> Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag

De Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Directoraat-Generaal
Wonen, Wijken en
Integratie
Directie Inburgering en
Integratie
Integratie en Rechtsstaat
Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag
Interne postcode 295
www.rijksoverheid.nl

Kenmerk
DGW I&I 2011038140

Datum
Betreft

16 juni 2011
Aanbieding visie op integratie

Hierbij treft u aan de visie op integratie “Integratie, binding en burgerschap”.
Het integratiebeleid gaat met deze visie een nieuwe fase in. Dit kabinet gaat er
van uit dat inburgering en het verwerven van de kennis en vaardigheden die
nodig zijn om zich zelfredzaam in de Nederlandse samenleving te handhaven, de
verantwoordelijkheid zijn van ieder die zich hier duurzaam wil vestigen.
Uitgangspunt daarbij is integratie in een Nederlandse samenleving zoals die zich
in de loop van de tijd tot op heden heeft ontwikkeld. Het kabinet neemt daarmee
afstand van het relativisme dat besloten ligt in het concept van de multiculturele
samenleving. Het beleid gaat uit van een samenleving die weliswaar, mede onder
invloed van de migranten die zich hier vestigden, verandert, maar die niet
uitwisselbaar is voor welke andere samenleving dan ook.
Samen leven gaat niet vanzelf. Evenmin is een samenleving waarvan ieder die
hier woont of zich duurzaam vestigt een thuis kan maken het vanzelfsprekend
resultaat van het samenleven. Een meer verplichtend integratiebeleid is nodig en
gerechtvaardigd omdat anders de samenleving geleidelijk uit elkaar groeit,
burgers langs elkaar heen gaan leven en uiteindelijk niemand zich meer thuis
voelt in Nederland. Van mensen die zich in Nederland willen vestigen wordt
verwacht dat zij hun bijdrage leveren aan versterking van de maatschappelijke
samenhang en betrokkenheid en burgerschap tonen. Het stellen van eisen aan
immigranten die zich duurzaam in onze samenleving vestigen is gerechtvaardigd
omdat de samenleving die eisen ook stelt aan de eigen burgers. Een meer
verplichtend integratiebeleid impliceert daarom een meer algemene inzet van het
kabinet op versterking van maatschappelijke samenhang, het bevorderen van
burgerschap en bevestiging van de Nederlandse samenleving. Integratie,
zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en versterking van solidariteit en
burgerschap hangen dan ook nauw samen en vormen gezamenlijk de uitdrukking
van de waarde van een samenleving waarin men zich wil herkennen.
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Nodig is een grondhouding van burgerschap die verschillen respecteert en uitgaat
van een eigen en gedeelde verantwoordelijkheid voor de samenleving. Het
kabinet gaat uit van de kracht van mensen en zal zich daarom richten op het
scheppen van ruimte om mensen eigen verantwoordelijkheid en initiatief te laten
nemen bij het aanpakken van hun eigen en gemeenschappelijke problemen.
Met deze koerswijziging geeft het kabinet invulling aan de lijn dat niet de afkomst,
maar de toekomst telt, en draagt bij aan een Nederlandse samenleving die een
ieder die zich hier mag vestigen tot zijn thuis kan maken door er actief aan deel te
nemen.
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De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner
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