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<Noor
«Voor een hoop werkgevers was het nu eérunaal
eénrnaal goedkoper om
twee Turken te werven dan om dure machines aan te schaffen.
Maar ik wil niet
at bij een aantal w~rkgevers gemakmet ontkennen d,
dat
zucht de overhand had. Ze zeiden: al die trammelant met die
dure machines, geef mij maar tien Spanjaarden, dah
dan red ik het
wel»
J.A.P.
J.A .P. Grevers, voormalig secretaris Vereniging Nederlandse
Ondernemingen
~ndernemingen

I

«Het was echt het smerigste werk dàt
dat ik ooit gezien heb. We zaten van 's morgens zeven tot 's
's avonds vijf m<;t
met plastic handschoentjes aan en schorten voor in baden met z~ut- en zwavelzuUr
dschoenen en ,I
zuur te rommelen.
rommelen. De gaten vielen zo in die han"
handschoenen
schorten. Je ademde die troep ook in, er was nauwelijks bescherring
ming tegen
tegen.. In die hele fabriek werkten'
werkten zes Nederlanders.
Nederlanders. Verder een Spanjaard en een stuk Qf
of vijfentwintig Marokkanen. Dat
bedrijf had gewoon niet meer bestaan, als er geen buitenlanders
waren»
Ahmed Lamnadi, afkomstig
qfkomstig uit Noord-MarokkoI
«En de overheid wil ook wel eeQ.s
eens een oogje dichtknijpen, omdat
er economische belangen in het geding zijn. Ik heb het echt vaak
meegemaakt dat een burgemeester zei: ''Ik
~en bee.tje
Ik ben daar een
bee.tje
gek dat ik dat bedrijf te gronde ga richten, dat is helemaal niet
goed voor de werkgelegenheid in mijn gemeente.' En als ik collega's van nu spreek, dan d<;nk
dc:;nk ik dat er niet veel veranderd is»
Herman Fraaij, voormalig directeur Vreemdelingenzaken op het
ministerie van Justitie
«Cultuurveranderingen
~Cultuurveranderingen kunnen nóóit plaatsv.inden zonder conflict. Dat conflict is meestal wel de moeîte
fJ.ict.
moeite waard. Ik heb ontzetontz'e t~oortdurend bezig met
tend veel relatieproblemen gezien. Ik was voortdurend
lijmen. Ik heb ih Tunesië met gezinnen gewe~kt waarvan
waarv~ de vader in het buitenland werkte.
we~kte. Moeder moest daar een dubbelrol
spelen. Soms ging dat goed, soms met. Hier zag ik de gevolgen»
Aïèha Brini, medewerkster Limburgse -Immigratie Stichting,
afkomstig uit Tunesië
'
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