
Enkele punten uit de nota Van Radicalisme tot Deradicalisering, onderlegger 
beleidsvorming PvdA, van Ersin Bolukbas, december 2015. 

1. Past in traditie PvdA als partij van mensen met het hart op de juiste plek, die opkomen voor 
slachtoffers in de wereld. Slachtoffers zijn hier 3e en 4e generatie nieuwe Nederlanders, 
nakomelingen van arbeiders, die zich dagelijks als buitenstaander in de Nederlandse 
samenleving weggezet voelen. 

2. De nota is een oproep van de PvdA tot het duurzaam investeren in mensen. Zoeken naar de 
mens in jezelf en de mens in de ander. 

3. Het gaat om de wijken en straten waar Allochtonen en Autochtonen naast elkaar leven, maar 
niets met elkaar delen. Parallelle gemeenschappen zonder wederzijdse binding.  

4. Grote groepen vrome en/of gematigde moslims, ja zelfs zij die op een moslim lijken, worden 
in hun positie in Nederland bedreigd door een klein groepje (potentiële) geweldplegers. In de 
ogen van gewone burgers ontstaat een misvormd beeld over de Islam als religie en moslims 
als gelovigen. Bovendien zijn ook binnen de allochtone gemeenschap de verhoudingen 
tussen religieuze groepen verslechterd. Hoe kun je een 50 jarig lustrum van gastarbeid in 
Nederland vieren (want er is veel te vieren), wanneer er om ons heen strijd is rond de religie 
Islam? 

5. Naast de specifieke oorzaken van radicalisering van 3e en 4e generatie nieuwe Nederlanders, 
speelt het algemene verlies van vertrouwen bij de burgers in de politiek als instrument om 
mensen bescherming te bieden en maatschappelijke omstandigheden te 
veranderen/verbeteren. 

6. Hoe kom je vanuit een situatie van achterdocht en uitsluiting naar een situatie waarin aan 
elkaar als automatisme het voordeel van de twijfel wordt gegeven? 

7. Er is voor de PvdA veel te winnen wanneer er bij de nieuwe Nederlanders een adequaat 
verwachtingspatroon gaat ontstaan, gebaseerd op vertrouwen en met een gebalanceerde 
aanpak. 

8. Basis voor de PvdA zou moeten zijn, het door Lodewijk Asscher, als minister (SZW) en vice 
president in augustus 2014 gelanceerde “Actieprogramma integrale aanpak jihadisme”. Drie 
doelen: 1. beschermen democratie en rechtsstaat, 2. bestrijden en verzwakken extremisme 
in Nederland en 3. Wegnemen voedingsbodem voor radicalisering. Dit moet worden 
opgepakt en uitgewerkt. Ondersteund door een uitwerking op de kernthema’s van onze 
Politiek Van Waarde moet het gecoördineerd in praktijk worden gebracht. En wel bij de mens 
zelf. De mens moet er iets van merken. Zo wordt er gewerkt aan een samenleving waarin de 
PvdA weer vrede sluit met haar allochtone achterban, opdat zij zich binnen de PvdA thuis 
voelen, serieus genomen voelen, beschermd en veilig voelen. Het gevoel dat PvdA 
bestuurders, wanneer zij voor de belangen van Nederland werken, automatisch daarbij ook 
hun belangen borgen. 

9. De aldus aangepaste koers van de PvdA moet worden vormgeven door een op basis van een 
aangepast HRM beleid verkozen politici en benoemde bestuurders. De partijtop dient hier, 
samen met een kerngroep van nieuwe Nederlandse sociaal democratische bestuurders, vorm 
en inhoud aan te geven. En wel met een gevoel van urgentie. De bezem moet nog eens door 
de partij op alle punten van zichtbare en onzichtbare vormen van discriminatie naar 
personen. Wie je bent telt, niet waar je vandaan komt. 

10. Benoem en omarm als PvdA de vele positieve ontwikkelingen die er bij maatschappelijke 
organisaties zijn. Voorbeelden: Ulu Moskee met Dom bijeenkomst, Migranten Zelf 
Organisaties (MZO’s), themabijeenkomsten zoals die georganiseerd door PvdA IJsselstein, 
interreligieuze ontmoetingen etc. etc. 



11. Dit alles moet resulteren in de uitwerking van een concreet en toekomstgericht project, dat 
Ersin “Positief Creatieve Destructie” heeft genoemd. Een project waarbij de PvdA opnieuw 
gaat leren hoe men duurzaam moet investeren in jongeren om ze de ruimte te geven om zich 
tot weldenkende individuen te ontwikkelen met besef van verantwoordelijkheid naar 
zichzelf, de naaste, de samenleving en toekomstige generaties. In dit project krijgen imams, 
pastoors, dominees, burgemeesters, onderwijzers, ouders en andere bruggenbouwers een 
bijzondere verantwoordelijkheid. Een duurzaam integratiemodel geeft ook ruimte aan de 
vele moslim Nederlanders om hun religie -die zij, vaak generaties terug, uit hun landen van 
oorsprong hebben meegenomen-  mee te laten evolueren naar een gedragen 
maatschappelijke betekenis in hun nieuwe wereld. Onderlinge toenadering en binding 
voorkomt polarisatie. Waarden en normen worden zowel buitenshuis als binnenshuis 
gedeeld. 

 

We laten het thema terugkeren op diverse plekken, waaronder in de Gewestelijke Vergadering. 

Samenvattend geschreven uit het rapport van Ersin Bolukbas door: 
Gert Mulder 
secretaris bestuur Gewest Utrecht 

(Eerste concept, ter bespreking met Ersin, 18 februari 2016) 

 


