoor deze bij een eventuele remigratie ingepast kan wor-

den in het aldaar bestaand onde::vrijs.

De doelstellinq van het onderwijs in de eigen taal en cultuur is sinds kort

veranderd (aktieplan L9792 7). Het onderwijs in de eigen taal en kultuur

wordt nu noodzaketijk geacht om de buitenlandse leerlingen de kans te ge-

ven hun eigen identiteit en leefwereld op te bouwen (Van de Berg-Eldering

e.a., 1980).

Om de doelstellingen te bereiken is een aantal maatregelen genomen, zoals:

- extra kleuterleidsters bij een bepaald aantal buitenlandse kleuters;

- in het basisonderr,trijs kunnen extra Nederlandse leerkrachten aange-

trokken worden om de leerlingen zo snel mogelijk aanspreeldcaar te

maken;

- bovendien worden buitenlandse onderwijzers ingeschakeld in het Ia-
ger onderwijs;

- in het voortgezet onderwijs: faciliteiten voor opvangklassen

(Tectrnisch Beroepsonderwijs) en schakelklassen (Algemeen Voortgezet

onderwijs). Voor deze klassen kan men een vergoeding krijgen voor

extra taak- en diensteenheden en bepaalde leermiddelen (Verdonk,

t979b) .
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9.2 Het overheid.sbeleid in andere landen van West-Europa

De situatie van brritenlandse jongeren in andere westerse landen is nage-

noeg hetzelfde als in Nederland (Verdonk, IgTgb). Ook in deze landen wor-

den buitenlandse jongeren gekonfronteerd met een andere cultuur, een taal-
barrière, moeilijkheden in het onde:r,vijs, hoge jeugdwerkloosheid en slecht
betaalde, onzekere funkties.
Verschillen zijn er wel m.b.t. de nationaliteiten van de kinderen. ZLjn er
in Nederland veel Surinaamse, Turkse en Marokkaanse kinderen, in Engeland

vronen vooral kinderen uit India, Pakistan en West-Indië, Ln Zwítserland en

België treffen we veel kinderen uit Italië aan, in Duitsland, vooral kinde-
ren uit Turkije, iloegoslavië en Ita1ië en in Erankrijk veel Algerijnse,
Portugese en Spaanse kinderen (Commissie van Europese Gemeenschappen,

t975) .

Ook het overheidsbeleid in deze landen richt zidr m.b.t. de buitenlandse
kinderen voornarreIijk op de onde:rrijssituatie. In de neeste landen kunnen

de buitenlandse kinderen bi-cultureel onderwijs volgen. Men is het erover
eens dat de moederÈaal in het opvoedingsproces van beslissende betekenis
is, met narte voor de begripsvorming, het zich eigen maken vErn een andere

taal, de persoonltjkheidsvo:ming en de relatÍes l-n het gezín (Corunissie

van Europese GeÍneenschappen, L975) .
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10. SATMENVATTING EN DTSCUSSIE

Bij het bestuderen van literatuur m.b.t. de problematiek van buiten-
landse kinderen was opvallend dat er zowel in Nederland als in de an-

dere landen van lVest-Europa zo weinig systematisch onderzoek verricht
is op dit gebied. VeeI auteurs schrijven vanuit ervaringen met buiten-
Iandse kinderen in de werksituatie en/of de hulpverlening. Overschat-

ting van de problematiek kan dan ook niet worden uiÈgesloten.

De situatie van de mediterrane kinderen in Nederland, zoals die uit de

Iiteratuur naar voren komt, kenmerkt zich door:

- cultuurbotsingen met de ouders. De ouders blijven denken in hun eigen

cultuurpatroon terwijl de kinderen langzamerhand vele nederlandse ge-

woonten overnemen. Tegenover de autoritaire opvoeding thuis ervaren

zij de vrijheid op school. Spanningen en conflicten in het gezin liggen
voor de hand.

- onzekerheid over teruggaan of blijven. Het merendeel van de kinderen

weet niet of ze aI dan niet terug zullen keren naar het land van her-
komst. Laat staan dat ze hÍeten op welke termijn. Ook bestaat er onzeker-

heid of ze nog wel geaccepteerd zullen ïrorden in hun eigen land.

- weinig kansen in het ondemijs. Veelvuldig lopen buitenlandse kinderen
op school vertraging op als gevolg van een gebrekkige taalbeheersing.

- relatief hoge werkloosheid. Een kombinatie van een gebrekkige vooropl-ei-
ding, algemene werkloosheid en terughoudendheid van l^rerkgevers om buiten-
landse jongeren aan te nemen leidt tot minimale kansen op de arbeidsmarkt.

- banen op een laag sociaal-economisch niveau. De verwachting is dat wanneer

de buitenlandse jongeren werk krijgen, zij veelal dezelfde weinig geschool-

de of geheel ongeschoolde baantjes zulIen innemen als hun ouders.

- discriminatie door t[ederlanders. De integratie van de buitenlandse jongeren

wordt nog extra bemoeilijkt door de discriminatie.

De reakties van de mediterrane kinderen op hun situatie in Nederland hebben

tot nog toe geen extreme vormen aangenomen. De criminaliteit onder de medi-

terrane jongeren zou (m.u.v. mannelijke jeugdprostitutie) niet omvangrijker

zijn dan onder ilederlandse jongeren.

Toch bestaat er verontrusting voor de komende jaren. Het valt niet uit te
sluiten dat, bij uitblijven van passende maatregelen, de buitenlandse jon-
geren op den duur hun achÈergestelde positie niet meer zullen accepteren.
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In Duitsland blijkt uit onderzoek dat in steden met grote concentraties

buitenlanders de criminaliteit onder deze jeugd hoger ligt dan onder hun

Duitse leeftijdsgenoten.
In ieder geval zou de bovengeschetste situatie momenteel aI aanleiding

geven tot psychische moeilijkheden. Enerzijds voelen de buiten-
landse kinderen zich vaak niet meer thuis in hun eigen milieu, ander-

zijds worden zij door de Nederlandse sarnenleving toch niet volledig
geaccepteerd. Daarnaast bestaat er grote onzekerheid over de toekomst.

Over ziektepatronen onder buitenlandse kinderen in Nederland is nog

weinig bekend. Pas aangekomen kinderen zouden vaak een achterstand heb-

ben in gezondheid. Het gezondheidszorgsysteem in de landen van herkomst

is meestal veel minder ontwikkeld dan in Nederland. Met name zouden deze

kinderen geen of onvoldoende vaccinaties gehad hebben.

AIs gevolg van een onvoldoende aanpassing aan de gewijzigde klimatolo-
gische omstandigheden zouden ziekten vern de ademhalingsorganen vaker

bij buitenlandse kinderen voorkomen. ook de levensomstandigheden en huis-
vestingssituatie zouden hierbij een rol kunnen spelen.

Het overheidsbeleid t.b.v. de buitenlandse kinderen, zol^rel in Nederland

als in de andere landen van !{est-Europa, heeft zich tot op heden voorname-

lijk beperkt tot de onder:wijssituatie. Een belangrijke rol hierbij speelt
het tweetalig en bicultureelonderwÍjs.

Het doel van de inventarisatie !,ras te beoordelen of speciale beleidsmaat-

regelen uit volksgezondheidsoogpunt wenselijk zijn. We moeten hierbij een

onderscheid maken in maatregelen gericht op direkte hulpverlening aan het
buitenlandse kind en maatregelen gericht op de algemene volksgezondheid.

Maatregelen op het gebied van de direkte hulpverlening zouden gewenst

zijn indien het huidige gezondheidszorgsysteem niet voldoet voor het buiten-
landse kind. Gedegen empirische studies op dit gebied ontbreken zowel in
Nederland als in de andere landen van West-Europa.

Incidentele onderzoekjes op beperkte schaal en veronderstellingen van bij
de gezondheidszorg voor deze kinderen betrokken personen kunnen geen basis

vormen voor beleid. Zonder systematische gegevens kan over de wenselijkheid
van dit soort maatregelen niet geoordeeld worden.

Uit het oogpunt van de algemene volksgezondheid is het belangrijk om in-
zicht te hebben in de deelname aan preventieve prograrnta's (vaccinatie-

programmars, t.b.c.-controle, prenatale zorg etc.) en over systematische

gegevens te beschikken m.b.t. de gezondheidssituatie van de buitenlandse



- 15-

kinderen. Bij een onvoldoende vaccinatiegraad onder buitenlandse kinderen

zouden bijv. ziekten, die momenteel in Nederland niet meer voorkoren, oP-

nieuw de kop op kunnen steken en een epidemisch karakter aan kunnen neIIEn.

Ook op dit gebied blijken echter cijfermatige gegevens te ontbreken.

Dit wil dus zeggen, dat beantwoording van de vraag of speciale beleids-
maatregelen uit volksgezondheidsoogpunt wenselijk zí1r:, zonder nader on-

derzoék niet rogelijk is, te meer daar ook in het buitenland geen syste-

matische gegevens voor handen blijken te zijn. Mogelijk zou het schoolge-
neeskundig toezicht een ingang voor gezondheidsonderzoek kunnen bieden"

Tenslotte willen wij opmerken dat wij wel een indruk hebben gekregen varr

de moeilijke positie waarin de buitenlandse jongeren in Nederland verke-
ren. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat dit op den duur tot problemen op

het gebied van de greestetijke (volks) gezondheid kan leiden. Uit preventief
oogpunt zouden gerichte beleidsmaatregelen ter verbetering van deze situa-
tie gewenst zijn.
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BIJLAGE

dd 7 nei 1980

Wat is er bekend van gedragsprrcblematiek en morbiditeitspatronen biJ

tweede en volgende generaties, niet westerse inrmigranten in westerse

ontvangende culturen (VS, Canada, Duitsland, Frankrijk, Engeland,

Zweden, Nederland) ?

Is er een specifiek beleid gevoerd van overheidswege of door particu-'

liere organisaties en zo ja hoe?

Doel van de vraagstelling is te beoordelen of specÍale beleidsmaatre-

gelen uit volksgezondheldsoogpunt rrenselijk zijn t.a.v. specifieke

ruinderheidsgroepen, zoaLs: uediterrane bul-tenlanders, Surinamers en

Antillianen, Vietnamese en Latijns Amerikaanse vluchtelingen etc.
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