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1.

Inleiding

De Turkse migratie naar West-Europa is een proces dat zieh de laatste dertig jaar
heeft voltrokken. Het is een verschijnsel zonderkoloniale achtergrond dat in twee
fasen verliep. De eerste fase, van de vroege jaren zestig tot het midden van de jaren
zeventig, bestond uit arbeidsmigratie in haar zuiverste vorm. De tweede fase, die
tot op heden voortduurt, omvat drie verschillende vormen van migratie: a) gezinshereniging, waaronder huwelijksmigratie; b) politick gemotiveerde migratie van
bij voorbeeld asielzoekers, vooral in de jaren na de militaire coup van 12 September 1980 in Turkije; en c) arbeidsmigratie van zogenaamd illegale of ongeregistreerde werknemers. Los daarvan bestaat er nog een verwaarloosbaar aandeel legale migratie van hoofdzakelijk gespecialiseerde personen (zoals Turkse leerkrachten en imams).
In dit onderzoek zal dc Berste fase nader worden belieht, waarbij een beter inzieht zal ontstaan in de Turkse arbeidsmigratie. Doel van het onderzoek is om aan
de hand van de onderzoeksresultaten van toonaangevende wetenschappers de
Turkse migratie binnen de internationale arbeidsmigratie te situeren; het ontstaan
en de inhoud van de `pushfactoren' in Turkije te beschrijven; ten slotte, om een
licht te werpen op de persoonlijke kenmerken van Turkse migranten. Aan Duitsland en Nederland, landen die aan het Bind van 1974 respectievelijk 82% en 3%
van het totale aantal officiele Turkse emigranten voor hun rekening namen, zal
speciale aandacht worden besteed.
De termen migrant en immigrant worden in dit artikel zonder onderscheid gebruikt. Hiermee wordt recht gedaan aan het feit dat in de Turkse arbeidsmigratie
naar West-Europa een aanzienlijke hoeveelheid remigratie is vervat; het verschijnsel op zieh heeft twee kanten. Het aantal Turkse gastarbeiders dat rond het
Bind van 1981 uit West-Europa naar Turkije was teruggekeerd wordt gesehnt op
400.000 (Kele 1985: 63). Tussen 1970 en 1979 verhuisden 922.681 niet-Duitsers
vanuit West-Duitsland naar Turkije, een aantal dat grotendeels wordt verklaard
door de terugkeer van Turkse werknemers en hun gezinnen (Toepfer 1985: 76).
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedraagt het aantal Turkse
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remigranten uit Nederland tussen 1966 en 1976 25.253 (geciteerd in Van Amersfoort en Surie 1987: 171). Om een mogelijk misverstand te voorkomen, moet hier
worden vermeld dat dit relatief hoge aantal remigranten niet betekent dat het totale
aantal Turken, sinds men met actief werven is gestopt, in beide landen of in WestEuropa als zodanig is gedaald. In Nederland neemt het aantal Turken geregeld toe:
in 1981 waren er 138.500; in 1991 203.500 (CBS 1992). Wat het aantal Turken in
Duitsland betreft, is er sprake van enige pieken en dalen, afhankelijk van de wisselende economische en politieke omstandigheden in het gastland. Verhoudingsgewijs is hun aantal minder snel gegroeid: in 1981 1.546.200; in 1990 1.694.649
(Statistisches Bundesamt 1991).

2.

Het begin van de Turkse migratiegolf

In het begin van de jaren zestig kwam de arbeidsmigratie naar West-Europa, die na
de Tweede Wereldoorlog was ontstaan, ook in Turkije op gang. Afgezien van drie
historisch op zichzelf staande en relatief onbelangrijke gebeurtenissen t , was dit
het eerste teken dat Turkije een land van grootschalige economische emigratie aan
het worden was.'
De wortels van de emigratiebeweging liggen echter al in de late jaren vijftig. In
april 1957 werd een kleine groep Turkse technici die zojuist de hogeschool verlaten hadden, uitgenodigd door het ministerie van Werkgelegenheid van de deelstaat Schleswig-Holstein voor een vervolgopleiding in West-Duitsland. De bedoeling was om hen na hun opleiding als voorman terug te zenden naar Duitse fabrieken in Turkije. Het project liep echter uit op een mislukking. Na afloop van het
opleidingsprogramma keerde de groep niet terug naar Turkije, maar vond een baan
in Duitsland, met name in de scheepswerven van Hamburg. Dit was het eerste geval van naoorlogse arbeidsmigratie uit Turkije. Na deze groep werden fangs andere dan overheidskanalen nog meer kleine groepen uitgenodigd naar Duitsland te
komen (Abadan1964).
In juli 1960 vestigden vertegenwoordigers van Duitse werkgevers inofficieel
een kantoor in Istanboel, de Deutsche Verbindungsstelle, om arbeiders naar WestDuitsland te halen. Op 30 oktober 1961 ondertekenden de regeringen van beide
landen een overeenkomst waarin de genoemde organisatie wettelijk werd erkend
als permanent wervingskantoor. Zo werd een officieel kader geschapen voor de
migratie van gastarbeiders. Het aantal Turkse werknemers in West-Duitsland bedroeg 2.700 in 1960 en 6.800 in 1961 (Abadan 1964: 25; Gitmez 1983: 20). Frankrijk en Nederland vestigden later ook permanente wervingskantoren in Turkije.
Het akkoord met West-Duitsland werd in september 1964 herzien en in hetzelfde jaar sloot de Turkse regering soortgelijke bilaterale wervingsovereenkomsten
met Nederland, Belgie en Oostenrijk. Met Frankrijk werd in 1965 een overeenkomst gesloten, met Zweden in 1967 en met Australie in 1968 (Onulduran en Van
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Renselaar 1976). De migratie naar Australie werd veeleer heschouwd als een permanentere aangelegenheid en vond op veel kleinere schaal plaats. Bij deze migratie ging het om geselecteerde geschoolde arbeiders en hun gezinnen, tussen 1968
en 1973 in totaal ongeveer 13.000 mensen (Price 1979: 7). (Deze migratie werd op
dezelfde kleine schaal voortgezet tot 1982; tussen 1971 en 1982 vestigden zich
16.356 Turken in Australie, vgl. Jacubowicz 1989: 8.) In het verlengde van deze
trend tekende de Turkse regering in 1969 een overeenkomst met Zwitserland en in
1970 met Denemarken, waarin bij ontstentenis van een wervingsovereenkomst de
feitelijke aanwezigheid van Turkse werknemers in beide landen werd erkend.

3.

Turkse arbeidsmigratie in een

internationale context

Arbeidsmigratie vanuit Turkije vormde een laatste schakel in de keten van naoorlogse volksverhuizingen naar West-Europa en nam in betekenis toe naarmate de
Zuideuropese landen niet langer aan de voortdurende vraag naar arbeid in de gastlanden konden voldoen. Na de Tweede Wereldoorlog vulden de meeste Westeuropese landen bun beroepsbevolking aan met zogenaamde repatrianten, een neveneffect van het dekolonisatieproces. Nederland werd in de periode 1946-1962 geconfronteerd met de komst van 250.000 tot 300.000 repatrianten uit Indonesie en
in 1951 met de komst van 12.500 Molukkers. Uit het dun bevolkte Suriname –
sinds 1975 onafhankelijk–en uit de Nederlandse Antillen waren rond begin januari 1983 respectievelijk 140.000 en 42.000 migranten naar Nederland gekomen
(Penninx 1984: 345-347). (Tegelijkertijd was er in Nederland ook sprake van emigratie; tussen 1946 en 1972, en vooral in de jaren vijftig, vestigden zieh tussen de
450.000 en 550.000 onderdanen permanent in het buitenland) (Bovenkerk 1979:
118; Penninx 1984: 348; Aksoycan-De Bever 1987: 12). In het geval van WestDuitsland waren de repatrianten feitelijk vluchtelingen; tot 1950 kwamen er negen
miljoen uit Polen en de Sovjetunie, en tot 1961 nog eens drie miljoen uit OostDuitsland (Kindleberger 1967: 30-31).
De voorwaarden van het Verdrag van Rome uit 1957 stelden de Westeuropese
economieen in Staat de arbeidsreserves die in West-Europa bestonden te absorberen; de EG-landen konden vrijelijk over elkaars beroepsbevolking beschikken. Zo
werkten er in 1966 495.000 buitenlandse werknemers uit andere deelnemende landen in West-Duitsland (Castles en Kosack 1973: 44). In hetzelfde jaar stonden er
60.400 Belgen, Duitsers, Fransen en Britten in Nederland geregistreerd, die 28,4%
van de in totaal 213.000 buitenlanders in het land uitmaakten (CBS 1970).
Toen duidelijk werd dat grootschalige contractarbeid noodzakelijk was, deden
de ontwikkelde kapitalistische landen van West-Europa in eerste instantie een beroep op Italie, Spanje, Portugal en Griekenland. Maar omdat behalve de vraag ook
de concurrentie tussen de Westeuropese landen onderling toenam in de jaren zestig (Miles 1986a; 1986b), begon men eveneens te werven in een tweede groep Ian354

A. Akgündüz: De arbeidsmigratie van Turkije naar West-Europa
den, bestaande uit Turkije, Marokko, Tunesie en voormalig Joegoslavie. Meestal
gingen de wervingsovereenkomsten niet aan de instroom van gastarbeiders vooraf, maar werden de reeds begonnen migrantenstromen erdoor gereguleerd en versneld.
De ene groep landen vormde geen alternatief voor de andere groep. Integendeel,
terwijl er in de tweede groep geworven werd, werden de arbeidsreserves in de landen van de eerste groep niettemin tot de bodem toe uitgeput. In Griekenland bij
voorbeeld was er al gauw sprake van een binnenlands arbeidstekort en waren er
rond 1973 reeds 20.000 buitenlandse werknemers aangetrokken, voornamelijk uit
Noord-Afrika (Paine 1974). Ook in Italie werd de situatie kritiek:
In het begin van de jaren zestig maakte de Italiaanse economie een ongekende groei
door en was het niet ongebruikelijk dat treinladingen vol Zuiditaliaanse arbeiders op
weg naar Duitsland of Frankrijk werden `ontvoerd' door Piemontese industrielen die op
zoek waren naar werknemers voor hun eigen fabrieken in Noord-Italie (Salt 1976: 8889).
Doordat het arbeidsoverschot in het buiten- en binnenland werk vond, was Italie
snel op weg om zelf een immigratieland te worden (Böhning 1972: 39).
Iets soortgelijks gebeurde in Spanje: tussen 1956 en 1971 verhuisden meer dan
700.000 onderdanen naar Frankrijk, wat neerkomt op 50% van de totale emigratie.
(Hierbij zijn niet inbegrepen de tijdelijke werknemers, meest van boerenaf(omst
en tussen de veertig en vijftig jaar of jonger dan eenentwintig, die elk jaar naar
Frankrijk gaan voor de druiven- en bietenoogst.) Nog eens 26% vertrok naar WestDuitsland en 9% naar Zwitserland. In totaal emigreerden dus ongeveer 1.500.000
Spanjaarden naar West-Europa (Del Campo 1979: 158-159).
Ook Portugal werd geconfronteerd met een flink aantal emigranten: meer dan
twee miljoen tussen 1945 en 1974, wat neerkomt op bijna een kwart van de totale
bevolking (de kolonien in Afrika niet meegerekend). De meerderheid van hen
(742.000) ging naar Frankrijk (Cohen 1988: 114).
Frankrijk speelde als gastlind een voortrekkersrol bij het aantrekken van werknemers uit enkele landen van de tweede groep, zoals Marokko en Tunesie. In tegenstelling tot andere Europese landen erkende Frankrijk aan het eind van de oorlog expliciet dat immigratie onmisbaar was voor de economische wederopbouw.
Het voorzag daarom in een administratieve structuur, het Office National d'Immigration (ONI), een instelling die de instroom van buitenlanders moest voorbereiden en regelen (Mayer 1975; Freeman 1979; Miles 1986a; Ogden 1991). Regeringsadviseurs schatten het minimum aantal immigranten dat nodig was op meer
dan vijf miljoen (Cohen 1988: 125). In eerste instantie probeerde men `assimileerbare' bevolkingsgroepen te stimuleren om zieh blijvend te vestigen, zoals Italianen. Maar de immigratie van Italianen en overigens ook van andere Zuideuropeanen verliep tussen 1945 en het midden van de jaren vijftig minder snel dan gepland. Gelijktijdig met de economische expansie en de toenemende concurrentie
355

SG 93/5 (jg XL)
om arbeidskrachten tussen de Europese geindustrialiseerde landen, ontstond er
aan het eind van de jaren vijftig ook `spontane' migratie; gedurende de jaren vijftig
en zestig werd er ten opzichte van arbeidsmigratie een laissez-faire-beleid gevoerd zonder bemoeienis van de staat (Castles 1986; Husbands 1991; Ogden
1991). Inwoners van de Franse kolonien en later ex-kolonien in Noord- Afrika (Algerije, TunesiC en Marokko) en West-Afrika (Mali, MauretaniC en Senegal) kregen tot halverwege de jaren zestig onbeperkt toegang tot Frankrijk. Tevens sloot
Frankrijk met deze landen in verschillende jaren bilaterale wervingsovereenkomsten (Salt 1976), en dit terwijl `de toelating en de vestiging van inwoners van de
voormalige Franse kolonien altijd gebonden zijn geweest aan speciale voorwaarden; deze zijn echter minder restrictief dan die welke over het algemeen gelden
voor migranten die Frankrijk vanuit andere gebieden willen binnenkomen' (Garson 1992: 84). Voor migratie vanuit de bestaande kolonien Guadeloupe, Martinique en Reunion gelden nog steeds geen beperkingen (Freeman 1979; Miles 1986a;
1987).
Ondanks het feit dat voormalig Joegoslavie als emigratieland pas lag t op het tonee] verscheen (arbeidsmigratie werd pas in 1964 door de Joegoslavische regering
gelegaliseerd), had het na Portugal in Europa het hoogste percentage emigranten.
Het Joegoslavische arbeidsreservoir, vooral van geschoolde arbeiders, werd door
de ontvangende landen in relatief karte tijd uitgeput. Aan het begin van 1971 werkten er 860.000 Joegoslavische migranten in het buitenland, van wie 200.000 in
overzeese gebieden, met name Canada, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en
AustraliC (Baucic 1972: 1-3). Het totale aantal omvatte meer dan tien procent van
de bevolking tussen de twintig en dertig jaar, en wel 34% van de geschoolde en
hooggeschoolde metaalarbeiders van JoegoslaviC (Schierup 1990: 106-109). De
emigratie van geschoolde arbeiders en specialisten zou een van de belangrijkste
problemen van de Joegoslavische economic worden (Baucic 1972; Kayser 1972;
Schierup 1990).
Om deze schets van de naoorlogse Europese arbeidsmigratie historisch beter te
kunnen plaatsen, moet men het volgende in gedachten houden. Met de bouw van
de Berlijnse muur in 1961 werd een belangrijke bron van arbeidskrachten voor de
Westduitse economic op drastische wijze afgesloten. Aan het eind van de jaren
vijftig waren de Oosteuropese landen, vanouds emigratielanden, als bron van arbeidskrachten onbereikbaar geworden. Gedurende dezelfde periode ontvingen
verschillende landen in andere delen van de wereld een groot aantal immigranten
dat zich er blijvend vestigde: Canada bij voorbeeld verleende tussen 1947 en 1972
aan meer dan drie miljoen personen een verblijfs- of vestigingsvergunning (Satzewich 1991: 38). AustraliC liet tussen het eind van de oorlog en 1972 ongeveer drie
miljoen mensen voor blijvende vestiging toe (Jacubowicz 1989: 8; Satzewich
1991: 38). Aan het eind van de jaren zestig kostte het AustraliC moeite om `Zuideuropese arbeiders aan te trekken; velen keerden terug naar hun vaderland. Het re356
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sultaat was een reeks maatregelen om opnieuw migranten aan te trekken en te behouden', waaronder werving in Zuid-Amerika, en `een minder strenge toepassing
van de zogenaamde White Australia Policy', waarin een `blank Australie werd
nagestreefd (Castles 1992: 551). In de Verenigde Staten bedroeg de totale immigratie tussen 1950 en 1970 meer dan zes miljoen (Irwin 1972: 19). Hoewel er in
1964 in de Verenigde Staten een einde was gekomen aan het Bracero-programma
(waarin sinds 1942 de wervingsovereenkomsten tussen de VS en Mexico waren
neergelegd), betekende dit niet dater geen arbeidskrachten meer uit Mexico kwamen, maar alleen dat Mexicaanse gastarbeiders veel goedkoper werden. Zij waren
nu immers van hun rechten, die voordien in het Bracero-programma waren vastgelegd, beroofd en werden niet langer wettelijk beschermd (Miller 1992).
In het licht van deze ontwikkelingen moet men het volgende concluderen, al
wordt dat zelden gedaan: arbeidsmigratie uit Turkije vormde een oplossing voor
Duitsland, zeker wanneer zowel het grote aantal geschoolde arbeiders als Duitslands kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar arbeid in aanmerking worden genomen (zie paragraaf 7). Relatief gesproken had de migratie eveneens een zeker
belang voor Nederland. Of zoals Paine opmerkt, al drukt hij dit voor het geval van
West-Duitsland enigszins zwak uit:
Omdat een groot deel van de arbeidsmigranten in sommige gastlanden (bij voorbeeld
Duitsland, waar de meeste arbeidsmigranten van Turkse afkomst zijn, en Nederland) uit
Turkije afkomstig is, is het onwaarschijnlijk dat deze landen in staat zouden zijn geweest om arbeidskrachten uit andere landen aan te trekken zonder extra kosten (1974:
139).

De betekenis van de Turkse migratie voor West-Duitsland en Nederland wordt
nog bevestigd wanneer we de posities van deze landen ten aanzien van de werving
van buitenlandse werknemers nader beschouwen.
West-Duitsland sloot in eerste instantie een bilaterale overeenkomst met Italie
in 1955 en later met Spanje en Griekenland in 1960; na de overeenkomst met Turkije in 1961 sloot West-Duitsland wervingsakkoorden met Marokko in 1963, met
Portugal in 1964, met Tunesie in 1965 en met Joegoslavie in 1968 (Rist 1978). Er
werden ook overeenkomsten gesloten met Japan in 1956 en met Zuid-Korea in
1970, maar in deze gevallen betrof het alleen mijnwerkers (Völker 1975). Burtenshaw (1974: 26) geeft voor de twee laatste overeenkomsten een andere datum, respectievelijk 1962 en 1963, en noemt een derde overeenkomst aangaande mijnwerkers met Chili in 1967. Omdat Duitsland geen (voormalige) kolonien had en daardoor een `spontane' stroom van koloniale arbeidsmigratie moest ontberen, volgden de Duitse overheid en de Duitse industrie een actief beleid om buitenlandse
werknemers te werven. Op het hoogtepunt van de werving, tussen 1968 en 1972,
had Duitsland tussen de 500 en 600 kantoren in het Middellandse-Zeegebied (Rist
1979: 412; Portes en Böröcz 1989: 409). Bovendien werden er nog, zonder formaliteiten of wervingsovereenkomsten, relatief kleine aantallen fabrieksarbeiders
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aangetrokken uit landen als Egypte, Jordanie, Iran en India. Piore (1980: 24) op`
pert dat `raszuiverheid voor de Duitsers een punt was' en dat zij daarom vertrouwden op immigratie uit Italie en Turkije en daarbij de volken uit Noord- en zwart
Afrika vermeden'. Als dit zo is, wordt hiermee opnieuw het belang van de Turkse
migratie voor Duitsland aangetoond, al had Frankrijk de arbeidsreserves in
`Noord- en zwart Afrika' reeds aangeboord en is het onduidelijk welke bronnen er
resteerden om aan de Duitse vraag naar arbeid to voldoen.
Met uitzondering van de crisisjaren 1967 en 1968 nam in Duitsland het aantal
werknemers uit alle emigratielanden tot 1974 gestaag toe. In juli 1974 bedroeg het
aantal Turkse werknemers 617.500 en vormde daarmee de grootste groep onder de
buitenlandse werknemers in Duitsland (Bundesanstalt far Arbeit (BfA) 1976). Er
waren ook `illegale' immigranten, afkomstig uit verschillende landen; hun aantal
bedroeg naar schatting 15% van het totaal aan legale buitenlandse werknemers
(Castles en Kosack 1973: 42; Rist 1978: 62; Rist 1979: 401; Piore 1980: 26). Het
aantal arbeiders in Duitsland dat afkomstig was uit andere landen van de EG bedroeg in 1973 566.000 ( ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene 1977:
10).
Een soortgelijke situatie was er ook in Nederland, zij het vanzelfsprekend op
kleinere schaal. Vanaf 1950 werden Nederlandse werkgevers in toenemende mate
geconfronteerd met een tekort aan arbeidskrachten. Aan het eind van de jaren vijftig nam de druk die hiervan het gevolg was nog verder toe door de buitengewoon
snelle ontwikkeling van de industrie, de verkorting van de 48-urige werkweek en
de emigratie van Nederlanders (Barentsz 1972: 22). Nog maar nauwelijks hadden
de twee werkgeversorganisaties, het Verbond van Nederlandse Ondernemingen
(VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW), het belang van
de werving van gastarbeiders onderstreept, of Nederland begon wervingsovereenkomsten of to sluiten. (Al sinds 1950 echter waren Italiaanse, Spaanse en Joegoslavische arbeiders werkzaam in de Nederlandse kolenmijnen, scheepswerven en in
de textielindustrie) (Cornelis 1990). De akkoorden kwamen in deze volgorde tot
stand: met Italie in 1960, met Spanje in 1961, met Portugal in 1963, met Turkije in
1964, met Griekenland in 1966, met Marokko in 1969, met Joegoslavie in 1970 en
met Tunesie in 1971 (Kok 1976). Ook in Nederland was het aantal onderdanen uit
alle emigratielanden, met uitzondering van de twee crisisjaren 1967 en 1968, gedurende de gehele periode gestaag gegroeid. In 1974 stond Turkije, met 62.600,
bovenaan de lijst van landen die arbeidskrachten leverden (CBS 1976).

4.

De concentratie van Turkse werknemers in Duitsland

Turkse migranten in Duitsland en hun relatief hoge concentratie zijn onderwerp
van niet aflatende discussie geweest en in de loop van de tijd is het verschijnsel op
diverse manieren geinterpreteerd. Zo beweren sommige semi-officiele instellin358
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gen dat er aan Turkse werknemers een voorkeur werd gegeven boven Italianen
(vgl. Manfrass 1973). Deze opvatting wordt gedeeld door Abadan-Unat (1976) en
Silier (1986).
Er worden voor de veronderstelde `voorkeur' voor Turken zowel politieke als
sociale verklaringen gegeven. Ten eerste zou, vanuit het oogpunt van het buitenlands beleid, de arbeidsmarkt voor Turken ten koste van Italianen moeten worden
uitgebreid om de zuidflank van de NAVO te versterken; bovendien zou een grotere aanwezigheid van West-Duitsland in Turkije als bliksemafleider kunnen fungeren voor de groeiende vijandigheid tegenover de Verenigde Staten. Ten tweede,
vanuit een sociaal-economisch oogpunt, bestond de hoop dat men kon profiteren
van de militaire discipline van de Turken, waarvan hoog werd opgegeven (Manfrass 1973: 25, geciteerd in Abadan-Unat 1976: 6).
Gezien de analyse in paragraaf 3 lijkt het er echter op dat dit niet zozeer de redenen voor de `voorkeur' waren, maar dat ze door de Duitse overheid en werkgevers
als bijkomende voordelen van de broodnodige Turkse migratie werden beschouwd. Daar komt nog bij dat, hoewel de lijst met geregistreerden iets langer
was geworden, de werving van Turkse werknemers pas na 1969 echt op gang
kwam, toen andere bronnen van arbeidskrachten al grotendeels waren uitgeput;
het aantal bedroeg 184.000 in 1969 en 648.000 in 1973. Ook is het belangrijk om
in gedachten te houden dat de groei of inkrimping van een arbeidsmarkt gewoonlijk niet bepaald wordt door politieke besluiten, maar door de `wetten' van de kapitalistische economie zelf. Vaak getuigt een officieel arbeidsbeleid eerder van een
verstoord evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van arbeid in het betreffende land.
Potts (1990) stclt dater wat betreft de naoorlogse arbeidsmigratie in West-Europa een congruentie bestaat `tussen de imperialistische macht die in een bepaald gebied domineerde en het gastland waarheen arbeiders uit dat gebied migreren' . Zoals de meerderheid van de migranten in Groot-Brittannie afkomstig is uit de voormalige Britse kolonien, en zoals migranten uit de Maghreb, in het bijzonder Algerije, vaak naar Frankrijk trekken, zo ook `wordt de grootste groep buitenlandse
werknemers in West-Duitsland gevormd door Turken, want Turkije is het land
waar het Duitse imperialisme het sterkst was' (146). Potts benadrukt dat deze drie
gevallen volkomen vergelijkbaar zijn (146). Maar haar analyse gaat voorbij aan
het feit dat de migratieproblematiek met betrekking tot Turkije in bepaalde opzichten afwijkt van de twee andere voorbeelden. Er zijn immers verschillen aan te
wijzen in het ontstaan en de ontwikkeling van arbeidsmigratie, bovendien is er
sprake van andere, reeds bestaande verhoudingen tussen emigratieland en gastland alvorens de migratie op gang kwam.
Ondanks deze voorstelling van zaken kan echter niet worden ontkend dater aan
arbeidsmigratie politieke en economische belangen verbonden zijn, of dat er tot op
zekere hoogte sprake is van centrum-periferierelaties tussen Turkije en Duitsland.
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Vanaf 1960 werden de Westduitse economische betrekkingen met Turkije sterker.
Ondanks het voorzichtige en enigszins restrictieve beleid van de Turkse regering
ten aanzien van buitenlands kapitaal, dat overigens in de jaren voor 1980 geleidelijk werd aangepast en vervolgens geschrapt, heeft Duitsland veel kapitaalin de
Turkse economie geYnvesteerd en is het nu een van de grootste economische machten van de westerse wereld.
Tussen 1963 en 1981 sloten Duitse bedrijven 232 licentieovereenkomsten met
Turkse bedrijven, het hoogste aantal van in totaal 813 soortgelijke overeenkomsten met buitenlandse bedrijven. Ter vergelijking: Nederland ondertekende 18
overeenkomsten (Sönmez 1988: 75). Op een totaal van 774 bedrijven die met buitenlands kapitaal werden gefinancierd, stond Duitsland aan het eind van 1987 met
131 bedrijven bovenaan de lijst; Nederland had er 30 (Turkish Industrialists' and
Businessmen's Association 1988: 93). Toch kwam Duitsland in 1977 op de derde
plaats wat zijn aandeel in het buitenlands kapitaal in Turkije betreft; Franse bedrijven hadden 18% van alle buitenlands kapitaal in handen, de Verenigde Staten
15%, West-Duitsland 14%, Italie 13%, Zwitserland 11% en Nederland 5% (Eraydin 1981: 233). In 1989 bedroeg Duitslands aandeel in de Turkse export 18,7% en
in de import 14%; beide percentages zijn de hoogste onder de Turkse handelspartners (Turks Bureau voor Statistiek (TBS) 1991).

5.

Het ontstaan van push-factoren

Een voorwaarde voor internationale arbeidsmigratie is dater landen bestaan waar
`
vrije ' , mobiele mensen wonen die bereid zijn hun arbeid te verkopen en die op de
hoogte worden gebracht van de mogelijkheden die lokken in het buitenland. Maar
vanzelfsprekend is de aanwezigheid van kandidaten alleen niet genoeg. Er moet
tegelijkertijd ook een land zijn met een vraag naar buitenlandse arbeid dat, op welke wijze dan ook, een toegangsweg biedt voor arbeidsmigratie.
Aan het begin van de jaren zestig waren er in Turkije sociaal-economische omstandigheden ontstaan die een positieve respons op de vraag naar arbeid in ontwikkelde kapitalistische landen onvermijdelijk maakten. Toch hebben betrekkelijk
weinig wetenschappers op dit gebied voldoende aandacht geschonken aan deze
omstandigheden, veelal push-factoren genoemd. Over het algemeen hebben zij
verzuimd om de diverse specifieke kenmerken van afzonderlijke push-factoren in
de economische migratie naar West-Europa te definieren en in plaats daarvan een
tamelijk simplistische voorstelling van zaken gegeven. Zo beschrijven Castles en
Kosack, die de internationale arbeidsmigratie vanuit een structureel-historisch
perspectief bezieh, de push-factoren als volgt:
Het uit de pas lopen van de snelle bevolkingsgroei ende betrekkelijk tangzame ontwikkeling van alternatieve bestaansbronnen is het gevolg van enerzijds de ongelijkmatige
ontwikkeling van dc kapitalistische economie in Europa en anderzijds van Europa's im-
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perialistische exploitatie van de Derde Wereld. In beide gevallen heeft de industriele
revolutie een eind gemaakt aan de oorspronkelijke produktiewijzen, maar tegelijkertij d
een bevolkingsexplosie teweeggebracht doordat de sterfte drastisch is gedaald. Het gevolg is een overschot aan mensen die geen werk kunnen vinden in hun eigen land; zij
worden voor de keuze gesteld ofwel to emigreren naar West-Europa waar de industrie
dringend om arbeid verlegen zit, ofwel in eigen land to blijven waar armoede heerst en
men ternauwernood aan de hongerdood ontsnapt (1973: 28).
Salt en Clout (1976: 127-128) beschrijven de redenen voor emigratie als volgt: `de
natuurlijke bevolkingsaanwas is steeds een onderliggende factor geweest', evenals `het uit de pas lopen van bevolkingstoename en economische groei'. De auteurs verduidelijken hun definitie aan de hand van verwijzingcn naar Turkije. Salt a
zelf (1976: 83) geeft `snellere bevolkingsgroei' en `wijdverbreide werkloosheid
en trage economische ontwikkeling' als redenen aan.
Ofschoon Castle en Kosack met 'Europa's imperialistische exploitatie van de
Derde Wereld' een belangrijk onderwerp aansnijdcn, is het evident dat als wetenschappers de simpele feiten hadden onderzocht, afdoende zou zijn aangetoond dat
het argument van `het uit de pas lopen van bevolkingstoename en economische
groei' in het geval van Turkije niet opgaat.
Volgens de cijfers van het Turks Planbureau (TPB), die kunnen worden bevestigd door internationale economische instellingen, was zowel de gemiddelde jaarlijkse groei in Turkije als de groei per hoofd van de bevolking gedurende de gehele
periode opmerkelijk hoog, zelfs als een jaarlijkse bevolkingsaanwas van 2,5% in
aanmerking wordt genomen (zie tabel 1). Sommigc bronnen noemen een gemiddelde jaarlijkse groei van 6,9% (vgl. Lieberman en Gitmez 1979: 202) of 7% (vgl.
Tabel 1: Gemiddelde jaarlijkse economische groei in Turkije (%)

Periode

Totaal

Per hoofd van dc bevolking

1963-1967
1968-1971

6.7

1972

6.9
7.6

4.2
4.4
5.1

1973
1974

5.5
8.8

3.0
6.3

Bron: Varlier en Ilkin 1975: 403. Hoewel de auteurs voor deze periode uitgaan van een
gemiddelde jaarlijkse bevolkingsaanwas van 2,7%, bedroeg het. percentage volgens het
TBS 2,5%: do groei per hoofd van de bevolking is overeenkomstig dit cijfer berekend.
Rist 1978: 17).
In de periode 1960-1976, door sommige Turkse economen ook wel de `jaren van
populistische politick' genoemd, was er bovendien een geregelde stijging van het
nettoloon van arbeiders en het netto-inkomen van boeren, al vertonen de onderzoeksresultaten van de diverse onderzoekers kleine verschillen (vgl. Boratav
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1983b, 1984; Kücük 1985), en was er sprake van een geringe loonsverlaging in de
jaren van het semi-militaire bewind van 1971-1973. Een officiele bron vermeldt
dat de loonsverlaging in 1972, 1973 en 1974 plaatsvond; volgens een andere bron
gebeurde dit in 1971, 1972 en 1974 (Boratav 1983b). De stijging van de nettolonen
tussen 1960/1961 en 1976 bedroeg 85% (Boratav 1983b: 9).
Een anderprobleem van de hierboven vermelde verklaringen van push-factoren
is de tendens om de nadruk te leggen op de bedrieglijke waarneming dat hoofdzakelijk diegenen emigreerden die `geconfronteerd werden met armoede en hongerdood in eigen land' (deze kwestie wordt besproken in paragraaf 7).
Naast deze eerste `school' bestaat er nog een groep onderzoekers die het geval van
Turkije specifiek heeft onderzocht. Zij leggen vooral de nadruk op `snelle bevolkingsaanwas' en gaan voorbij aan de kwestie van `het uit de pas lopen'. AbadanUnat bij voorbeeld gaat uit van een hogere jaarlijkse bevolkingsaanwas:
De niet te ontkennen demografische druk die uitgaat van een jaarlijkse bevolkingsgroei
van 3% en de gevolgen die een dergelijke explosie voor de arbeidsmarkt heeft, hebben
ertoe geleid dat de verantwoordelijke autoriteiten, met name het Planbureau, rekening
hielden met de emigratie van werkloze arbeidskrachten (1974: 365).
Ook Börtücene (1966), die zijn onderzoek uitvoerde in opdracht van het TPB,
voert de oorsprong van de Turkse arbeidsmigratie eenvoudig terug op de `snelle
bevolkingsaanwas'.
Neuloh (1976: 52) benadrukt drie factoren in zijn visie op de kwestie: `De disfunctionele structuur van de arbeidsmarkt; de kloof tussen de bevolkingsgroei en
de arbeidsmarkt; en de achterstand in algemeen en beroepsonderwijs, en werkloosheid als een structureel-maatschappelijk verschijnsel'. De studie van Erichsen en Sen (1989), uitgegeven door het International Labour Office (ILO), wijst
eveneens op snelle bevolkingsaanwas en werkloosheid als oorzaken van de Turkse arbeidsmigratie.
Hoewel `snelle bevolkingsaanwas' een veelgebruikt sleutelbegrip is, geeft het
geen goede verklaring voor het begrip `overbevolking'. Ook werpt het geen licht
op de werkelijke motieven achter de Turkse emigratie of op het gegeven dat ondanks de snelle bevolkingsgroei de werkloosheid in de betreffende periode niet
uitsteeg boven het cijfer dat de kapitalistische Turkse economie nodig had.
De begrippen `ontoereikende bevolking' en `overvloedige bevolking' (overbevolking) kunnen slechts worden verklaard in verband met de heersende organisatie van de produktie (vgl. Marx en Engels 1953; Monthly Review 1978). Het is bij
voorbeeld best mogelijk dat in een bepaald geval de samenstelling van het kapitaal
langzaam verandert, terwijl de accumulatie ervan over het geheel genomen gelijke
tred houdt met een corresponderende groei in de vraag naar arbeid. Maar door de
grillige expansie van de produktieschaal, is het beschikbare aantal arbeidskrach362
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ten sowieso onvoldoende, ongeacht de absolute bevolkingstoename. En hierdoor
wordt het weer noodzakelijk om langs andere weg additionele arbeidskrachten te
vinden. In een ander geval groeit de snelheid van de wijzigingen in de organische
samenstelling van het kapitaal en in zijn technische gedaante en wordt het aantal
produktietakken, dat nu eens gelijktijdig dan weer afwisselend deze veranderingen ondergaat, groter. Als gevolg hiervan wordt een bepaald deel van de beroepsbevolking overbodig, ondanks een duidelijke dating in de groei van de economisch actieve bevolking en zelfs als er geen recessie heerst.
Omdat het niet in de bedoeling van dit artikel ligt om dieper op de complexe
relatie tussen economische structuur en werkgelegenheid in te gaan, kunnen we
volstaan met het citeren van de volgende waarnemingen van Marx:
De wet, volgens welke een steeds toenemende hoeveelheid produktiemiddelen dank zij
de ontwikkeling van de produktiviteit van de maatschappelijke arbeid met een progressief dalende besteding van menselijke kracht in beweging kan worden gezet, vindt op
kapitalistische grondslag – waar de arbeiders niet de arbeidsmiddelen, maar de arbeidsmiddelen de arbeider gebruiken – als volgt haar uitdrukking: hoe hoger de arbeidsproduktiviteit is, des te groter is de druk van de arbeiders op de middelen voor hun werkgelegenheid en des te onzekerder dus zijn hun bestaansvoorwaarden, namelijk de verkoop
van de eigen kracht ten bate van de vergroting van de rijkdom van anderen of van de
meerwaardevorming van het kapitaal. Een toename van de produktiemiddelen en van
de arbeidsproduktiviteit die sneller plaatsvindt dan de groei van de produktieve bevolking, word[ onder het kapitalisme omgekeerd zö uitgedrukt dat de arbeidersbevolking
steeds sneller groeit dan de behoefte van het kapitaal tot meerwaardevorming toeneemt
(1977: 500).
Gebruiken we deze stelling in het geval van Turkije, dan zien we dat terwijl de gemiddelde jaarlijkse nettogroei ongeveer 7% en, belangrijker nog, de groei van de
industriele sector ongeveer 10% bedroeg (Yasa 1980: 101), de werkgelegenheid
minder snel toenam: ongeveer 1 % per jaar (I1kin en Varlier 1976: 406; TPB 1979:
26). Desondanks mogen we aanncmen dat de jaarlijkse werkloosheid in de steden
niet buitensporig steeg, dank zij de mate en de vorm van kapitalistische ontwikkeling in de agrarische sector. Volgens het TPB bedroeg het percentage werklozen 3,7% in 1962, 4,5% in 1967 en 7,3% in 1972, verborgen werkloosheid in de
landbouw buiten beschouwing gelaten. Wordt de verborgen werkloosheid wel
meegerekend, dan komt de totale werkloosheid in elk genoemd jaar boven de
10% (TPB 1979: 26). Toch is het geoorloofd om de verborgen werklozen in de
landbouw niet mee te teilen bij de berekening van de reele werkloosheid gedurende een bepaalde periode; tenslotte maken zij geen deel uit van de stedelijke arbeidsmarkt, al kunnen ze uiteindelijk wel worden beschouwd als een latente stedelijke beroepsbevolking. De betrouwbaarheid van de gegeven cijfers echter
blijft tot op zekere hoogte twijfelachtig. Ten minste twee factoren zijn moeilijk te
beoordelen: ten cerste het bestaan van een ongeorganiseerde, ongercgelde informele sector; en ten tweede de verborgen werkloosheid zelf. Geen van beide facto363
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ren kan worden onderworpen aan een nauwkeurige raming.
In overweging moet worden genomen dat Turkije in dezelfde periode een intensieve industrialisatiepolitiek voerde met `import substitution' als doel. Een surplus-beroepsbevolking, of industrieel reserveleger, is een noodzakelijke voorwaarde voor en een noodzakelijk produkt van kapitalistische ontwikkeling. Men
zou kunnen zeggen dat het reele werkloosheidscijfer, ongeacht het precieze getal,
niet hoger was dan wat de Turkse economie nodig had voor haar ontwikkeling. Er
was geen evidente concurrentie om arbeidsplaatsen in de industrie; in ieder geval
had zij geen merkbare daling van de Ionen tot gevolg. De Turkse economie had to
lijden onder een tekort aan geschoolde arbeid. Volgens het TPB was de vraag naar
geschoolde arbeid Bind 1972 twee keer zo hoog als het aantal geschoolde emigranten (Penninx 1982: 794). Volgens de raming van Gökdere (1978: 77) die gebaseerd is op officiele statistische gegevens, was de binnenlandse vraag naar geschoolde arbeiders drie keer zo hoog als het aantal emigranten: terwijl er tussen
1965 en 1972 162.133 geschoolde arbeiders emigreerden, bedroeg de binnenlandse vraag naar geschoolde arbeiders rond 1972 maar liefst 552.300. Volgens de secretaris-generaal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Ankara echter,
beliep het aantal vacatures voor industriele banen circa 400.000 (geciteerd in Abadan-Unat en Unsal 1976: 84). Dit verklaart gedeeltelijk waarom in Turkije de lvnen in deze periode regelmatig werden verhoogd.
Nu een ander aspect van de kwestie. Vanzelfsprekend leidt een relatief snelle
bevolkingsaanwas tot een toename van het arbeidsaanbod (een toename van het
arbeidsaanbod houdt echter niet noodzakelijkerwijs een toename van de beroepsbevolking in). Ten gevolge van de relatief snelle bevolkingsgroei is in Turkije de
potentiele beroepsbevolking gestaag toegenomen. Demografische gegevens zijn
echter altijd afhankelijk van de bestaande produktiewijze en kunnen ook alleen in
relatie tot die produktiewijze worden verklaard.
Tegelijk met de urbanisatie, de economische groei en onder andere de verbeteringen in onderwij s, kinderverzorging ende positie van de vrouw in de maatschappij, daalde ook het geboortencijfer, vooral in gebieden waar deze sociale processen hebben plaatsgevonden. Een veldonderzoek onder mensen die zojuist van het
platteland naar Istanboel waren gemigreerd (daar was het geboortencijfer tamelijk
hoog vanwege de produktie gebaseerd op handenarbeid, vanwege kindersterfte en
de onzekerheid van de oude dag), toonde aan dat er een belangrijke verandering
was opgetreden in hun opvattingen over kinderen krijgen. Zowel het geplande
aantal als het werkelijke aantal kinderen was laag, gemiddeld minder dan drie
(Sencer 1979).
Volgens de voorlopige uitkomst van de volkstelling in 1990 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse bevolkingstoename in Turkije over de vijf jaar voorafgaande aan
1990 2,3%. Het percentage in de streken langs de Egeische Zee, een van de meest
ontwikkelde gebieden, is in feite gedaald tot Westeuropese waarden, wanneer het
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effect van binnenlandse migratie buiten beschouwing wordt gelaten. In het Zwarte-Zeegebied is het jaarlijkse percentage 0,7%. In het meer verwaarloosde en onderontwikkelde zuidoosten van Anatolie, waar een grote concentratie Koerden
woont, bedraagt de groei 4,3%, wanneer de (negatieve) beinvloeding van binnenlandse migratie niet wordt meegerekend (TBS 1990).

6.

Beschrijving van de push-factoren in Turkije

Om een beter beeld te krijgen van de specifieke push-factoren die in Turkije tijdens de periode van werving hebben bestaan, is het nodig om met name economische en klassestructuren in de landbouw te bestuderen en de manier waarop de
ontwikkeling van het kapitalisme deze heeft beInvloed.
Hoewel de structuur van de landbouw van gebied tot gebied verschilde, kan
worden gesteld dat bij de oprichting van de moderne Turkse staat in 1923 prekapitalistische produktiewijzen op het platteland overheersten, met uitzondering van
het westen van het land. Elementen van de oude orde, in het bijzonder het `leenstelsel', waren met het uitroepen van de nieuwe staat en door de democratisehe revolutie niet van de baan, maar werden door de kapitalistische evolutie verburgerlijkt. Maatregelen als de afschaffing van afar (belasting op de oogst) in 1925 ende
vervanging van het oude Burgerlijk Wetboek door een nieuw (dat bijna een exacte
replica was van het Zwitserse Burgerlijk Wetboek) in 1926, alsook de faciliteiten
die grootgrondbezitters werden geboden, garandeerden en stimuleerden de geleidelijke transformatie van de landbouw. Deze faciliteiten omvatten: een speciale
overheidssubsidie (tussen 1926 en 1930) voor de aanschaf van tractors (Kücük
1980: 190-191); vrijstelling van militaire dienst voor grootgrondbezitters, eigenaren van grote boerderijen, degenen die machines gebruikten in de agrarische produktie en hun assistenten; kwijtschelding van de belasting op benzine, gas en alle
chemische grondstoffen die van nut waren voor de agrarische produktie; en de
gunstige voorwaarden waaronder grote boeren tractors die eigendom waren van de
staat konden huren (Silier 1981: 19).
Sinds de jaren vijftig is deze kapitalistische ontwikkeling versneld als gevolg
van de concentratie van het nationaal kapitaal en de intensivering van economisehe betrekkingen met het Westen. Het is een algemene regel dat de vraag naar
arbeid van de plattelandsbevolking absoluut afneemt zodra de kapitalistische produktie zieh meester heeft gemaakt van de landbouw. Een deel van de plattelandsbevolking staat daardoor voortdurend op het punt terecht te komen in het stedelijk
proletariaat. Het toegenomen belang van het kapitalisme in de agrarische sector
heeft dan ook geleid tot een massale binnenlandse migratie (hoewel warenproduktie in West-Turkije reeds lang bestaat): van de dorpen naar de steden en tegelijk
van het oosten naar het westen van Turkije.
Het Turkse platteland werd niet alleen gekenmerkt door het uitgebreide aantal
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kleine families dat land in eigendom hield, maar ook door de ongelijkheid die bestond in de toewijzing van land (deze ongelijkheid is vooral opvallend in het zuidoosten van Turkije, waar de afschaffing van het `leenstelsel' nog maar net voltooid
is). In 1963 bi j voorbeeld was 60,8% van het land in handen van 20% van de boeren
en bewerkte 60% van de boeren slechts 17,2% van het land, statistische gegevens
over de landbouw die hetzelfde waren als die van 1953 (Avcioglu 1968: 287; Aksit
1988: 183). De statistische gegevens van 1970 geven echter een kleine verandering te zien in deze structurele ongelijkheid: 62,5% van het land werd bewerkt door
20% van de boeren en 16,3% van het land door 60% van de boeren (Boratav 1983a:
152; Aksit 1988: 190).
Dit houdt in dat, hoewel er een tendens is geweest tot de afbraak van produktie
door kleine boeren ten gunste van de verdere concentratie van landbezit, een boerenmiddenklasse zich als eenvoudige warenproducent en als moderne kapitaalintensieve boer aangepast heeft aan de heersende kapitalistische produktiewijze, althans gedurende een bepaalde periode.
Dit heeft twee consequenties gehad. Ten eerste bleef de migratie van het platteland naar de steden beperkt tot diegenen die in de bestaande agrarische structuur
overbodig waren geworden. Ten tweede kwamen de overblijvende sociale lagen,
dat wil zeggen de meerderheid van de plattelandsbevolking, hiermee onder voortdurende dreiging van proletarisatie te staan. (Het percentage van de bevolking dat
in stedelijke gebieden woonde, steeg tussen 1960 en 1975 van 31,92% naar
41,81%, TBS 1990.) Ook andere sectoren dan de agrarische waren op grote schaal
onderhevig aan dit soon veranderingen. Met andere woorden, kleinschalige produktie werd in nog hogere mate vervangen door grootschalige produktie. Een
groeiend aantal onathankelijke, kleine producenten (vaklui, ambachtslieden enz.)
werd geconfronteerd met het verdwijnen van de sociale omstandigheden die een
voorwaarde vormden voor hun bestaan, waardoor men werd gedwongen loonarbeider te worden.
De gewijzigde omstandigheden zorgden ervoor dat behalve arbeiders en werklozen ook de kleine burgerij van stad en platteland, die haar sociale positie wilde
versterken en wilde ontsnappen aan proletarisatie, openstond voor de verlokkingen van de ontwikkelde kapitalistische landen. Dit is de specifieke betekenis van
de push-factoren in Turkije tijdens de wervingsperiode. Bovendien werd arbeidsmigratie naar het buitenland niet alleen mogelijk gemaakt-door de nieuwe Turkse
grondwet van 1961, die elke onderdaan het recht verleende naar het buitenland te
reizen, maar ook officieel door de Turkse regering aangemoedigd.

7.

Persoonlijke kenmerken van Turkse migranten

Enkele onderzoeken, het ene meer dan het andere, verschaffen nuttige informatie
over de kenmerken van Turkse migranten (vgl. Paine 1974; Abadan-Unat 1976;
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Penninx en Van Renselaar 1976; Penninx en Van Velzen 1976; Martin 1991 ).
Toch zijn buitenlandse werknemers in het algemeen, Turken incluis, vaak afgeschilderd als mensen die zelfs hun eigen taal niet kunnen lezen en schrijven, die
ongeschoold zijn en niet gekwalificeerd om als arbeiders in een geindustrialiseerde economie te werken en die afkomstig zijn uit de laagste sociale lagen en de
meest achtergebleven gebieden van hun land.
De Haan (1976: 352) bij voorbeeld merkt op dat vooral ongeschoolde arbeiders
uit de minder ontwikkelde gebieden van emigratielanden, `behoudens een handjevol ontwikkelde en industrieel ingestelde arbeiders', naar West-Duitsland werden
gezonden. Deze conclusie werd niet gebaseerd op een empirisch onderzoek naar
de persoonlijke kenmerken van migranten, maar op een clausule die in diverse bilaterale wervingsovereenkomsten werd aangetroffen en die emigratielanden het
recht gaf de eerste selectie van kandidaten voor emigratie uit te voeren. In dezelfde
geest schetst Neuloh een beeld van de Turkse immigrant als zijnde grotendeels
analfabeet en meestal afkomstig uit Centraal- of Oost-Anatolie:

Meer dan 50% van de potentiele beroepsbevolking in Turkije is analfabeet. Dit houdt
in dat deze mensen zich de eenvoudige communicatievormen van lezen en schrijven
niet hebben eigen gemaakt en niet over de juiste achtergrond beschikken voor werk
in de industrie. (...) Bijna eenderde van de 40.000 dorpen beschikt nog steeds niet
over een school, voornamelijk in de afgelegen plattelandsgebieden van Centraal- en
Oost-Anatolie, de belangrijkste wervingsgebieden voor grootschalige migratie
(1976: 58).
Todaro (1990: 132) schaart Turkse migranten onder Italianen en Grieken en definieert hen eenvoudig als `surplus-landarbeiders' en als `ongeschoold'. Daamaast
geeft hij als dubbel voordeel van arbeidsmigratie dat de emigratielanden `de kosten van de zorg voor mensen' wordt bespaard en zij `een waardevolle en niet onaanzienlijke bron buitenlandse deviezen' verkrijgen. Opvallend genoeg wordt
deze conclusie getrokken zonder rekening te houden met de enorme voordelen die
de gastlanden bij de arbeidsmigratie hadden, laat staan ze te noemen.
De studie van Castles en Kosack, waarin geprobeerd wordt een algemene omschrijving te geven die van toepassing is op alle immigranten, is een fraai staaltje
van bovengenoemde beeldvorming:
De overgrote meerderheid van deze migranten is afkomstig van het platteland. Zelfs als
de industrialisering in hun land van herkomst een behoorlijk eind op weg is, werden de
migranten opgevoed in gebieden die overwegend agrarisch zijn gebleven. (...) De gastarbeider die voor het eerst naar West-Europa komt, heeft misschien nog nooit een fabriek gezien, laat staan dat hij erin heeft gewerkt. (...) Hoewel er belangrijke verschillen
in familiestructuur bestaan in de diverse landen van herkomst, gaat het in bijna alle gevallen om patriarchale `extended families'. (...) Achtergebleven economische en sociale structuren gaan gepaard met achtergebleven onderwij ssystemen. (...) De meerderheid
van de migranten komt uit de armste klassen. Hun niveau van opleiding is daarom waar-
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schijnlijk zelfs nog lager dan het landelijk gemiddelde in de betrokken landen (1973:
46-47).
In hun boek refereren de schrijvers specifiek aan `Turken in Duitsland' (ibid.: 46).
Miles (1987: 155) herhaalt, hoewel minder uitvoerig, enkele van de kenmerken
die Castles en Kosack aan Immigranten toeschrijven.
De arbeidsmigratie naar West-Duitsland, Frankrijk en naar West-Europa in het
algemeen gedurende de onderzochte wervingsperiode wordt door Piore (1980: 326) in dezelfde categorie geplaatst als de arbeidsmigratie naar de Verenigde Staten
uit vooral Mexico en het Caribisch gebied, die voor een groot deel niet gedocumenteerd is. Verder ziet hij migranten als `over het algemeen ongeschoold en zelfs
in hun eigen taal analfabeet' en lijken ze volgens hem 'af to komen op een bepaald
soon werk, werk namelijk dat de autochtone beroepsbevolking weigert te doen'.
Satzewich (1991: 16) stelt dat de vraag naar buitenlandse arbeidskrachten in
Europa tijdens de wervingsperiode alleen ongeschoold werk gold, of ongeschoold
en laaggeschoold werk. Zo ook Kay en Miles (1992: 189); zij zeggen dat bij voorbecld in West-Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Belgie en Nederland ontwikkelde programma's voor contractarbeid hedoeld waren `voor ongeschoolde en laaggeschoolde handarbeiders die arbeidsplaatsen moesten opvullen die vanwege de
arbeidsvoorwaarden (waaronder het loon) onaantrekkelijk waren voor de binnen'
landse arbeiders'.
Voordat de persoonlijke kenmerken van Turkse migranten nader worden onderzocht en bekeken wordt of de bovengenoemde heersende beeldvorming over buitenlandse werknemers daarmee overeenstemt, is het nuttig te kijken langs welke
weg Turkse arbeiders migreerden.
De Turkse instantie voor de Arbeidsvoorziening (TAV) had een monopolie op
de officidle registratie en uitzending van emigranten; daarnaast echter bestond er
ook inofficiele emigratie. Men reisde op eigen initiatief als toerist naar het buitenland en probeerde, nadat men een baan gevonden had, de eigen status te legaliseren
via de TAV of ging zonder werkvergunning aan het werk.
Tot 1965 liep de TAV enigszins achter bij de vraag van Europese gastlanden
(hoewel dit niet betekende dat het aantal geregistreerde kandidaten kleiner was
dan de vraag), terwijl inofficiele migratie binnen de perken bleef (TAV 1972; Kiray 1972). Maar naarmate Turken ervan overtuigd raakten dat tijdelijke emigratie
een goede manier was om in eigen land zelfstandige te worden, namen de aantallen
toe. Het aanbod van de TAV was vaak groter dan de vraag naar arbeid ende registratielijst groeide gestaag. Het gevolg was dat na afloop van de werving ongeveer
een miljoen kandidaten op de wachtlijst voor emigratie stonden (dit cijfer is niet
geheel juist vanwege meervoudige registratie), terwijl het aantal migranten toenam dat op eigen initiatief naar het buitenland vertrok.
Tussen 1967 en 1969 waren er 5.162 personen die op eigen initiatief naar West-
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Europa emigreerden, werk vonden en hun status officieel maakten via de TAV;
tussen 1970 en 1974 was hun aantal tot 79.931 gegroeid (Penninx en Van Renselaar 1976: 16). Volgens een onderzoek uit het midden van de jaren zeventig bleek
uit een steekproef onder mi granten in het buitenland dat 42,4% oorspronkelijk als
toerist het land was binnengekomen (Penninx en Van Velzen 1976: 180). Een ander onderzoek dat in West-Berlijn werd uitgevoerd, toonde aan dat driekwart van
de migranten via de TAV was geemigreerd, terwijl de overigen ofwel als afhankelijken waren uitgenodigd ofwel illegaal de arbeidsmarkt hadden betreden (Kudat
en Özkan 1976: 19). Ondanks de problemen bij het vaststellen van het werkelijke
aantal, wordt algemeen aangenomen dat ongeveer 20% van alle Turkse migranten
het land inofficieel verliet, dat wil zeggen buiten het programma van de TAV om.
Tabel 2: Aantallen arbeiders uitgezonden naar West-Europa door de Turkse instantie
voor de Arbeidsvoorzicning 1961-1974

Landen

1961-1973

1974

Australie
Oostenrijk
Belgie
Denemarken
West-Duitsland
Frankrijk
Nederland
Zwitserland
Verenigd Koninkrijk
Overige

4.668
34.461
15.309
3.579
648.029
45.366
23.357
6.360
2.062
7.096

1.138
2.501
555
1.128
10.557
1.503
770
113
1.826

Totaal

790.289

20.211

Bron: Turks Ministerie van Arbeid, 1981

Behalve de gastarbeiders die Turkije inofficieel verlieten en hun status later via de
TAV legaliseerden, waren er ook de zogenaamde toeristenarbeiders, of arbeiders
die zonder verblijfs- of werkvergunning in West-Europa werkten. Hun aantal is
moeilijk te bepalen, maar het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken schatte
het aantal rond januari 1973 op 68.751 (Gökdere 1978: 33).
Allereerst kunnen de persoonlijke kenmerken van Turkse migranten nader worden omschreven door te stellen dat de rijkere en meer verwesterde gebieden van
Turkije (zoals Thracie en Marmara en het noorden van Centraal-Anatolie) een
veel belangrijker rol speelden in de buitenlandse emigratie dan algemeen wordt
aangenomen. Hoewel het aandeel van deze gebieden in de buitenlandse emigratie
in de loop der tijd geleidelijk afnam, was het desondanks proportioneel veel groter
dan hun aandeel in de totale bevolking.
Als men een lijst aanlegt van het aandeel in de migratie dat elk van de 67 provin369
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cies tot het eind van 1974 bijdroeg, dan blijkt dat de eerste zeven (Istanboel, Ankara, Izmir, Adana, Bursa, Zonguldak en Samsun, welke tevens de meest ontwikkelde provincies zijn) 42,5% van de totale emigratie voor hun rekening namen. Istanboel alleen al leverde 20,7% van de migranten (bron: TAV-statistieken). Aan de
andere kant vertegenwoordigden de vier laatste provincies op de lijst (Hakkari, Siirt, Bitlis en Van, welke tot de minst ontwikkelde behoren en in Zuidoost-Anatolie
liggen) slechts 0,16% van de totale emigratie, wat neerkomt op in totaal 1.283 emigranten gedurende de periode 1960-1974; het aantal kandidaten voor emigratie dat
op de wachtlij st stond was in deze provincies ook het laagst. Deze vier provincies
bezaten relatief de sterkste semi-feodale structuur en waren het minst geItegreerd
in de binnenlandse en internationale markten (bron: TAV-statistieken.)
tilt een onderzoek dat in de late jaren zeventig werd uitgevoerd, bleek dat slechts 4%
van de Turkse arbeiders in West-Duitsland uit economisch onderontwikkelde gebieden
kwam; de cijfers voor andere nationaliteiten waren: Grieken 52%, Spanjaarden 34%,
Joegoslaven 25% en Italianen 86%. Aan de andere kant kwam 68% van de Turken, 34%
van de Joegoslaven, 24% van de Spanjaarden, 16% van de Grieken en 8% van de Italianen uit de meest ontwikkelde gebieden van hun land (Castle e.a. 1984: 121).
Een tweede punt: de meerderheid van de migranten was afkomstig uit de steden
(zie tabel 3), terwijl in 1965 slechts 32,42% en in 1970 slechts 38,45% van de totale bevolking in Turkije in stedelijke gebieden woonachtig was (TPB 1976).
Wilpert (1992) daarentegen zwakt het aandeel migranten van stedelijke afkomst af. Zij wijst op het feit dat zowel de Turkse als de Duitse statistieken de
woonplaats van de emigranten voor hun vertrek aangeven, en niet hun geboorteplaats; bovendien maakt zij uit onderzoek op dat geboorteplaats en woonplaats
Tabe13: Enkele persoonlijke kenmerken van Turkse migranten (%)

Jaar

Stedelijke origine

Mannelijk

Geschoold

1961

54.2
67.0

96.9

44.8

96.1

77.6

91.5

31.9
24.5

52.3
54.9

93.6

36.9

78.3

71.6

39.0
25.7

53.6

60.5
73.7

30.5
28.8

56.6

80.0

24.5

57.5
52.4

83.9
83.9

27.0

50.6
48.9

78.1
80.1

33.7
42.0

54.4

93.4

39.2

1962

1963
1964
1965

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

50.3
54.3

Bron: diverse TAV-statistieken
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van sommige immigranten verschillen. Op grond daarvan komt Wilpert tot de
conclusie dat de meerderheid van de Turkse gastarbeiders uit kleine steden en dorpen afkomstig was (179).
Het is aannemelijk dat het percentage Turkse emigranten van stedelijke origine per
land van bestemming verschilde, met een relatief hoog percentage in West-Duitsland. De migratie naar Zweden en Belgie vanuit bepaalde gebieden bij voorbeeld
vond nagenoeg zonder duidelijke planning plaats en voldeed daarom niet aan de
algemene kenmerken. Tolken van Zweedse werkgevers die contacten hadden in
Kulu, een district in de provincie Konya, initieerden de werving vanuit die omgeving. Toen Zweedse bedrijven om meer arbeidskrachten vroegen, bemiddelden de
oorspronkelijke migranten voor familie en vrienden uit hetzelfde gebied. Om dezelfde redenen was de meerderheid van de Turkse werknemers in Belgie afkomstig
uit Emirdag in de provincie Afyon (Penninx en Van Renselaar 1976: 19).
Hoewel Nederlandse werkgevers vooral in Centraal-Anatolid wierven, stelt
Van Amersfoort (1986: 24-25) dat Turkse immigranten in Nederland uit bijna alle
Turkse provincies komen, in het bijzonder uit het midden van het land en enkele
steden aan de Zwarte Zee. Ongeveer de helft komt uit dorpen, de andere helft uit
provinciesteden, van wie slechts 5% uit de echt grote steden.
Een derde punt: het opleidingsniveau en de professionele vaardigheden van '
Turkse emigranten waren relatief hoog, vooral in vergelijking met het gemiddelde
opleidingsniveau in hun eigen land. Volgens statistische gegevens van de TAV
bedroeg het gemiddelde jaarlijkse percentage geschoolde arbeiders onder emigranten in de periode 1961-1974 33,6% (bron: TAV-statistieken, geciteerd in Gitmez 1979: 286; het jaarlijkse percentage is herberekend naar de gegeven aantallen). Bij voorbeeld: `geschoolde emigranten vertegenwoordigden 5-10% van het
aanbod Turkse loodgieters en elektriciens in 1965 en 30-40% van de Turkse timmerlui, metselaars en mijnwerkers' (Martin 1991: 52). Onderstreept moet worden
dat volgens de statistieken van de TAV tussen 1965 en 1974 jaarlijks gemiddeld
39,2% van de buitenlandse vraag naar arbeid geschoolde arbeid betrof (Gökdere
1978: 74).
De precieze omvang van de leegloop onder geschoolde arbeiders uit Turkije
was waarschijnlijk groter dan het officidle cijfer. In 1969 bij voorbeeld was het absolute aantal geschoolde arbeiders (27.719) voor wie het Duitse wervingskantoor
in Istanboel een baan vond, hoger dan het aantal (25.401) dat volgens de TAV in
dat jaar naar alle buitenlandse bestemmingen samen was uitgezonden (Penninx en
Van Renselaar 1976: 21). Een verklaring voor de reden waarom de Duitse officidle
registratie een hoger percentage geschoolde arbeiders aangaf, is wellicht dat Turkse arbeiders hun precieze kwalificaties op de TAV achterhielden, teneinde de barrieres te omzeilen die waren opgeworpen om de leegloop onder geschoolde arbeiders tegen te gaan (Gitmez 1983: 113).
In de onderzoekspopulatie van het TPB (TPB 1974: tabel 115) was 30,2% van
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de emigranten met een stedelijke achtergrond lid geweest van een vakbond, tegen
3% van de emigranten afkomstig van het platteland; respectievelijk 8,7% en 7,7%
was lid voor men emigreerde. Alle onderzoeken wijzen erop dat het percentage
ongeletterde Turkse emigranten varieerde tussen 2,8% en 5,6% (zie tabel 4), terwijl in 1970 het percentage ongeletterden onder de economisch-actieven in Turkije 44,9% bedroeg en in 1975 37,1% (TPB 1979: 28). Paine schrijft: `Het lage percentage analfabeten onder Turkse migranten in vergelijking met andere migrantengroeperingen is des te opvallender omdat Turkije een veel hoger percentage
analfabeten heeft dan andere belangrijke emigratielanden' (1974: 79). Dezelfde
statistieken en onderzoekspopulaties laten zien dat bijna alle migranten afkomstig
van het platteland grondeigenaren waren in plaats van pachters of landloze arbeiders.
Het overgrote deel van de gekwalificeerde Turkse migranten, zowel absoluut
als relatief gezien, ging naar West-Duitsland. Varlier en 11kin (1975: 417) stellen
dat het percentage technisch gekwalificeerde arbeiders van de totale Turkse arbeidsmigratie naar Duitsland toenam van 34,8% in 1965 tot 46,3% in 1971. Duitse
bronnen geven eenzelfde toename in het percentage Turkse geschoolde arbeiders
te zien (Paine 1974: 93). Völker (1975: 19) merkt op dat 46% van de migranten die
Duitsland in 1971 via het wervingskantoor in Istanboel binnenkwamen naar Düitse maatstaven geschoold waren.
Uit het onderzoek van Aker (1972: 105), uitgevoerd tussen april 1970 en april
1971 onder door Duitsland geworven arbeidskrachten, bleek dat 50% van de onderzoekspopulatie regelmatig een dagblad las, terwij142% dat of en toe deed. Ter
vergelijking: in Turkije werden in dezelfde periode perhonderd personen vijf dagbladen verkocht.
Ook het deel van de Turkse migranten in Duitsland dat voor vertrek niet in de
agrarische sector had gewerkt was tamelijk hoog (zie tabel 4), vooral in vergelijking met de volgende cijfers: in 1962 was 77,1% van de economisch-actieve bevolking van Turkije werkzaam in de agrarische sector, in 1967 71,3% en in 1971
65% (Yaa 1980: 672). Een onderzoek uit 1973, uitgevoerd door de Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), toont aan dat 46% van de Turkse gastarbeiders in Turkije werkzaam was als fabrieksarbeider, 32% als ambachtsman en slechts 21% in
de agrarische sector (geciteerd in Abadan-Unat 1976: 20).
Hieraan moet worden toegevoegd dat ook onderwijzers (naar schatting 9.000),
lage ambtenaren en universitaire studenten naar Duitsland emigreerden, waar zij
in de meeste gevallen werk vonden in de industrie. Een andere te onderscheiden
groep onder de migranten naar Duitsland wordt gevormd door fabrieksarbeiders
uit de politieke voorhoede, die na de arbeidersopstand van medio juni 1970 door
Turkse werkgevers op de zwarte lijst waren geplaatst (Silier 1986). In Duitsland
was bijna 80% van dc gastarbeiders die afkomstig waren uit de landen rond de
Middellandse Zee tussen de 20 en 39 jaar oud (Kudat 1974a: 7). Voor Turkse gast372

A. Akgündüz: De arbeidsmigratie van Turkije naar West-Europa

arbeiders was het percentage zelfs nog huger: 85% van de mannelijke en 88% van
de vrouwelijke gastarbeiders was jonger dan veertig (Kudat 1974b: 2).
De hoge graad van emigratie onder geschoolde arbeiders druiste in tegen de
plannen en de verwachtingen van de Turkse regering. De TAV ondernam dan ook
verscheidene pogingen om geschoolden te vervangen door ongeschoolden; zo
kregen bij voorbeeld kandidaten uit de onderontwikkelde gebieden twee jaar voorsprong op de wachtlijsten. Vijftien procent van alle jaarlijkse toewijzingen van
anonieme aanvragen werd gereserveerd voor leden van ontwikkelingscoöperaties
in dorpen. Eenzelfde percentage werd toebedeeld aan officieel erkende `rampgebieden', gebieden waar de sociaal-economische structuren waren getroffen door
aardbevingen, aardverschuivingen enz.
Hoewel dit beleid geen zichtbaar effect had op de uitstroom van geschoolde arbeiders, bracht het waarschijnlijk een verschuiving teweeg in de herkomst van ongeschoolde arbeiders in de richting van achtergebleven gebieden. Van de kant van
West-Duitsland werden alle nodige maatregelen getroffen om een toestroom van
arbeidskrachten veilig te stellen die overeenkwam met de eigen behoefte. Zo werden er dikwijls verzoeken op naam ingediend — waarover de TAV geen zeggenschap had – die alles bij elkaar eenderde van de officiele migratie uitmaakten. Dc
TAV kon ook geen echte invloed uitoefenen op de officiele migratie: de wervingsovereenkomst gaf functionarissen van het Duitse Arbeidsbureau en werkgevers
uit Duitsland of hun vertegenwoordigers in Turkije het recht om het aantal, de
kwalificaties, de leeftijd, de lichamelijke conditie en de huwclijkse staat van de
migranten te specificeren. De TAV was uitsluitend bevoegd om de registratie van
aanvragen bij te houden en daarop namens de gastlanden een eerste controle uit to
voeren. Turkije had dus geen stem in de selectie van arbeiders of de bepaling van
hun opleidingsniveau. Daarnaast kon een kandidaat niet in bcroep gaan wanneer
hij of zij niet voor werk was geselecteerd (Kudat en Özkan 1976: 13).
De Turkse immigranten in Nederland waren minder geschoold dan die in WestDuitsland. Volgens waarnemingen van de eerste generatie en van sociaal werkers
was het percentage analfabeten onder hen tamelijk hoog. Dit betekent echter niet
dat er geen geschoolde arbeiders waren. Een grootschalig onderzoek uit 1970, uitgevoerd in 261 (voornamelijk industriele) Nederlandse bedrijven, toont bij voorbeeld aan dat op een totaal van 3.522 Turkse arbeidskrachten 1% voorman was en
12% geschoold. De Turken scoorden daarmee na de Italianen het hoogst, gevolgd
door Spaanse en Marokkaanse arbeidskrachten (Marshall 1973: 78; Penninx en
Van Velzen 1977: 20; Muus 1990: 163). In 1971 werden er door Nederland 4.853
Turkse gastarbeiders geworven, van wie er 2.466 oftewel 50,8% geschoold waren
(TAV 1972, Aanvullende Statistieken no. 13). Van de 309 arbeiders die in november 1965 werden geworven, waren er 142 geschoold (TAV 1965: 21). Op grond
van deze gegevens strookt de stelling van Penninx (1982: 789) dat `vooral WestDuitsland geInteresseerd was in geschoolde Turkse arbeiders, terwijl Nederland
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alleen maar ongeschoolde arbeiders wierf niet met het werkelijke opleidingsniveau van Turkse migranten in Nederland. Penninx geeft echter wel een juiste analyse van het Duitse beleid inzake de werving van Turkse gastarbeiders.
Een vierde punt waarop de beeldvorming moet worden bijgesteld: alle onderzoeken toonden aan dat bij 73 tot 92% van de emigranten het financiele aspect de
belangrijkste reden van emigratie was, terwijl het aantal emigranten dat werkloosheid als motivatie opgaf zich tussen 0,2% en 11% bewoog. De onderzoekspopulatie van Neuloh gaf een ietwat ander beeld: terwij122% werkloosheid of problemen
bij het vinden van werk noemde, gaf slechts 40% financiele overwegingen aan (zie
tabel 4). In het onderzoek van Aker (1972: 75-99) wordt met betrekking tot migratiemotieven een interessante constatering gedaan: bijna tweederde van de onderzoekspopulatie had een familielid of vriend in Duitsland, en eenzelfde percentage
gaf onvoldoende inkomen als emigratiereden op. Gemiddeld verdienden deze
emigranten echter beter dan 70% van de Turkse bevolking. Blijkbaar was de vergelijking met Ionen die in West-Duitsland voor identiek werk werden ontvangen
het belangrijkste criterium om verdiensten als onvoldoende to kwalificeren.
Tabel 4: Opleidingsniveau van Turkse emigranten en werkloosheid als reden van hun
gratie (%)
Percentage
analfabeten

Ten minste
middelbare
school

Werkloosheid
als migratiemotief

Voor vertrek
werkzaam in
niet-agrarische
sector

In Abadans onderzoek (1964) naar
Turkse migranten
in Duitsland
In Akers onderzoek
(1972) naar arbeiders
geworven door
Duitsland in 1971
TAV-survey van 1968
TAV-survey van 1971
TAV-survey van 1974
TAV-survey (1974)
In Neulohs onderzoek
(1976) naar Turkse
migranten in
Duitsland

2.8

33.0

9.3
2.8
5.6
3.0
---

12
5.7
6.8
11.3
---

---

0.2

11

4.6

90.6

84.4

63

22.1

Een vijfde punt is dat het aandeel van vrouwen binnen de totale migrantenbevolking gestaag toenam, hoewel mannelijke gastarbeiders duidelijk in de meerderheid bleven. Na 1966 vertoonden veel werkgevers een voorkeur voor vrouwelijke
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arbeiders. Abadan-Unat (1977: 32) schrijft dit toe aan de relatief lagere Ionen van
vrouwen en aan hun relatief geringe belangstelling voor vakbonden. In 1974 bestond 25,9% van alle Turkse gastarbeiders in Duitsland uit vrouwen (ibid.: 33). In
sommige regio's, bij voorbeeld West-Berlijn, bedroeg dit aantal rond september
1972 43% (Kudat 1974b: 1).
Ten slotte waren Turkse migranten zowel in Duitsland als in Nederland hoofdzakelijk in de industriele sector aangesteld. In West-Duitsland was meer dan 40%
van het totale aantal gedurende de periode werkzaam in de zware industrie. Arbeiders die in de lichte industrie werkten, maakten in 1963 16% en in 1974 24% van
het totaal uit. De lichte industrie nam ook een groot deel van de vrouwelijke arbeiders voor haar rekening. In 1976 waren Turkse arbeiders als volgt over de grootste
arbeidssectoren verdeeld: 4% werkte in de mijnbouw en aanverwante sectoren,
72% in de industrie (zwaar en licht), 8% in de bouw en 16% in de overige sectoren
(Kubat 1979: 250). In de produktie (24%) en in de metaalverwerkende industrie
(26,2%) waren Turkse arbeiders eind januari 1973 van alle migrantengroeperingen het sterkst vertegenwoordigd ($enel 1975: 16-17).
Eind 1973 was in Nederland van een totaal van 30.091 Turkse gastarbeiders een
meerderheid als volgt over de economie verdeeld: 10.564 werkten in de metaalindustrie; 3.938 in de textielindustrie; 3.507 in de levensmiddelenindustrie; 2.184 in
de leerindustrie; 2.834 in de keramische industrie; 1.985 in de bouw; 1.119 in de
houtbewerking; 810 in de chemische industrie en 684 in de papierindustrie. 2.700
van hen waren vrouwen (TAV 1974b: 34).

8.

De positie van Turkse migranten in het gastland

De literatuur over Turkse migranten in gastlanden wijst erop dat het aandeel in geschoold werk van Turkse arbeiders in het buitenland geen directe afspiegeling
vormt van de kwalificaties voorafgaand aan emigratie. Volgens een onderzoek dat
werd uitgevoerd onder remigranten had 58% van de onderzoekspopulatie voor
vertrek geschoold of hoger werk gedaan; in het buitenland gold dit voor slechts
36% (Krane 1975: 176). De TEE-survey (1974) noemt een percentage van 28% dat
voor emigratie als geschoold vakman werkzaam was of hoger gekwalificeerd
werk verrichtte, terwij116% in het buitenland werk op dat niveau had verricht. Het
BfA (1973: 68) geeft een overzicht van alle buitenlandse arbeidskrachten in Duitsland, waaruit blijkt dat gemiddeld 13% van de Turkse migranten geschoold werk
deed, 16% van de mannen en 3% van de vrouwen. Dit gemiddelde percentage is
ongeveer driemaal zo laag als het percentage geschoolde Turkse emigranten vöör
vertrek, ook al scoren de Turken op de Joegoslaven na het hoogst van alle migrantengroeperingen (Italianen, Grieken, Spanjaarden en Portugezen). Silier (1986:
8), die zich op Duitse bronnen baseert, wijst op de siechte arbeidsvoorwaarden van
Turkse migranten in Duitsland: van de 1.000 Duitse arbeiders krijgen er gemid375
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deld 89 een arbeidsongeval, terwijl dat cijfer voor de totale groep buitenlandse arbeidskrachten 166 en voor de Turkse arbeidskrachten in het bijzonder 244 bedraagt.
Met behulp van officiele statistieken en beschikbare onderzoeksgegevens staat
Dohse (1982: 35-67) stil bij de daling van het percentage geschoold werk onder
buitenlandse werknemers na binnenkomst in West-Duitsland en het onevenredig
hoge percentage onaantrekkelijke, onveilige, zware en monotone functies dat zij
vervullen. Hij komt tot de slotsom dat discriminatie in deze situatie de belangrijkste factor is.
De positie van Turkse immigranten binnen de vakbewegingen van de betreffende Bastlanden is een ander punt dat vermelding verdient. In Duitsland wijzen sommige onderzoeken erop dat in de eerste jaren van migratie naar verhouding minder
buitenlanders dan Duitsers bij een vakbond waren aangesloten, al zij n er op dit terrein geen officiele gegevens bekend en geen uitgebreide studies verricht (Castles
en Kosack 1973; Bendix 1990).
Turkse migranten daarentegen zijn over het algemeen wel lid van een vakbond.
In sommige gevallen hebben zij een militante, zo niet leidende rol in de arbeidersbeweging gespeeld, bij voorbeeld bij de wilde staking van 1973 bij Ford in Keulen
(Castles e.a. 1984). Korte tijd geleden was 48,2% van alle Turkse immigranten in
Duitsland aangesloten bij de DGB. Dit percentage was het hoogste van alle vertegenwoordigde nationaliteiten, de Duitse incluis (IG Metall 1989: 94). Ook in de
metaalsector zijn Turken binnen de vakbeweging met 67,4% relatief het sterkst
vertegenwoordigd (IG Metall 1990). Van de 7.062 zetels in DGB-bedrijfsraden die
door buitenlanders werden bezet, werden er 2.759 ingenomen doorTurken (IG Metall 1989: 97).
In Nederland heerst op dit vlak echter een totaal andere situatie. Volgens vakbondsfunctionarissen ligt het aantal Turkse leden onder het landelijk gemiddelde,
al worden er van buitenlandse werknemers geen afzonderlijke gegevens bijgehouden. Een onderzoek uit 1983 gaf aan dat slechts 18% van de in Nederland werkzame Turken vakbondslid was, tegen 32% van alle Nederlandse werknemers (Niessen 1987: 159). Volgens het hoofd (van Turkse afkomst) van de afdeling voor buitenlandse werknemers van het CNV ligt het percentage Turkse werknemers dat lid
is van een vakbond ergens tussen 11 en 13%, terwijl in Nederland 29% van het totale aantal economisch-actieven aan een vakbond verbänden is (CBS 1989).

9.

Conclusie

De arbeidsmigratie vanuit Turkije diende niet ter vervanging van een bepaalde migrantenstroom, maar was een nieuwe bron die de continuiteit van de arbeidsinstroom in West-Europa veilig moest stellen. De Turkse arbeidsmigratie kwam
kort na 1969, toen de arbeidsreserves in Zuideuropese landen grotendeels waren
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uitgeput, pas goed op gang en was een antwoord op de blijvende vraag naar arbeid
in West-Duitsland.
Over het algemeen vormen het ontstaan en dc specifieke kenmerken van de zogenaamde push-factoren in de economische migratie naar West-Europa een schromelijk verwaarloosd aandachtsveld. Sommige wetenschappers hebben volstaan
met een tamelijk simplistische schets van de arbeidsmigratie, die zich in hoofdzaak beperkt tot `het uit de pas lopen van bevolkingstoename en economische
groei' en de `snelle bevolkingsaanwas', met een hoog percentage `overvloedige
bevolking' of `werkloosheid' als gevolg. Aangetoond is dat `het uit de pas lopen'
in het geval van Turkije niet opgaat. Ook is toegelicht dat de termen `overbevolking' en `overvloedige bevolking' alleen kunnen worden gefnterpreteerd in samenhang met de heersende organisatie van de produktie; door het ontbreken van
dit structurele perspectief is onopgemerkt gebleven dat de omvang van de `overvloedige bevolking' of het aantal werklozen in Turkije tijdens de wervingsperiode
niet groter was dan de ontwikkelingsbehoefte van de kapitalistische economie, de
relatief snelle bevolkingsgroei ten spijt. Bovendien was het percentage werklozen
onder Turkse arbeidsmigranten verwaarloosbaar.
Behoudens enkele onderzoeken met accurate informatie over kenmerken van
Turkse migranten, schildert een groot aantal publikatics buitenlandse werknemers,
onder wie Turken, of als mensen die zelfs de eigen taalkunnen lezennoch schrijven,
die ongeschoold zijn en niet de kwalificaties bezitten voor het werk in een geindustrialiseerde economie, en die afkomstig zijn uit de laagste sociale lagen van hun
land. Ook zijn ze beschouwd als arbeiders die werden geworven om ongeschoold
of lager werkte verrichten. Toch vormen dc Turkse migranten, en zoals Schierup
(1990) aantoont ook de arbeiders afkomstig uit voormalig Joegoslavie, bewijzen
van het tegendeel. Zoals hier gedocumenteerd, speelden de rijkere en meer verwesterde gebieden van Turkije een veel belangrijker rol in de buitenlandse migratie dan
tot nu toe werd aangenomen. De meerderheid van Turkse emigranten was van stedelijke origine. Hun opleidingsniveau en professionele vaardigheden waren hoog,
vooral in vergelijking met het gemiddelde opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Turkije. Turkse migranten vormden daardoor binnen de beroepsbevolking
in Turkije een elite van wie het overgrote deel, zowel in absolute als relatieve zin,
p aar West-Duitsland emigreerde. Bovendien betrof tussen 1965 en 1974, opnieuw
in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, 39;2% van de jaarlijkse buitenlandse vraag naar arbeid uit Turkije geschoolde arbeid. Wel is er een opmerkelijk verschil tussen het aantal geschoolde en ongeschoolde arbeiders v66r en na het
vertrek naar Duitsland, al tonen statistische gegevens overtuigend aan dat Turkse
gastarbeiders in hun nieuwe land niet alleen ongeschoold en laaggeschoold werk
deden, maar ook geschoolde arbeid verrichtten.
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Noten
1. Het huidige Turkije is meer dan anderhalve eeuw een gebied van massale immigratie en
emigratie geweest, veroorzaakt door niet-economische, dat wil zeggen nationaal-politieke
factoren. Sinds het einde van de Onafhankelijkheidsoorlog en het uitroepen van de republiek
in 1923 zijn de belangrijkste voorbeelden hiervan: (a) het vertrek tussen 1922 en 1929 van
1.260.000 ethische Grieken uit Turkije naar Griekenland in het kader van de bevolkingsuitwisseling tussen deze twee landen, waarbij tevens 400.000 etnische Turken uit Griekenland
naarTurkije kwamen (Tuncay 1981: 189). (b) De migratie van ongeveereen miljoen etnische
p
Turken en moslims uit Roemenie. voormalig Joegoslavie en Bulgarije aar Turkije gedurende en na de Tweede Wereldoorlog (Silier 1986). (c) Meer recente migraties naar Turkije zijn
de komst van ongeveer een miljoen Iraniers onder het bewind van Khomeiny (Martin 1991:
94), al worden dezen niet als immigranten aangemerkt, en de komst in 1989 van naar schatting
369.989 etnische Turken uit Bulgarije, waarvan er 154.937 later naar Bulgarije terugkeerden
(Vasileva 1992: 347-349).
De zogenaamde `brain drain' kan worden beschouwd als een andere vorm van migratie.
Het aantal Turkse onderdanen met een doctorstitel dat buiten het land werkzaam was, begon
in het midden van de jaren zestig toe te nemen. De grootste leegloop vond plaats onder exacte
wetenschappers en ingenieurs. In veel gevallen keerden afgestudeerden na hun Studie in het
buitenland niet naar Turkije terug (Oguzkan 1975; 1976).
2. Deze historische gebeurtenissen waren: (a) De emigratie uit Anatolic naar Noord- en
Zuid-Amerika aan het eind van de negentiende eeuw (vgl. Cordasco 1990; Handlin 1959;
Potts 1990). Hoewel er over deze migratie geen betrouwbare gegevens zijn, schat Cordascö
(1990: 715) dat er tussen 1880 en 1924 ongeveer 22.000 Turken naar de Verenigde Staten
migreerden, waarvan meer dan driekwart naar Turkije terugkeerde. Nogal verbazend is dat
Handlin (1959: 16) een veel hoger cijfer geeft. Hij meent uit de berekeningen van de federale
regering op te kunnen maken dat er tussen 1820 en 30 Juni 1950 362.034 immigranten uit
Turkije naar de Verenigde Staten kwamen en dat de pick in hetjaar 1913 lag. Wellicht is het
hier vermeldenswaard dat Turkije tot aan het eind van de Eerste Wereldoorlog een groter gebied omvatte dan tegenwoordig, al nam het toen al in omvang af; zodoende is heel goed mogelijk dat het genoemde aantal vooral betrekking heeft op andere nationaliteiten, in plaats
van op etnische Turken. (b) De migratie tussen 1916 en 1918 van enkele duizenden jongeren
naar Duitsland voor een opleiding en werk in fabrieken (Toprak 1981). (c) Seizoenmigratie
van arbeiders uit het Zwarte-Zeegebied naar Rusland v66r de Oktober-revolutie in 1917
(Gökdere 1978).
3. In het zelfde bock, uitgegeven door de Oxford University Press, beweert de auteur dat
`Frankrijk tussen 1946 en 1949 214.000 buitenlandse werknemers toeliet, met name uit
Spanje en Turkije' (1976: 87). In het geval van Turkije is dit pertinent onjuist. Er bestaan
geen gegevens of bronnen die een dergelijke conclusie ondersteunen. Dezelfde auteur laat in
een artikel in een ander bock, uitgegeven door het Center for Migration Studies in New York,
het geval Spanje weg, maar herhaalt, opnieuw zonder enig bewijs, zijn bewering `dat bij
voorbeeld Frankrijk aan het eind van de jaren veertig Turken wierf' (1983: 137).
4. Het is vermeldenswaard dat hoewel Martin enkele nuttige voorbeelden geeft van persoonlijke kenmerken van Turkse migranten, sommige van zijn beweringen hier en daar niet
stroken met de werkelijkheid. Enkele voorbeelden:
(a) Hij beweert dat `structureleveranderingen in de Duitse economic werden vertraagd
door de beschikbaarheid van arbeidsmigranten, omdat het hierdoor bij voorbeeld voor bedrijven minder noodzakelijk was om arbeidsbesparende methoden te zoeken voor de produktie van goederen. Dit houdt in dat gastarbeiders de produktiviteit op korte termijn hebben
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verhoogd, maar de produktiviteitstoename op de lange termijn hebben verlaagd' (p. 65).
Martin gaat hier verder niet op in en doet ook geen poging deze veronderstelling empirisch
te onderbouwen. Bovendien gaat zijn argument voorbij aan de werking van de economie en
aan de concrete werkelijkheid. Economisch gezien kan de vervanging van arbeidskrachten
door `arbeidsbesparende methoden' of een stijging in de organische samenstelling van het
kapitaal niet plaatsvinden zonder de accumulatie van meerwaarde die alleen door arbeid geproduceerd kan worden. Juist door de beschikbaarheid van buitenlandse werknemers waren
de Duitse automobielindustrie, de chemische industrie en de staalindustrie als eerste in staat
om arbeidsbesparende methoden (automatisering, het gebruik van robots enz.) te implementeren en bereikten zij de internationale top in hun tak van industrie.
(b) Martin hagatelliseert de klachten van Turkse migranten over discriminatie en beschouwt sommige van hun problemen als 'de normale aanpassingen van plattelandsarbeiders aan het stadsleven in het buitenland'. Hij vervolgt: `het lijkt erop dat deze houding gedeeltelijk wordt aangewakkerd door Turkse kranten, die blijkbaar graag verhalen publiceren
over discriminatie jegens Turken in het buitenland' (p. 46). Empirische gegevens echter tonen aan dat de ernst van de etnische discriminatie jegens Turken en het racisme in Duitsland
toenemen, feiten die moeilijk kunnen worden genegeerd. Uit niets in zijn onderzoek blijkt dat
Martin toegang had tot Turkse kranten. Verrewegde meeste Turkse kranten zijn sensatiebladen, en een instrument van de overheid en van de overheersende ideologic (misschien vaak
openlijker dan kranten in ontwikkelde kapitalistische landen). Met betrekking tot Turkse migranten is het clod van deze kranten (waarvan een aanzienlijk aantal in Duitsland wordt gedrukt en over heel Europa verspreid) de migrantengroepen te beInvloeden op een wijze die
strookt met de belangen van de Turkse staat. En zolang de betrekkingen tussen de Turkse en
de Duitse regering goed zijn, zullen de meeste Turkse kranten niet gauw geneigd zijn over de
moeilijkheden van Turkse immigranten te berichten.
(c) Ook Martins veronderstelling dat het streven van Turkije naar volwaardig lidmaatschap van de EG voornamelijk erop gericht is een markt te vinden voor zijn arbeidskrachten
(p. 4), is onjuist. De jaarlijkse economische groei in Turkije is over het algemeen tamelijk
hoog ende export groeit gestaag. Maar de import uit ende buitenlandse schuld aan het Westen stijgen veel sneller. In die zin is Turkije het zoveelste voorbeeld van `athankelijke ontwikkeling'. Via een volwaardig lidmaatschap van de EG zoekt de Turkse burgerij toegang tot
een grote en stabiele buitenlandse afzetmarkt en aast zij op broodnodige buitenlandse deviezen; als partner van de westerse grootmachten zou Turkije tevens een impuls willen geven
aan zijn positie als regionale macht. Een markt voor zijn arbeidskrachten staat niet hoog op
de agenda van de Turkse regering. Zoals Martin zelf aangeeft, hebben Turken krachtens de
associatieovereenkomst van 1963 en het Protocol van 1973 al vanaf december 1986 het recht
op vrij verkeer door de lidstaten van de EG. Dit vrij verkeer is nog steeds niet geeffectueerd,
en de Turkse regering heeft de huidige situatie zonder bezwaren geaccepteerd. In november
1992 legde de Turkse regering de EG een nieuw plan voor, dat uitsluitend de douane-unie
betreft – het vrij verkeer van kapitaal en goederen tussen de twee partijen gedurende een bepaalde periode – en dat geen enkele passage bevat over vrij verkeer van arbeidskrachten.
(d) Martin stelt dat `de meeste Turkse migranten naar Europa ongeschoolde arbeiders waren en dat velen afkomstig waren van het platteland' (p. 30). Dit beeld is onjuist wanneer de
hoge percentages migranten van stedelijke origine en geschoolde arbeiders in aanmerking
worden genomen, vooral in relatie tot de kenmerken van de beroepshevolking in Turkije als
geheel.
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