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Inleiding

Beleidsdiscussies met betrekking tot internationale migratie draaien om
drie hoofdthema’s: het beheersen van migratiestromen, de integratie van
immigranten, en de effecten van migratie op de sociale, economische,
politieke en humanitaire ontwikkeling in de landen van herkomst. Binnen
al deze beleidsdimensies bestaat er eenmismatch tussen wijzigingen die in
de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in beleid en de praktische realiteit. In
het algemeen stel ik de volgende mismatches vast: allereerst is er een
transitie gaande richting strengere migratiebeheersing, in weerwil van het
feit dat veel bestemmingslanden behoefte hebben aan bepaalde arbeids-
kracht, die kan worden geleverd door migranten; ten tweede wordt bij
integratiebeleid de fout gemaakt van een meer op assimilatie gericht per-
spectief, terwijl in een geglobaliseerde wereld meer dan ooit wordt geneigd
naar meerdere identificaties; ten derde wordt van ontwikkelingsbeleid ver-
wacht dat het emigratiestromen vanuit ontwikkelingslanden zal helpen
terugbrengen, ondanks hard bewijs dat illustreert dat (humanitaire, sociale
en economische) ontwikkeling in werkelijkheid juist leidt tot meer emi-
gratie, daar individuen als gevolg van socio-economische ontwikkelingen
meer middelen ter beschikking hebben om hun ambities te realiseren en
elders op zoek te gaan naar een beter leven.

In deze context ben ik van mening dat de scenario’s die worden voor-
zien door beleidsmakers slechts in zeer beperkte mate gestoeld zijn op
relevante aannames. Zoals ik hieronder zal betogen leidt migratie niet tot
een lineaire integratietransitie van herkomst- naar bestemmingsland. Veel
vaker geldt voor migranten een combinatie van oriëntaties vanuit het land
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van herkomst en het bestemmingsland (Levitt en Glick Schiller 2004).
Zeker in een tijd van enorme ontwikkelingen op het gebied van communi-
catietechnologieën, snelle en goedkopere reismogelijkheden en een toene-
mende interactie tussen gemeenschappen in verschillende landen, kunnen
migranten hun leven leiden op een manier waarbij zij voortdurend zijn
verbonden met zowel hun bestemmingsland als hun land van herkomst.
Om te komen tot coherent en complementair integratie- en ontwikkelings-
beleid is het cruciaal om dit perspectief mee te nemen in het debat.

Mijn doel in dit essay is daarom om de migratie- en ontwikkelingsnexus
kritisch te evalueren en te heroverwegen, en om de manieren te bespreken
waarop op onderzoek gebaseerd bewijs aanknopingspunten kan bieden
voor meer coherent en complementair beleid met betrekking tot de inte-
gratie van immigranten en ontwikkelingsbeleid. Ik stel dat het rekening
houden met de ervaringen van migranten in zowel het bestemmingsland
als het herkomstland kan helpen om meer mogelijkheden te realiseren
voor het versterken van de positieve effecten van migratie.

De migratie- en ontwikkelingsnexus heeft een nieuwe
strategie nodig

In de afgelopen decennia zijn discussies over de migratie- en ontwikke-
lingsnexus teruggekeerd op de agenda’s van academici en beleidsmakers.
Hierbij wordt veel nadruk gelegd op het verminderen van de negatieve
effecten van migratie, en het tegelijkertijd versterken van de positieve
effecten van migratie op menselijke ontwikkeling op individueel niveau
en sociaaleconomische ontwikkeling op nationaal niveau. Dit perspectief
heeft geleid tot discussies over hoe het geld dat migranten terugsturen op
een productieve manier kan worden aangewend, hoe ervoor kan worden
gezorgd dat migranten meer investeren in hun land van herkomst en hoe
bepaalde mechanismes kunnen worden verbeterd, zoals met betrekking
tot het tijdelijk terugkeren ten behoeve van kennisdeling en het uitwisse-
len van ervaringen. Er wordt verwacht dat economische en sociale ontwik-
keling via deze kanalen op verschillende niveaus kan worden bewerkstel-
ligd, waaronder op het individuele, gemeenschaps-, en het nationale ni-
veau. Wat opvalt in het debat over de migratie- en ontwikkelingsnexus is
de neiging die beleidsmakers hebben om migranten te zien als ‘agents of
development’, zonder rekening te houden met de voorwaarden waaronder
migranten de ambitie en het vermogen hebben om deel te nemen aan
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activiteiten die hun migrantenervaring kan koppelen aan ontwikkelings-
activiteiten, ongeacht of het hierbij gaat om het micro- of het macroniveau.

Tot op heden is het beleid van economisch ontwikkelde bestemmings-
landen dat als doel heeft om migratie en ontwikkeling te koppelen, uit-
gegaan van twee hoofdstrategieën. Allereerst richt het beleid zich op be-
paalde migrantengroepen die worden gezien als beter toegerust en voor-
bereid om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun land van herkomst.
Ten tweede zorgt dit beleid voor het voorbereiden en verbeteren van prak-
tische mechanismes die het voor migranten makkelijker moeten maken
om betrokken te blijven bij hun land van herkomst en vervolgens op eni-
gerlei manier bij te dragen aan de ontwikkeling van dit land. In het laatste
geval kan worden gedacht aan het verbeteren van de formele kanalen
waarlangs migranten geld kunnen terugsturen. Deze inspanningen zijn be-
doeld om het makkelijker, sneller, goedkoper en veiliger te maken om geld
te versturen van de ene naar de andere plek. Voor wat betreft het eerste
geval kan worden gedacht aan het idee dat bepaald beleid en programma’s
direct kunnen worden gericht op hooggekwalificeerde migranten of mi-
grantenorganisaties, om hun potentie of reeds bestaande wens om bij te
dragen aan hun land van herkomst te ondersteunen. Voorbeelden hiervan
zijn capaciteitsopbouwprojecten in herkomstlanden, waarbij geschoolde
en gekwalificeerde onderdanen die in het buitenland wonen betrokken
zijn, of tijdelijke terugkeerprogramma’s die bedoeld zijn om de overdracht
van kennis en vaardigheden naar herkomstlanden te verbeteren.１

Ondanks dat deze twee strategieën waardevol zijn, brengen zij de po-
tentie van het koppelen van migratie en ontwikkeling maar beperkt naar
voren. Een derde complementaire strategie dient gericht te zijn op het
verbeteren van het economische, sociale en culturele welzijn van migran-
ten in het land van bestemming. Alhoewel de integratie van migranten in
het land van bestemming op zichzelf al belangrijk is, is het ook belangrijk
voor de ontwikkeling van het herkomstland. Namelijk, enkel door het ver-
beteren van het welzijn van migranten in het land van bestemming kun-
nen migranten beter bijdragen aan de ontwikkeling in hun herkomstland.

Levens die grensoverschrijdend zijn ingebed en
verschillende levensdomeinen doorkruisen

Bij migratieonderzoek helpt een transnationaal perspectief om de levens
van migranten te zien op een niveau hoger dan landsgrenzen. In tegenstel-
ling tot conventionele theorieën over integratie, wordt migratie in de trans-
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nationale migratietheorie gezien als een ‘continuous flow of people, goods,
money, ideas that transgress national boundaries and in so doing connects
physical, social, economic and political spaces’ (Mazzucato 2005). Het is
deze opvatting van connectiviteit of verbinding die de transnationale mi-
gratietheorie onderscheidt van eerdere theorieën over integratie. Met dit
idee als uitgangspunt, ben ik geïnteresseerd in meerdere patronen en ver-
schillende niveaus van socioculturele integratie en de transnationale be-
trokkenheid van migranten. In de afgelopen jaren heeft het onderzoeken
van levens die tegelijkertijd zitten ingebed in, en afhankelijk zijn van ver-
schillende contexten, centraal gestaan in mijn academische werk (zie Bil-
gili 2014, 2015, 2016; Bilgili en Siegel 2015a, 2015b; Sturge, Bilgili en Siegel
2016). De resultaten van mijn onderzoek in combinatie met het lopende
debat onder transnationalistische academici illustreren de inherente ver-
banden tussen integratie en de betrokkenheid van migranten, die, zoals
hieronder besproken, van vitaal belang zijn voor het behalen van ontwik-
kelingsdoelstellingen.

Wat betreft de relatie tussen integratie en transnationale betrokkenheid
zijn in de literatuur verschillende concurrerende argumenten opgekomen.
Een van deze argumenten legt de nadruk op een negatieve associatie tus-
sen transnationale betrokkenheid en integratie in het bestemmingsland,
omdat deze twee aspecten van de levens van migranten worden gezien als
liggend op één continuüm. Onder deze aanname van ‘concurrentie’ geldt
dat hoe beter een migrant integreert in het bestemmingsland, hoe minder
hij of zij betrokken zou zijn bij het land van herkomst, en vice versa. Dit
perspectief komt vooral van traditionele assimilationisten. Volgens de as-
similationistische theorie is het waarschijnlijker dat migranten contact
houden met hun herkomstland als ze niet succesvol integreren in hun
bestemmingsland. Omgekeerd geldt dat als migranten ‘goed geïntegreerd’
zijn, ze geen prikkel hebben om contact te houden met hun land van her-
komst (Snel et al. 2006; Sana 2005). Er wordt hierbij gedacht dat betrokken-
heid bij activiteiten gericht op het land van herkomst de enige keuze is
voor migranten die zijn ‘gemarginaliseerd’ in de maatschappij van het
bestemmingsland (Portes 2003). Ik ben van mening dat het assimilationis-
tische perspectief moet worden herzien, omdat uit de transnationale mi-
gratietheorie blijkt dat ook migranten die goed geïntegreerd zijn in hun
bestemmingsland banden onderhouden met hun land van herkomst (Por-
tes 2003).

In andere gevallen wordt er gesteld dat deze banden met herkomst- en
bestemmingsland onafhankelijk van elkaar en naast elkaar bestaan. In dat
geval zou er geen correlatie bestaan tussen deze banden, en kunnen we
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stellen dat oriëntaties die zijn gericht op zowel het herkomst- en bestem-
mingsland uitsluitend ‘compatibel’ met elkaar zijn. Het kan echter ook zo
zijn dat ze positief afhankelijk zijn van elkaar, dat wil zeggen dat deze
processen elkaar versterken en ‘complementair’ zijn (Morawska 2004; Le-
vitt 2008; Levitt en Lamba-Nieves 2011). Dit perspectief impliceert dat ook
migranten die goed geïntegreerd zijn in bestemmingslanden, banden on-
derhouden met hun herkomstlanden (Portes 2003), iets dat door voorstan-
ders van de transnationale migratietheorie in verschillende studies is geïl-
lustreerd. Guarnizo et al. (2003) stellen dat het bij migranten die deelne-
men aan transnationale activiteiten niet gaat om de slecht opgeleide mi-
granten. In tegendeel nemen juist migranten die relatief beter zijn opgeleid
en ingebed in het bestemmingsland het meest deel aan activiteiten gericht
op het land van herkomst, omdat zij de mogelijkheden hebben om dit te
doen. Met andere woorden: migranten die beter zijn geïntegreerd zijn ook
meer transnationaal betrokken, en vice versa (Levitt en Glick Schiller
2004).

De onderliggende veronderstellingen van deze tegenstrijdige standpun-
ten leiden tot een verschillende conceptualisering van integratie, en daar-
mee ook van beleid. Als integratie en transnationale betrokkenheid wor-
den gezien als onverenigbaar en concurrerend met elkaar, wordt het in
principe veel moeilijker om geïntegreerde migranten te betrekken bij ont-
wikkelingsactiviteiten in hun land van herkomst. Zelfs als zij bijvoorbeeld
nieuwe kennis en vaardigheden hebben die zij door middel van een tijde-
lijke terugkeer kunnen overbrengen naar hun herkomstlanden, zouden
migranten volgens deze theorie geen prikkel hebben om betrokken te
raken bij hun herkomstlanden, omdat hun levens volledig gericht zijn op
hun landen van bestemming. Als integratie en transnationale betrokken-
heid daarentegen als compatibel worden gezien, biedt dit mogelijkheden
om de synergie tussen de twee oriëntaties te benutten. Enerzijds moedigt
de wens of verplichting van migranten om geld op te sturen naar het land
van herkomst hen aan om een baan te vinden in het land van bestemming
en om harder te werken; anderszijds kan een migrant die zich in het
bestemmingsland bezighoudt met zaken in de lokale gemeenschap, nieu-
we manieren van burgerlijke betrokkenheid leren, en nieuwe waarden op-
doen die hij of zij kan delen met de gemeenschap in het land van her-
komst. Als deze opties door beleidsmakers worden gezien als reëel en
waardevol, dan kan dit leiden tot de invoering van beleid en programma’s
die zich richten op deze unieke punten, waarmee getracht kan worden om
zowel integratie als transnationale betrokkenheid aan te moedigen. In de
rest van deze sectie bespreek ik hoe mijn onderzoek bewijs heeft opgele-
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verd voor dit laatste perspectief en waarom ik pleit voor complementair
integratie- en ontwikkelingsbeleid.

In hun onderzoek naar economisch transnationalisme stellen Itzigsohn
en Saucedo (2002) dat economische integratie leidt tot de accumulatie van
economische middelen die migranten in staat stellen om zich bezig te
houden met activiteiten die zijn gericht op het land van herkomst. Al-Ali
et al. (2001) betogen ook dat degenen die economisch beter geïntegreerd
zijn, de mogelijkheid hebben om contact te houden met hun thuisland.
Een baan geeft een vast salaris en de mogelijkheid om te sparen, en is
daarmee de belangrijkste factor waarmee het vermogen van migranten
om familieleden in het land van herkomst te helpen, kan worden vergroot.
Uit mijn eerdere onderzoek naar de verbanden tussen economische inte-
gratie en het gedrag rondom het overmaken van geld naar herkomstlanden
is op een vergelijkbare manier gebleken dat het een misvatting is dat
betrokkenheid bij het land van herkomst door migranten in het buitenland
een teken van machteloosheid, armoede en gebrek aan integratie zou zijn
(Bilgili 2015). Van de eerste generatie migranten die naar Nederland kwam
zijn juist degenen die meer betrokken zijn bij hun herkomstlanden actief
en succesvol op de Nederlandse arbeidsmarkt (ibid.). In het bijzonder liet
ik zien dat als migranten geen stabiele baan hebben, zoals banen met een
tijdelijk contract of helemaal geen contract, het minder waarschijnlijk is
dat zij geld terugsturen naar het herkomstland en dat zelfs als zij geld
terugsturen dit gaat om kleinere bedragen. Meer in het bijzonder illu-
streerde de empirische analyse dat migranten met een vast contract onge-
veer twee keer vaker geld sturen, en vijf keer vaker geld sturen voor investe-
ringsdoeleinden in plaats van voor consumptie (ibid.).

Op basis van deze resultaten lijkt het erop dat migranten vrijwillig
kiezen voor activiteiten gericht op het herkomstland, als zij hiervoor de
mogelijkheden hebben. De economische betrokkenheid van migranten bij
hun thuisland, die blijkt uit mijn onderzoek, weerlegt de aanname dat
migranten puur vanwege hun belangen in hun herkomstlanden niet eco-
nomisch integreren in hun bestemmingslanden. Dit beeld lijkt totaal on-
terecht te zijn, daar het huidige beeld laat zien dat juist degenen die actief
zijn en goed presteren op de arbeidsmarkt de mensen zijn die meer be-
trokken zijn bij hun landen van herkomst. Deze resultaten maken het
moeilijk om te stellen dat het niet mogelijk is dat migranten succesvol
integreren in hun bestemmingslanden en zich tegelijkertijd voornamelijk
richten op hun landen van herkomst. In dit opzicht is de belangrijkste
conclusie die op basis van dit onderzoek kan worden getrokken dat eco-
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nomische integratie en economische betrokkenheid bij het land van her-
komst elkaar niet uitsluiten (Levitt en Glick-Schiller 2004).

Op dezelfde wijze heb ik de verbanden onderzocht tussen socioculture-
le integratie en sociale relaties die worden onderhouden met familie en
vrienden in het land van herkomst. Mijn onderzoek laat zien dat er niet
genoeg bewijs is om te stellen dat er een negatief verband bestaat tussen de
twee (Bilgili 2014). Het hebben van meer contact met de Nederlandse
samenleving door middel van recreatieve activiteiten vertoont bijvoor-
beeld geen negatieve relatie met betrokkenheid bij socioculturele activitei-
ten die zijn gericht op het land van herkomst. Onafhankelijk van de vrije
tijd die wordt doorgebracht met Nederlanders, hebben migranten contact
met familie en vrienden in de landen van herkomst of bezoeken zij deze
landen (ibid.). Uit de resultaten blijkt ook dat migranten die meer contact
hebben met Nederlanders niet minder vaak lid zijn van een vereniging in
het land van herkomst of zich minder bezig zouden houden met media en
kunst die gerelateerd is aan het land van herkomst (ibid.). Dit is het eerste
resultaat dat illustreert dat betrokkenheid bij socioculturele activiteiten in
het land van herkomst geen substituut is voor sociale integratie in Neder-
land en dat deze processen naast elkaar kunnen bestaan zonder elkaar
negatief te beïnvloeden. Bovendien zijn migranten die lid zijn van een
organisatie in Nederland, ceteris paribus, vaker lid van een organisatie in
hun land van herkomst; en als een migrant zich meer bezighoudt met
Nederlandse media en kunst, is de kans ook significant groter dat hij of
zij zich ook meer bezig houdt met media en kunst ten aanzien van het land
van herkomst (ibid.). Deze associaties suggereren dat migranten afhanke-
lijk van hun wensen tijd kunnen maken voor beide contexten. Daarnaast
blijkt dat het meer gericht zijn op het land van herkomst geen belemme-
ring is voor sociale integratie in Nederland.

Gezien deze bevindingen is het belangrijk om te erkennen dat meer en
meer mensen hun levens tegelijkertijd ‘hier’ en ‘daar’ leiden, en dat inte-
gratie succesvol is zolang migranten zelf hun leven kunnen inrichten.
Vooral in de context van de hedendaagse geglobaliseerde wereld hoeft
integratie migranten niet het recht van te ontnemen op het aanhouden
van economische, culturele en sociale relaties met hun land van herkomst.
Daarom stel ik voor om bij het bespreken van de mogelijke verbanden
tussen migratie en ontwikkeling meer aandacht te besteden aan de rol
van integratiebeleid. Het meenemen van integratiebeleid in het debat kan
positieve gevolgen hebben voor alle partijen; voor zowel het herkomstland
als het bestemmingsland, maar ook voor de migranten zelf.
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Het koppelen van integratie- en ontwikkelingsbeleid:
betrokken, mobiele burgers met dubbele nationaliteit

Het koppelen van integratie- en ontwikkelingsbeleid is een nieuwe bena-
dering van het migratie- en ontwikkelingsdebat, en dit zal zeker gepaard
gaan met uitdagingen. Deze uitdagingen kunnen ons echter aanzetten om
anders te gaan denken over de integratie van migranten en over welk ge-
richt beleid de mogelijkheden en de ambities van migranten om bij te
dragen aan hun land van herkomst kan verbeteren. Zoals ik hier bespreek
overlappen integratiebeleid en ontwikkelingsbeleid op verschillende ma-
nieren, zoals op het gebied van burgerschapsbeleid, arbeidsmarktbeleid en
beleid om burgers te betrekken.

De juridische status is van belang. Wanneer migranten het gevoel heb-
ben dat ze in het bestemmingsland een stabiele rechtspositie hebben, en
niet bang zijn om hun recht om terug te keren naar hun bestemmingsland
kwijt te raken, reizen ze vaker terug naar hun land van herkomst. Het
hebben van een dubbele nationaliteit vertoont een significant positief ver-
band met het terugreizen, vergeleken met het hebben van slechts één
nationaliteit (Bilgili 2014). Een dubbele nationaliteit is met andere woor-
den sterk gerelateerd aan meer mobiliteit, waardoor migranten tegelijker-
tijd in meerdere contexten kunnen zijn ingebed. Gezien het feit dat mi-
granten bij tijdelijke bezoeken goederen en geld kunnen meebrengen en
hun ervaringen, kennis en waarden kunnen delen met vrienden en familie-
leden in hun herkomstland, zijn de mogelijkheden rondom verblijfsver-
gunningen, zoals dubbele nationaliteiten, die het reizen makkelijker
maken, voor migranten cruciaal. Vanuit een beleidsperspectief zijn dub-
bele nationaliteiten echter niet zo eenvoudig. In veel Europese landen
worden dubbele nationaliteiten gezien als een bedreiging van de nationale
identiteit en als ondermijning van staten (Koser 2007; Bloom en Feldman
2011). Om die reden moet een aantal uitdagingen worden erkend. Hoewel
dubbele nationaliteiten belangrijk zijn en mogelijkheden en toegang bie-
den tot verschillende contexten, vormen deze dubbele nationaliteiten
soms ook een bedreiging voor de belangen van bestemmingslanden en
herkomstlanden. De beleidsuitdagingen hebben betrekking op de vraag
welk land de verantwoordelijkheid draagt voor bepaalde aspecten in de
levens van migranten (Levitt 2003; Faist 2010). Welk land is verantwoorde-
lijk voor de bescherming en vertegenwoordiging van migranten en hoe
moeten landen met elkaar communiceren om deze uitdagingen op te los-
sen? Het niet onderhandelen over deze sociale, economische en politieke
rechten en verantwoordelijkheden leidt tot onzekerheid, wakkert het
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debat aan over de legitimiteit van het ingebed zijn in meerdere contexten
en ondermijnt de cruciale koppeling tussen integratie en ontwikkeling.

Voor het migratie- en ontwikkelingsdebat dat sterk geconcentreerd is
op economische ontwikkeling is het net zo belangrijk om in discussies
aandacht te schenken aan economische integratie. Er zijn verschillende
manieren waarop economisch integratiebeleid het ontwikkelingsbeleid
kan aanvullen. Het verhogen van de werkgelegenheid, het aanpakken van
overkwalificatieproblemen en het zorgen voor stabiele banen voor migran-
ten is niet alleen cruciaal voor de algemene integratie op de arbeidsmarkt
van het bestemmingsland, maar ook voor het vergroten van het financiële
vermogen van migranten om geld op te sturen naar hun land van herkomst
of om daar investeringen te doen. Beroepsopleidingen en andere typen
vaardigheidstrainingen voor migranten kunnen bovendien worden gekop-
peld aan tijdelijke terugkeerprogramma’s, waarbij de kennis van migranten
een boost krijgt en er op tijdelijke basisvaardigheden worden overgedragen
naar hun land van herkomst. Dergelijke programma’s kunnen zich ook
richten op werkloze migranten, en migranten mogelijkheden bieden om
contacten te onderhouden met hun herkomstland, en tegelijkertijd de
druk op de arbeidsmarkt in het bestemmingsland te verminderen. Op een
bepaalde manier zijn er flexibelere en meer innovatieve programma’s
nodig die de behoeftes identificeren van aan de ene kant de migranten,
en aan de andere kant de bestemmingslanden en de herkomstlanden.

Ook wat het sociale aspect betreft zijn er verschillende manieren waar-
op gericht integratiebeleid het vermogen en de bereidheid van migranten
om meer te doen voor hun herkomstland kan vergroten en tegelijkertijd
hun situatie in het bestemmingsland kan verbeteren. Wanneer migranten
toegang hebben tot verenigingen, het recht hebben op hun eigen organisa-
ties en actief betrokken raken bij politieke zaken in het land van bestem-
ming, dan leren zij de knowhow van het land van bestemming kennen,
interageren ze meer met instituties in het land van bestemming en worden
ze blootgesteld aan nieuwe culturele en sociale situaties (Lindley 2009).
Levitt (1998) stelt dat migranten die meer interageren met de maatschappij
in het land van bestemming, meer leren over de verschillende eigenschap-
pen van de nieuwe cultuur en intensiever reflecteren op bestaande praktij-
ken.

In dit opzicht is het belangrijk om te erkennen dat migranten die in
sociocultureel opzicht beter geïntegreerd zijn, beschikken over andere
soorten kennis en informatie die zij kunnen delen met hun familie en
vrienden in het land van herkomst. Migranten die een hoger niveau van
socioculturele integratie hebben bereikt, kunnen worden beschouwd als
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‘doelgerichte vernieuwers’ die actief nieuwe ideeën en praktijken absorbe-
ren om hun culturele repertoire uit te breiden. Gezien het verschil in hun
aanpak, is deze groep waarschijnlijk veelzijdiger, productiever en innova-
tiever bij het overdragen van kennis en praktijken (Sturge, Bilgili en Siegel
2016). Dit betekent zeker niet dat co-etnisch georiënteerde migranten niets
te bieden hebben om terug te geven. Integendeel, zelfs als zij hun ‘nieuwe
wereld’ niet actief verkennen, kunnen ze nog steeds nieuwe ideeën en
praktijken opnemen door ‘observing the world around them, listening to
the how other describe it, or learn about it by reading the newspaper or
watching television’ (Levitt 1998: 931). De band met hun etnische gemeen-
schap kan er echter wel voor zorgen dat ze zwakker zijn en minder mid-
delen hebben. Wat vanuit een integratie- en ontwikkelingsperspectief es-
sentieel is om te begrijpen, is dat migranten die meer interacteren met de
maatschappij in het land van bestemming, meer kunnen leren over ver-
schillende eigenschappen van de nieuwe cultuur en intensiever reflecteren
op bestaande praktijken (Levitt 1998). Vandaag de dag is de interculturele
dialoog in dit opzicht misschien nog wel belangrijker dan ooit tevoren,
zowel voor maatschappijen die migranten ontvangen, als voor de migran-
ten en hun herkomstgemeenschappen.

Conclusie

Er bestaat geen twijfel over dat internationale migratie en de implicaties
hiervan de komende jaren op de politieke agenda zullen blijven staan.
Migratie zal, als fenomeen dat verschillende dimensies van het leven over-
schrijdt en niet-migranten net zo raakt als migranten zelf, een centraal
element blijven in discussies over de beheersing van migratiestromen, in-
tegratie, sociale cohesie en ontwikkeling. In dit essay heb ik gepoogd te
beargumenteren dat er bij het nadenken over migratiegerelateerd beleid
rekening moet worden gehouden met de manier waarop migranten hun
levens leiden. De rol van globalisatie, nieuwe technologieën en sociale
media bij het bevorderen van de connecties tussen individuen kan niet
worden genegeerd. In dit tijdperk van hyper-verbondenheid en multicul-
turalisme is het onrealistisch om het hevig bekritiseerde concept van assi-
milatie naar voren te brengen en te verwachten dat migranten de band met
hun land van herkomst verbreken, of het idee van dubbele loyaliteit te
marginaliseren. Omgekeerd kan het tegelijkertijd ingebed zijn in twee con-
texten worden gezien als bron van rijkdom voor zowel de landen van her-
komst als de landen van bestemming en de migranten zelf.
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Tegen deze achtergrond heb ik beargumenteerd dat integratie- en ontwik-
kelingsbeleid kan worden opgesteld op een manier waar zowel het land
van bestemming, het land van herkomst en de migranten zelf van kunnen
profiteren, door serieuze aandacht te besteden aan de nieuwe manieren
waarop migranten hun leven leiden. Dit houdt in dat, ommigranten moge-
lijkheden te bieden en om hun vrijwillige sociale en economische over-
drachten richting hun land van herkomst te verhogen, beleid gericht
dient te zijn op de betere integratie van migranten door hen op te nemen
in de maatschappij, en hun rechten uit te breiden, zodat ze meer kansen
krijgen. Zoals hierboven besproken is de dubbele nationaliteit in dit op-
zicht een goed voorbeeld.

Bovenal dient de rol van het beleid gericht te zijn op het zorgen voor
omgevingen die het vermogen van migranten om meer bij te dragen faci-
literen. Ik geloof dat een betere dialoog tussen beleidsmakers, mensen uit
de praktijk en academici, de sleutel is voor het verkennen van de punten
waarop integratie- en ontwikkelingsbeleid elkaar raken. Anders gezegd kan
niet al het beleid evenveel nadruk leggen op integratie en ontwikkeling. Bij
het opstellen van beleid dienen de implicaties en mogelijke gevolgen hier-
van echter wel goed te worden doordacht. Wat betreft het voorbeeld van
de dubbele nationaliteit, en overheden die overwegen dit af te schaffen
vanwege mogelijke implicaties voor sociale cohesie en integratie, stel ik
dat we ook rekening houden met de drempel die dit voor migranten op-
werpt om terug bij te dragen aan hun land van herkomst. Door de dubbele
nationaliteit te ontmoedigen kunnen landen onbedoeld de belangrijkste
kanalen voor het bijdragen aan de ontwikkeling in landen van herkomst
afsluiten. Om ervoor te zorgen dat integratie- en ontwikkelingsbeleid als
coherent en aanvullend gezien kan worden moeten beleidsmakers reke-
ning houden met zulke implicaties, en op dezelfde manier rekening hou-
den met langetermijngevolgen, als met gevolgen op de korte termijn. Kort-
om, coherent en aanvullend integratie- en ontwikkelingsbeleid moet voor
beleidsmakers en praktijkbeoefenaars een leidend principe zijn. Dit princi-
pe kan aanmoedigen om ruimer te gaan nadenken over de implicaties van
beleid, en hierbij onbedoelde effecten te voorkomen die op de lange ter-
mijn nadelige gevolgen kunnen hebben voor de levens van migranten,
maar ook voor de landen van herkomst en bestemming.

Al met al leidt het apart behandelen van de integratie van migranten in
het land van bestemming en de betrokkenheid bij transnationale activitei-
ten (bijvoorbeeld terugsturen van geld, tijdelijke terugkeerbezoeken) die
zijn gericht op hun land van herkomst, tot een onvolledig beeld van mi-
gratie, en uiteindelijk tot ineffectief beleid (Mazzucato 2008). Om te zorgen
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voor coherent en aanvullend integratie- en ontwikkelingsbeleid moeten
beleidsmakers deze kloof overbruggen en vanuit een transnationaal per-
spectief de levens van migranten begrijpen, net als hun redenen om con-
tact te blijven houden met hun landen van herkomst. Uiteindelijk is het
kiezen voor transnationale betrokkenheid niet een gegeven, maar een
keuze die afhankelijk is van een set contextuele en complexe factoren die
migranten kunnen aanmoedigen of ontmoedigen om betrokken te raken
bij ontwikkelingsinspanningen in hun landen van herkomst.

Noot

1 . Zie: Assisted Voluntary Return Programs,Transfer of Knowledge Through Expatriate
Nationals (TOKTEN) Program, Qualified Expatriate Somali Technical Support-MIDA
Program.
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