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OBLIKOVANJE ETNIČNE STRUKTURE PREBIVALSTVA AMSTERDAMA
Izvleček:
Za Nizozemsko je značilna močna imigracija iz bivših nizozemskih kolonij kot tudi iz ostalih
evropskih in drugih držav. To je tudi eden od vzrokov za pestro etnično strukturo na
Nizozemskem. V diplomskem delu je predstavljena zgodovina priseljevanja na Nizozemsko
in nizozemska imigracijska ter integracijska politika. Glavni namen diplomskega dela je
predstaviti etnično strukturo Amsterdama in njene posledice v mestu. Analizirane so tudi
posamezne etnične skupine kot na primer turško, maroško, antilsko, surinamsko prebivalstvo
in prebivalstvo iz južnoevropskih držav. Predstavljena je razporeditev teh etničnih skupin v
mestu in njihov vpliv na širši prostor. Omenjeni so tudi narodi iz industrializiranih in
neindustrializiranih držav, ki v nekaterih delih Amsterdama predstavljajo kar velik delež
prebivalstva. Prikazane so tudi razlike med posameznimi etničnimi skupinami, njihovo
medsebojno sodelovanje in stopnja integracije v nizozemsko družbo. Surinamsko in antilsko
prebivalstvo je bolje integrirano v nizozemsko družbo kot tuško in maroško. Glavni vzroki
tega so podani v diplomski nalogi, podano pa je tudi vprašanje getoizacije posameznih
etničnih skupin. V zaključku so navedene glavne ugotovitve, ki so pomembne za nadaljnji
razvoj Amsterdama.
KLJUČNE BESEDE: etnična struktura, integracija, getoizacija, Amsterdam, Nizozemska

FORMING OF THE ETHNIC STRUCTURE OF AMSTERDAM
Abstract:
The purpose of this B.A. paper is to present the ethnic structure of Amsterdam and the
consequences of this particular ethnic structure for the city. For the Netherlands is
characteristic strong immigration from former Dutch colonies, from European countries and
from other countries outside of Europe. That is one of the reasons why the ethnic structure in
the Netherlands is so mixed. In the paper it is also looked back at history of immigration to
the Netherlands and the immigration policy over the years is also introduced. In the paper are
analysed different ethnic groups such as the Turks, the Moroccans, the Surinamers, the South
Europeans and the Antilleans, their spatial distribution over the city and their influences on
the environment where they live. There are also mentioned nationalities from industrialized
and non-industrialized countries, which make in some parts of Amsterdam quite large
percentage. In the paper are shown the differences between different ethnic groups in
Amsterdam, their cooperation and their integration into the Dutch society. The Surinamers
and the Antilleans are better integrated into the Dutch society than the Turks and Moroccans.
The reasons for better integration are shown further in the paper. It is also looked at
possibilities for ghetto forming of different ethnic groups. At the end are given all main
findings of B.A. paper, which are also important for further development of Amsterdam.
KEY WORDS: ethnic structure, integration, ghetto forming, Amsterdam, the Netherlands
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ONTSTAAN VAN DE ETNISCHE STRUCTUUR VAN AMSTERDAM
Samenvatting:
Het doel van deze scriptie is het presenteren van de etnische structuur van Amsterdam en wat
de gevolgen zijn van deze structuur voor de stad. Kenmerkend voor Nederland is de
immigratie uit de voormalige Nederlandse kolonieën, Europese landen en landen buiten
Europa. Dit is een van de redenen waarom de etnische structuur van Nederland zo kleurrijk is.
Het hoofddoel van de scriptie is de etnische structuur van Amsterdam en de gevolgen van
deze etnische structuur voor de stad weer te geven. In de scriptie wordt de geschiedenis van
de Nederlandse immigratie, het Nederlandse immigratiebeleid en het integratiebeleid
geintroduceerd. In de scriptie worden verschillende etnische groeperingen geanalyseerd, zoals
de Turken, Marokkanen, Surinamers en Zuid-Europeanen en Antillianen. Er wordt gekeken
naar de ruimtelijke verspreidingspatronen van deze groeperingen over de stad en de invloed
die zij uitoefenen op de omgeving waarin zij leven. Ook wordt er de onderverdeling tussen
immigranten uit geindustrialiseerde landen en niet-geindustrialiseerde landen gemaakt. In
deze scriptie worden de verschillen getoond tussen de diverse etnische groeperingen in
Amsterdam en hun mededinging en intergratie in de Nederlandse samenleving. De
Surinamers en de Antillianen zijn beter geintergreerd in de Nederlandse samenleving dan de
Turkse en Marokkaanse immigranten. De redenen voor dit verschil worden verder in deze
scriptie uit een gezet. Tot slot worden de belangrijkste bevindingen genoemd en de gevolgen
hiervan voor de verdere ontwikkeling van Amsterdam.
SLEUTELBEGRIPPEN: etnische structuur, integratie, ghetto vorming, Amsterdam,
Nederland
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1. UVOD
Namen diplomske naloge z naslovom Oblikovanje etnične strukture prebivalstva Amsterdama
je preučitev etnične stukture največjega mesta na Nizozemskem, Amsterdama.
Etnična struktura in odnosi so podrobneje predstavljeni na študijskem primeru glavnega mesta
Amsterdama. Etnična struktura Amsterdama je zelo pestra, kar je posledica imigracije iz
(bivših) nizozemskih kolonij kot tudi iz ostalih evropskih in drugih držav. Posamezne skupine
priseljenega prebivalstva živijo v določenih delih mesta, vendar ne prihaja do večjih
koncentracij določene etnične skupine na nekem območju. V nekaterih delih mesta je etnična
struktura pestra in ena skupina prebivalstva prevladuje, kar daje tudi poseben videz določenim
soseskam v Amsterdamu. Zanimalo nas je predvsem, ali prihaja mogoče do getoizacije katere
od etničnih skupin in do interakcije in sodelovanja med posameznimi etničnimi skupinami in
avtohtonim prebivalstvom. Skupaj z družbenim standardom nam vsi ti kazalci kažejo stopnjo
integracije posameznih etničnih skupin v nizozemsko družbo.
Diplomsko delo je sestavljeno iz desetih poglavij.
V uvodu so postavljeni glavni cilji diplomske naloge, pregledani so viri in literatura,
predstavljena je metodologija dela. Zadnji del uvoda pa zapolnjuje klasifikacija priseljenega
prebivalstva, kjer je podana razdelitev imigrantskega prebivalstva na več različnih skupin.
Podrobneje je orisana tudi nizozemska imigracijska in integracijska politika, saj do leta 1980
ni bila izoblikovana nobena ostrejša politika do imigrantov. Podrobneje je prikazana politika
izobraževanja, saj so bili sprejeti posebni ukrepi za učence, otroke imigrantov. Predstavljena
je tudi integracija imigrantskih etničnh skupin v nizozemsko družbo, saj obstajajo velike
razlike pri integraciji posameznih etničnih skupin.
Osrednji del diplomskega dela se prične z zgodovino priseljevanja, ki sega v 16. stoletje.
Različni zgodovinski dogodki so pomembno vplivali na etnično strukturo na Nizozemskem.
V poglavju o Nizozemski in njeni etnični strukturi je prikazana Nizozemska kot država,
predstavljena je tudi njena etnična struktura, saj delež doseljenega prebivalstva na
Nizozemskem znaša slabih 20 %. Podrobneje je orisano priseljeno prebivalstvo na
Nizozemskem. To je pet skupin, ki jih sestavljajo: Turki, Maročani, južnoevropski narodi,
Surinamci in Antilci. Pri vsaki etnični skupini so predstavljeni izobraževanje, zaposlovanje in
brezposelnost, religija in organiziranost posamezne etnične skupine.
V nadaljevanju je predstavljena zgodovina Amsterdama, ki je veliko prispevala k pestri
etnični strukturi mesta.
Amsterdam je največje mesto na Nizozemskem in podrobneje je prikazana tudi njegova
socialna in etnična struktura, saj je polovica prebivalstva v Amsterdamu imigrantov prve ali
druge generacije. Predstavljen je tudi demografski razvoj v Amsterdamu med letoma 1981 in
2005 in izobraževalna politika. Amsterdam je razdeljen na 15 mestnih delov, v diplomskem
delu je orisana etnična struktura le-teh in tudi mestnih četrti, ki sestavljajo mestne dele. Na ta
način je lažje ugotoviti, ali prihaja do getoizacije v nizozemskem glavnem mestu, kar je tudi
tema naslednjega podpoglavja.
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V zaključku so navedene glavne ugotovitve, tudi v obliki kart, in poskus ocenitve poglavitih
problemov in prednosti multietničnega mesta, ki ga ima ta na širši prostor. Sledi še angleški
povzetek zaključka, seznam literature in virov ter priloge.

1.1. Pregled literature in virov
Vprašanje priseljevanja na Nizozemsko je staro, zato je literature s področja etnične sestave
tako Nizozemske kot Amsterdama veliko. Tema je bila aktualna v preteklosti in je tudi v
sedanjosti. Najdeno je bilo veliko monografij, člankov na internetu, v časopisih in revijah.
Uporabljeni so bili tudi statistični viri in prispevki s televizije.
Večina literature je bila v nizozemskem jeziku. Izjeme so knjige 20th century Suriname, The
legal position of Turkish immigrants in the European union in Newcomers: Immigrants and
their descendants in the Netherlands 1550–1995, kjer je predstavljeno priseljevanje na
Nizozemsko od sredine 16. stoletja naprej, glavni vzroki in posledice priseljevanja.
Uporabljena je bila literatura, ki govori o posameznih etničnih skupinah na Nizozemskem.
O turškemu prebivalstvu na Nizozemskem je knjiga The legal position of Turkish immigrants
in the European union, kjer ni predstavljen samo položaj turškega prebivalstva na
Nizozemskem, ampak tudi v Veliki Britaniji in Nemčiji.
O maroškemu prebivalstvu nam govori knjiga Marokkaanse gezinnen in Nederland, kjer je
predstavljen predvsem vidik maroške družine, ki se je odločila preseliti na Nizozemsko in
kakšne so bile posledice.
O surinamskemu prebivalstvu je knjiga 20th century Suriname, ki ne govori samo o položaju
surinamskega prebivalstva na Nizozemskem, ampak nas seznani tudi z razmerami v
Surinamu. Ravno ekonomske, politične in družbene razmere v tej južnoameriški državi ter
tesne kolonialne vezi z Nizozemsko v preteklosti so največji razlogi za emigracijo
surinamskega prebivalstva na Nizozemsko.
O antilskemu prebivalstvu je knjiga De Antillianen, knjiga Zuideuropeanen in Nederland
predstavlja južnoevropske narode na Nizozemskem. Prebivalstvo iz držav na jugu Evrope je
največkrat združeno v eno skupino, vendar je ta zelo heterogena. Portugalci, Španci, Italijani,
Slovenci, Hrvati, Bošnjaki, Srbi, Črnogorci, Makedonci in Grki imajo svoje navade, različen
način življenja na Nizozemskem ter različno stopnjo integracije v nizozemsko družb. V eno
skupino so združeni samo zaradi geografskega položaja njihovih držav v Evropi.
Knjiga Turkse moskeeën en maatschappelijke participatie podrobneje predstavi vidik religije
turškega prebivalstva na Nizozemskem in njihovo zastopanost v družbi.
Druge monografije in zborniki predstavljajo vse etnične skupine skupaj in njihovo celotno
zastopanost v vseh vidikih življenja na Nizozemskem. Velika pomoč je bila knjiga
Allochtonen - een inleiding in de multiculturele samenleving avtorja Van der Werfa. Seznani
nas z vsemi vidiki življenja priseljenega prebivalstva na Nizozemskem. Predstavljene so vse
večje priseljenske etnične skupine, njihov način življenja, zaposlovanje, izobraževanje,
religija, organiziranost etničnih skupin.
Z vidika politike je pomembna knjiga Allochtonenbeleid, kjer je pojasnjeno, kako je z
zakonom urejeno življenje etničnih skupin na Nizozemskem. Predstavljen je vidik
zaposlovanja, izobraževanja, različnega udejstvovanja v družbi. V isto kategorijo sodi tudi
knjiga Bevolkingsvooruitberekening allochtonen in Nederland naar nationaliteit, 1989-1999.
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Samo z zaposlovanjem priseljenega prebivalstva se ukvarja delo Migratie en de allochtone
beroepsbevolking van Nederland 1990–2015.
Vidik izobraževanja nam približa knjiga Witte scholen zwarte scholen, kjer je pojasnjeno
oblikovanje črnih in belih šol v Amsterdamu in drugod na Nizozemskem.
Samo s klasifikacijo priseljenega prebivalstva se ukvarja članek Classification of the
population with a foreign background in the Netherlands avtorja Maartena Aldersa.
O Amsterdamu je na razpolago tudi veliko literature. Velikokrat je Amsterdam predstavljen
kot primer v zgoraj navedenih publikacijah. Posebej pa bi rada izpostavila še statistično
publikacijo Etnische groepen in Amsterdam, kjer so predstavljeni statistični podatki za
različne etnične skupine za obdobje med 1981 in 1991.
Druga publikacija Zwarte vlucht nam predstavi možnost izblikovanja getov v Amsterdamu in
koncentracijo ter vzroke zanjo za posamezne etnične skupine.
Pregledanih in uporabljenih je bilo tudi več člankov, ki so prikazovali določene probleme ali
teme s področja etnične strukture prebivalstva Amsterdama in Nizozemske.
V diplomski nalogi so uporabljeni tudi različni statistični podatki. Najdeni so bili na straneh
nizozemskega statističnega urada (Centraal Bureau voor de Statistiek, http://www.cbs.nl) in
na podstraneh Urada za raziskave in statistiko, občine Amsterdam (Dienst Onderzoek en
Statistiek (O+S), www.dos.amsterdam.nl). S spletnih strani nizozemskega statističnega urada
so bili uporabljeni podatki o Nizozemski, s spletnih strani občine Amsterdam pa podatki o
etnični strukturi celotnega mesta, posameznih mestnih delov in četrti. Uporabljen je bil tudi
statistični letopis za leto 2005 (Statistisch Jaarboek 2005, 2005).

1.2. Metodologija dela
Pri pisanju in oblikovanju diplomskega dela je bilo uporabljenih več metod. Preučena je bila
tuja (nizozemska) literatura na temo etnične strukture, politike do priseljevanja na
Nizozemsko in izobraževalne politike do priseljenega prebivalstva. Pregledani so bili atlasi,
geografske monografije, članki, priročniki in učbeniki. Pri delu je bilo uporabljenega veliko
statističnega gradiva, ki je predstavljalo etnično sestavo Nizozemske, 4 velikih mest na
Nizozemskem, etnično sestavo Amsterdama, njegovih delov in četrti. Na podlagi teh
podatkov so bili izrisani različni grafikoni in tabele, in tudi karte, ki prikazujejo delež
posamezne etnične skupine po mestnih delih v Amsterdamu.
Delo na terenu je obsegalo ogled območij Amsterdama, kjer je etnična struktura pestrejša, in
fotografiranje teh delov.
Izvedena je bila tudi krajša anketa, ki pa zaradi majhnega vzorca anketirancev ni
reprezentativna in zato kasneje ni bila uporabljena v diplomskem delu. Vseeno pa so rezultati
ankete služili kot opora pri ugotavljanju in razumevanju dejanskega stanja na področju
etnične strukture prebivalstva v Amsterdamu. Podrobneje je anketa seznanila avtorico o
mnenju, ki ga ima avtohtono prebivalstvo do priseljenega.

10

1.3. Klasifikacija priseljenega prebivalstva
Na Nizozemskem imajo termin, ki definira prebivalstvo, ki ima korenine drugod – allochtoon,
v slovenskem jeziku alohton. V diplomskem delu uporabljamo izraza imigrant (imigrantski)
oziroma priseljenec (priseljen, priseljenski), ker sta v slovenskem prostoru bolj poznana in
uporabljena. Po definiciji nizozemskega urada za statistiko (CBS, 2006) so priseljene
(alohtone) vse osebe, pri katerih je najmanj eden od staršev rojen v tujini in ni nizozemske
narodnosti. Priseljeno prebivalstvo je definirano v dveh korakih. Razlikujemo prvo
generacijo, to so osebe, rojene v tujini, ki živijo na Nizozemskem in od katerih je eden od
staršev tudi rojen v tujini. Druga generacija so osebe, rojene na Nizozemskem, in vsaj eden od
njihovih staršev je rojen v tujini. Ostale osebe so klasificirane kot domačini (CBS, 2006).
Podrobneje prikazuje razdelitev spodnja tabela:
OSEBA
tujina
tujina
tujina
tujina
Nizozemska
Nizozemska
Nizozemska
Nizozemska

MATI OSEBE
tujina
tujina
Nizozemska
Nizozemska
tujina
tujina
Nizozemska
Nizozemska

OČE OSEBE
tujina
Nizozemska
tujina
Nizozemska
tujina
Nizozemska
tujina
Nizozemska

Klasifikacija
prva generacija¹
prva generacija¹
prva generacija¹
domačin
druga generacija²
druga generacija²
druga generacija³
domačin

¹Klasifikacija temelji na državi rojstva osebe

²Klasifikacija temelji na državi rojstva matere osebe
³Klasifikacija temelji na državi rojstva očeta osebe

Preglednica 1: Klasifikacija priseljenega prebivalstva (Alders, 2001, str. 5).
Največje imigrantske skupine oz. etnične skupine prihajajo iz Turčije, Maroka, Južne Evrope,
Surinama in Antilov.
Za vse ostale imigrantske skupine na Nizozemskem sem v literaturi in virih zasledila dve
delitvi. V diplomskem delu sta tako uporabljeni obe. Večjih razlik med njima pa ni.
Prva delitev po CBS deli ostalo imigrantsko prebivalstvo na zahodno in nezahodno.
Kategorija nezahodni, t. i. niet–westers, zajema osebe rojene v Turčiji, Afriki, Aziji ali
Latinski Ameriki, oziroma so tam rojeni njihovi starši. Osebe z japonskim ali indonezijskim
poreklom so definirane kot zahodne na podlagi socialnega in ekonomskega položaja v
nizozemski družbi. Kategorija zahodni, t. i. westers, zajema tudi osebe iz Evrope (izjema
Nizozemska in Turčija), Severne Amerike, Oceanije, Japonske in Indonezije (Alders, 2001,
str. 3).
Druga delitev deli prebivalstvo na priseljence iz industrializiranih držav, t. i.
geïndustrialiseerde landen. Te osebe so iz: Severozahodne Evrope, Severne Amerike,
Avstralije, Nove Zelandije, Japonske in bivših nizozemskih kolonij v Aziji (NederlandsIndië).
Druga skupina pa predstavlja priseljence iz neindustrializiranih držav, t. i. niet–
geïndustrialiseerde landen. To pa so osebe iz: Vzhodne Evrope, Latinske Amerike, Afrike in
Azije (Begrippen en gebruikte afkortingen, O+S, 2006).

11

Prva delitev šteje narode iz držav Južne Evrope pod zahodne, pri drugi delitvi pa so ti narodi
samostojen razred. To je največja razlika med obema delitvama, ki pa na kakovost podatkov
nima vpliva.
Zaradi združitev prebivalstva iz Afrike, nekaterih azijskih držav, Severne in Latinske Amerike
v zgoraj navedeni dve večji skupini (prebivalstvo iz zahodnih ali nezahodnih držav oz.
prebivalstvo iz industrializiranih ali neindustrializiranih držav) v posameznih poglavjih
diplomske naloge na žalost ne moremo podrobneje opredeliti, kje se te posamezne narodnosti
koncentrirajo v Amsterdamu.
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2. IMIGRACIJSKA IN INTEGRACIJSKA POLITIKA NIZOZEMSKE
Nizozemsko imigracijsko politiko imamo lahko do leta 1980 za kar ambiciozno. Na eni strani
so nizozemski politiki trdili, da Nizozemska ni imigracijska država, na drugi strani ni bila
formulirana nobena ostrejša imigracijska politika, ki bi lahko potrdila ali zavrnila zgornjo
trditev nizozemskih politikov. Nizozemska je zato postala imigracijska država z veliko
različnimi etničnimi skupinami, vendar z malo oziroma nič politike do leta 1980, ki bi urejala
status teh imigrantskih etničnih skupin (Vermeulen, 2002, str. 9).
Prvi pomembnejši odgovor nizozemske vlade na tujo delovno silo je bila Nota za tuje delavce
(Nota buitenlandse werknemers) v letu 1970. Tam so bili sprejeti naslednji veliki ukrepi:
• oblikovanje sprejemnih kvot za tuje delavce, ki bi bile povezane s potrebo po delovni sili
na trgu,
• ukrepi, ki bi spodbujali vrnitev v matično državo,
• oblikovanje socialne politike, ki bi skrbela za tujo delovno silo.
Najpomembnejše spremembe politike priseljevanja so prišle v letih 1972 in 1973 in so skoraj
ustavile imigracijo iz Turčije in drugih držav v letu 1974, za kar je bil vzrok v naftni krizi leta
1973. Leta 1974 je bil sprejet Memorandum na odgovor na Zakon o tujih delavcih (Memorie
van antwoord op de wet buitenlandse ardbeiders). V njem je bilo zapisano, da če se tuja
delovna sila po dveh letih bivanja vrne v matično državo, bi dobila možnost pridobitve 5.000
guldnov za vrnitev. Ta predlog pa je naletel na velik odpor pri nizozemskih delodajalcih in
različnih delovnih skupinah. Delodajalci so ugotovili, da imajo s tem večji strošek, saj morajo
najti novo delovno silo in jih uvesti v delo. Zagrozili so, da bodo delavcem ponudili 6.000
guldnov, da ostanejo. Memorandum je bil zato leta 1974 zavrnjen.
Po prenehanju rekrutiranja delovne sile z območja Mediterana se potreba po delovni sili ni
zmanjšala. Spet Nizozemska ni sprejela nobene prepovedi rekrutiranja tuje delovne sile, in to
so izkoristili Surinamci (pred osamosvojitvijo Surinama in po njej leta 1975) in turški ter
maroški imigranti, ki so bili sprejeti pod okriljem združevanja družin. Leta 1975 je vlada
hotela zmanjšati imigracijo iz Turčije in Maroka ter pospešiti vrnitev Surinamcev v Surinam.
Nizozemska imigracijska politika je takrat še vedno bazirala na napačni predpostavki, da bodo
vse večje imigracijske skupine delavcev na Nizozemskem ostale le začasno. Leta 1983 je bila
sprejeta Nota o manjšinah (Minderhedennota), v kateri je vlada sprejela, da bo večina tuje
delovne sile ostala na Nizozemskem, in dala večji poudarek pomembnosti sprejmanja teh
imigrantov v nizozemsko družbo. Na drugi strani pa je Memorandum na imigracijsko politiko
(Notitie Vreemdelingenbeleid) iz leta 1979 že izražal potrebo po ostrejši politiki priseljevanja.
Selitvena politka tako temelji na dveh nasprotujočih si tendencah. Prvi trend temelji na še
strožji imigrantski politiki glede na prihod in nastanitev novih imigrantov iz imigrantskih
držav, npr. Turčije, z izjemo sprejmanja beguncev in imigrantov pod okriljem združevanja
družin. Drugi trend pa je bilo pospeševanje manjšinske in antidiskriminacijske politke in
izenačenje legalnega položaja imigranta s položajem Nizozemca v družbi (Çiçekli, 1998, str.
132–133).
Imigranti so dobili volilno pravico na lokalni ravni, kar je še en poskus integracije imigrantov
v nizozemsko družbo, vendar tokrat ne socialni ali ekonomski, ampak politični (Vermeulen,
2002, str. 10).
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Med letoma 1980 in 1990 je število imigrantov še vedno naraščalo. V devetdesetih letih je
imigracijo zaznamoval predvsem prihod iskalcev azila (Van Huis, Nicolaas, Croes, 2005).
Po letu 1990 je imigracijska politika postala strožja. Vlada je postala previdnejša pri izdajanju
dovoljenj za bivanje in delo (Çiçekli, 1998, str. 141).
Če oseba ostane na Nizozemskem dlje kot 3 mesece, potrebuje vizum (Machtiging voor
voorlopig verblijf) (MVV), ki ga pridobi na veleposlaništvu v lastni državi (Van der Werf,
1998, str. 152). To ne velja za članice EU, ZDA, Kanado, Švico in Norveško. Če pa gre za
postopek združevanja družin ali poroko, poskrbi za MVV glava družine ali partner na
Nizozemskem.
Za dovoljenje za začasno bivanje se potrebuje različne dokumente, vzrok za bivanje na
Nizozemskem pa mora biti samo eden (npr. študij, delo). Ti dokumenti so:
• veljaven potni list,
• listina o nekaznovanosti,
• urejeno socialno zavarovanje,
• potrdilo o zadostnih sredstvih za bivanje.
Za različne vzroke za daljše bivanje na Nizozemskem pa se potrebuje še dodatne dokumente.
Ko tujec z MVV pride na Nizozemsko, se mora v osmih dneh zglasiti na ustreznem uradu za
pridobitev dovoljenja za začasno bivanje (Verblijfsvergunning) (Van der Werf, 1998, str.
153).
Za legalno delo mora delavec, ki prihaja izven držav članic EU ali pa začasno iz novih držav
članic EU, pridobiti tudi dovoljenje za delo. Za delavce iz starih članic EU dovoljenje za delo
ni potrebno. Za to dovoljenje mora zaprositi delodajalec. Ta lahko zaposli delavca izven EU
le, če ni nobenih kandidatov iz Nizozemske ali starih članic EU (Van der Werf, 1998, str.
160). Obstajata dve obliki dovoljenj za delo. Dovoljenje za začasno delo
(Tewerstellingsvergunningen) in Listina (Verklaring), ki zadeva predvsem partnerje ali otroke
legalnih prebivalcev Nizozemske. (Çiçekli, 1998, str. 141).
Če oseba živi na Nizozemskem legalno več kot 5 let, lahko zaprosi za Vestigingvergunning
(dovoljenje za trajno bivanje). To nudi boljšo zakonsko zaščito (Van der Werf, 1998, str.
157).
Nizozemsko državljanstvo se lahko pridobi na različne načine:
• Otrok, rojen očetu ali materi z nizozemskim državljanstvom, avtomatično dobi
nizozemsko državljanstvo.
• Tretja generacija (otroci staršev, ki so se rodili na Nizozemskem, katerih starši so se
preselili na Nizozemsko).
• Kot možnost za mlado drugo generacijo.
• S procesom naturalizacije, ki pa zahteva:
•
ustrezno starost,
•
stalno bivanje na Nizozemskem,
•
najmanj 5 let legalnega bivanja na Nizozemskem,
•
integriranost v nizozemski način življenja – znanje jezika,
•
nekaznovanost,
•
pripravljenost prevzeti nizozemsko državljanstvo ali pridobiti dvojno
državljanstvo (Van der Werf, 1998, str. 158).
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2.1. Izobraževalna politika do priseljenega prebivalstva
Pomembno vlogo pri vključevanju imigrantov v družbo ima izobraževanje. Zaradi možnosti
vrnitve v matično državo je bilo za različne priseljenske etnične skupine organizirano
izobraževanje v lastnem jeziku in kulturi OETC (Onderwijs in eigen taal en cultuur) (Van der
Werf, 1998, str. 203).
Za turške, maroške, španske, portugalske, italijanske, tunizijske, grške in moluške otroke je
bila ta možnost za drugo generacijo neobvezna. Za surinamske, antilske in kitajske otroke pa
izbraževanje ni bilo organizirano. Pri OETC je leta 1997 sodelovalo 67.000 učencev, od
katerih je bilo 90 % Turkov in Maročanov (Van der Werf, 1998, str. 204).
Konec 1990 je bil dan večji poudarek na jezik in ne na kulturo. OETC se je preimenoval v
OET (Onderwijs in eigen taal). Leta 1998 je OALT (Onderwijs in allochtonen levende taal)
nadomestil OET. Ta se ne izvaja v šolskem času, tako da lahko učenci bolje sledijo pouku v
šolskem času in tudi OALT izven njega. Ta sprememba je predvsem organizacijsko
problematična, saj lahko pospeši formuliranje monokulturnih šol z večinoma turškimi ali
maroškimi učenci (Van der Werf, 1998, str. 205).
Izobraževanje v lastnem jeziku za priseljeno prebivalstvo prejema veliko pozornosti v
nizozemski družbi. Nasprotniki tega sistema menijo, da so imigrantski otroci že tako
obremenjeni z izobraževanjem v času pouka in nato še dodatno v maternem jeziku, čeprav bi
bolj potrebovali dodatne ure nizozemskega jezika. Zagovorniki sistema pa menijo, da je dobro
širiti večjezičnost med nizozemsko populacijo. Še posebno, ker so španski, arabski, kitajski
ali portugalski jezik v svetu bolj razširjeni kot nizozemski jezik. Ta potencial na
Nizozemskem je treba dobro izrabiti (Allochtonenbeleid, 1989, str. 160).
Zaradi velikega deleža priseljenega prebivalstva in neenakomerne razporejenosti priseljenega
prebivalstva so se predvsem v velikih mestih izoblikovale bele in črne (obarvane) šole. O črni
šoli govorimo, ko priseljeni učenci predstavljajo večino (Berdowski, 1991, str. 9).
Na Nizozemskem je 365 črnih osnovnih šol, v katerih je 60 % učencev imigrantskih. V
Amsterdamu je 48 % črnih šol. 70 šol od 365 je monoetničnih, kjer prihaja več kot polovica
učencev iz ene etnične skupine. Na Nizozemskem je izbira osnovne šole svobodna (Van der
Werf, 1998, str. 220).
Nizozemski starši izberejo belo šolo izven območja bivanja, če je v njihovem območju samo
črna šola, to delajo tudi priseljeni starši, samo v manjšem obsegu (Berdowski, 1991, str. 9).
Vendar izbor šole izven območja bivanja ne pomeni vedno bega in praznenja določenih šol.
Odhod določene skupine učencev se nadomesti s prihodom učencev z drugih območij
(Berdowski, 1991, str. 10).
Najnižjo stopnjo izobrazbe imata turško in maroško prebivalstvo. Več kot polovica nima
končane osnovne šole (Van der Werf, 1998, str. 207). To je predvsem posledica tega, da so
imigranti kot neizobražena delovna sila prišli na Nizozemsko, kjer so opravljali samo svoje
delo in menili, da se bodo kmalu vrnili v domovino. V veliko primerih do tega ni prišlo, zato
je prva generacija imigrantov slabo integrirana v nizozemsko družbo.
Stopnja izobrazbe druge generacije je višja kot stopnja izobrazbe prve generacije, vendar je
pri drugi generaciji še vedno velika razlika z avtohtonim prebivalstvom (Van der Werf, 1998,
str. 208). Pri drugi generaciji je šlo tudi za vrnitev v domovino, vendar se je ta bolje
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integrirala v nizozemsko družbo. Veliko je izostankov, veliko učencev tudi ne konča šole in
tako ne pridobi ustrezne izobrazbe.
30 % vseh osnovnih šol na Nizozemskem je katoliških, 30 % pa protestantskih. Od okoli
130.000 muslimanskih učencev jih 5 % (6.000) obiskuje muslimansko osnovno šolo. Problem
za različne šole pa je tudi najti ustrezno delovno silo (Van der Werf, 1998, str. 222).

2.2. Integracija imigrantskih etničnih skupin v nizozemsko družbo
Integracija je proces, pri katerem priseljeno prebivalstvo sodeluje na trgu dela, nepremičnin, v
kulturi, izobraževanju, politiki in na področju socialnih stikov. Kolikšen delež posamezne
priseljene etnične skupine sodeluje na teh področjih, tolikšna je stopnja integracije etnične
skupine.
V znanstveni literaturi je največkrat govora o ekonomski integraciji. To pa lahko dosežemo na
več načinov – na prvem mestu preko trga dela. Delo nam ne omogoča samo zaslužka, ampak
tudi socialne stike z drugim prebivalstvom in etničnimi skupinami. Drugi način integracije je
preko socialnega sektorja. Družbene mreže tvorijo še en način integracije. To so mestne četrti,
sosedstva, kjer ima prebivalstvo stik z drugimi prebivalci v prostem času. Četrti način
ekonomske integracije je prostorski kontekst. Območje močne koncentracije določenega
prebivalstva in ostra ločenost od drugih skupin prebivalstva zavirata ekonomsko integracijo.
Zato enakomerna razporeditev priseljenega prebivalstva preko celotnega mesta pospešuje
integracijo (Deurloo et al., 2001, str. 1–2).
Stopnjo integracije priseljenih skupin prebivalstva lahko definiramo tudi s pomočjo
družbenega stika priseljene etnične skupine s širšo okolico in postopnim navajanjem na
navade avtohtone etnične skupine. Pogledali bomo štiri vidike integracije:
• usmerjenost proti nizozemski družbi,
• etnična samoidentifikacija,
• prevzem zahodnih norm in vrednot,
• socialni stik z avtohtonim nizozemskim prebivalstvom.
2.2.1

Usmerjenost proti nizozemski družbi

Turško in maroško prebivalstvo je manj usmerjeno proti nizozemski družbi kot surinamsko in
antilsko. Druga generacija priseljenega prebivalstva pa je bolj usmerjena proti nizozemski
družbi, to velja tudi za drugo generacijo maroškega in turškega prebivalstva.
Mediteranske skupine priseljenega prebivalstva v pogovoru med seboj največkrat ne
uporabljajo nizozemskega jezika. Emigranti iz Turčije in Maroka pred preselitvijo na
Nizozemsko niso bili seznanjeni z nizozemskim jezikom. Hkrati so na začetku nameravali
ostati krajši čas in ni bilo potrebe po učenju nizozemskega jezika. Druga generacija uporablja
nizozemski jezik tudi doma pogosteje kot njihovi starši. Pomembna pri uporabi jezika je tudi
stopnja izobrazbe. Višje izobraženo priseljeno prebivalstvo tudi doma pogosteje uporablja
nizozemski jezik kot nižje izobraženo priseljeno prebivalstvo.
Večji delež prve generacije priseljenega prebivalstva iz Turčije in Maroka se je za vedno
odločilo ostati na Nizozemskem, to pa ne velja za drugo generacijo, ki se pogosteje odloča za
vrnitev v deželo svojih staršev.
Večji delež priseljenega prebivalstva z območja Mediterana ne želi živeti v delih mesta oz.
območjih, kjer živijo pripadniki njihove narodnosti. Vendar v resnici ni tako, v mestih se
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oblikujejo območja oz. soseske, kjer je večji delež tuškega ali maroškega prebivalstva. Glavni
razlogi za to so razporeditev in cenovno ugodnejše nepremičnine in tudi diskriminacija na
trgu nepremičnin. V Amsterdamu je to na območjih De Baarsjes, Bos en Lommer in Zeeburg.
Surinamsko in antilsko prebivalstvo je vedno imelo stik z nizozemskim jezikom.
Nizozemščina je uradni jezik na Antilih in v Surinamu in tudi jezik v izobraževanju. Ponekod
doma še uporabljajo papiamento ali pa sranan togo, vendar druga generacija pogosteje tudi
doma uporablja nizozemščino.
Manjši delež surinamske in antilske prve generacije razmišlja o vrnitvi v domovino, predvsem
zato, ker so šele pred kratkim migrirali na Nizozemsko. Zaskrbljeni so tudi nad političnimi in
socialnimi razmerami v domovini, kar še zavira morebitno vrnitev.
Podobno kot mediteranska skupina živita tudi surinamska in antilska skupina skoncentrirano
skupaj v posameznih delih velikih mest na Nizozemskem. V Amsterdamu, na primer, na
območju Zuidoost živi večji odstotek surinamskega prebivalstva.

2.2.2

Etnična samoidentifikacija

Stopnja etnične samoidentifikacije pri turškem in maroškem prebivalstvu je višja kot pri
surinamskem in antilskem prebivalstvu na Nizozemskem. Prva generacija se popolnoma
identificira s svojo etnično skupino, druga generacija pa samo malo zaostaja. Čeprav ima
večina surinamskega in antilskega prebivalstva nizozemsko državljanstvo, se še vedno v
večini identificirajo s svojo etnično skupino.

2.2.3

Prevzem zahodnih norm in vrednot

Mlajša druga generacija se večkrat samostojno odloča kot starejša. Pri maroškem prebivalstvu
je hierarhija v družini še vedno zelo prisotna, tudi v primerjavi s turškim prebivalstvom.
Maroški in turški starši imajo še vedno velik vpliv na odločitve, ki jih sprejemajo njihovi že
odrasli, poročeni ali samski otroci. Razlike pri priseljenem prebivalstvu so tudi na področju
ženske emancipacije. To še posebno velja za ženske prve generacije. Na splošno so možnosti
za žensko, da se uveljavi na poklicnem področju zunaj doma, zelo omejene pri turškem in
maroškem prebivalstvu.
Pri surinamskem in antilskem prebivalstvu sta osebna svoboda in samostojnost zelo
pomembni. Tu se kaže podoben vzorec kot pri avtohtonem nizozemskem prebivalstvu. Tudi
ženska emancipacija je zelo cenjena. Ženske imajo osrednjo vlogo v surinamski in antilski
družbi, tako na ekonomskem kot družbenem področju.
Turško in maroško prebivalstvo je tisto, ki se še najbolj opira na tradicionalnost, to velja
predvsem za prvo generacijo. Navade surinamskega in antilskega prebivalstva pa se le malo
razlikujejo od navad avtohtonega prebivalstva. Na splošno pa večja modernizacija velja za
srednje in višje izobraženo priseljeno prebivalstvo.

2.2.4

Socialni stiki z avtohtonim prebivalstvom

Socialni stiki priseljenega prebivalstva z avtohtonim prebivalstvom predstavljajo pomemben
vidik pri integraciji priseljenega prebivalstva v večinsko nizozemsko družbo.
Socialnih stikov med turškim in maroškim ter nizozemskim avtohtonim prebivalstvom je
malo. To predvsem velja za prvo generacijo. To so gostujoči delavci, ki so imeli komaj kaj
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stikov s Nizozemci, predvsem zaradi ideje, da se bodo nekoč vrnili v domovino. Po letu 1970
se je začel proces združevanja družin in gostujoči delavci so za stalno ostali na Nizozemskem.
Pri turškem prebivalstvu je opazna velika notranja povezanost. Razvili so močne organizacije,
srečanja tako na formalnem kot neformalnem nivoju. Sodelovanje in povezanost znotraj
maroške skupine prebivalstva ni tako trdna. To kaže, da tako turško kot maroško prebivalstvo
ni dobro integrirano v nizozemsko družbo. Nizka stopnja neformalnega sodelovanja se kaže v
majhnem številu stikov z avtohtonim nizozemskim prebivalstvom v prostem času, malo
obiskov priseljenega prebivalstva na nizozemskih domovih in malo udeleževanja v pretežno
nizozemskih organizacijah ali društvih. Druga generacija turškega in maroškega prebivalstva
je bolje integrirana v nizozemsko družbo. Razlog za to je redni stik pri izobraževanju. Ta
integracija pa še vedno ni visoka, saj ima samo 25 % priseljenega prebivalstva redni stik z
avtohtonim prebivalstvom v prostem času. Turško in maroško prebivalstvo se tako še vedno
usmerja pretežno proti lastni etnični skupini.
Surinamsko in antilsko prebivalstvo je bolje integrirano v nizozemsko družbo. Večina je v
vsakdanjem stiku z nizozemskim prebivalstvom, predvsem pri sodelovanju v organizacijah ali
društvih. To še posebej velja za antilsko prebivalstvo. Glavni razlog za večjo integracijo je
poznavanje nizozemskega jezika. Predvsem pri bolje izobraženem prebivalstvu lahko
opazimo večjo stopnjo integracije. Znotraj skupine je večja stopnja integracije pri kreolskem
prebivalstvu iz Surinama in pri Antilcih, manjša pa pri Hindujcih iz Surinama. Te pogostokrat
primerjajo s turškim prebivalstvom, ki predstavlja bolj zaprto skupino, kar se kaže v manjšem
številu stikov s avtohtonim prebivalstvom. Vendar obstajajo tudi razlike med surinamskim in
antilskim prebivalstvom, ki že dlje časa živi na Nizozemskem, in med tistim prebivalstvom, ki
je prišlo na Nizozemsko pred kratkim. Surinamci in Antilci, ki so prispeli na Nizozemsko v
60. in 70. letih, z integracijo niso imeli nobenih problemov. Imeli so redne stike z
nizozemskim prebivalstvom, kar se je kazalo tudi v velikem številu porok med surinamskim,
antilskim in nizozemskim prebivalstvom. Lažja integracija je značilna tudi za drugo
generacijo tega prebivalstva. Novejši imigranti imajo večje probleme pri integraciji. Največji
razlog za to je nizka stopnja izobrazbe teh novoprišlekov, ki so bili že v matični državi
marginalizirani. Njihovo stanje pa se po preselitvi ni bistveno izboljšalo (Odé, 2002, str. 32–
44) .
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3. ZGODOVINA PRISELJEVANJA NA NIZOZEMSKO
Nizozemska je od nekdaj sprejemala imigrante, ti so skozi zgodovino prihajali v valovih in se
na Nizozemskem naseljevali in ustalili.
Obdobje med 1585 in 1670 je v nizozemski zgodovini znano kot zlato obdobje – obdobje
kulture (Rembrandt van Rijn, Frans Hals in Jan Vermeer). Razvoj kulture pa ima svoje
korenine tudi v uspešni ekonomiji. Nizozemska vzhodnoindijska družba je bila ustanovljena
leta 1602 in je imela dolgo časa vodilno vlogo na območju Rta dobre nade do Japonske.
Zahodnoindijska družba je bila ustanovljena leta 1628. Nizozemci so trgovali tudi z
evropskimi narodi – z Baltskimi državami in Norveško na področju žitaric, ribištva in lesa.
Trg z vinom in soljo pa je povezoval Nizozemsko z Mediteranom (Lucasse, Penninx, Wintle,
1997, str. 19).
Štiri stoletja je bila Nizozemska ena izmed najbogatejših držav na svetu. To pa je glavno bilo
vabilo za vse novoprišleke (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 22).
Glede na motive za prihod na Nizozemsko lahko v zgodovini razdelimo novoprišleke v štiri
skupine. Prva skupina je prišla zaradi relativne tolerantnosti nizozemske družbe, ostale tri pa
zaradi blagostanja v nizozemski družbi (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 29).

3.1. Politični in verski begunci
V drugi polovici 16. stoletja je osemdesetletna vojna povzročila val beguncev – Flamcev, ki
so zapustili južne nizozemske province in se preselili severneje (Lucasse, Penninx, Wintle,
1997, str. 30). Okoli 100.000 ljudi iz južnih provinc je okoli leta 1600 živelo v severnih
provincah (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 31).
Stoletje kasneje je v severne province prišel še en val prebivalcev iz južnih provinc. To so bili
protestanti hugenoti. Na Nizozemskem je tako okoli 1680 živelo med 50.000 in 60.000
hugenotov (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 33).
Tudi Židje so se naselili na Nizozemskem. Največ jih je prišlo na Nizozemsko po katoliškem
zavzetju Iberskega polotoka, kjer so jim onemogočili svobodno versko izražanje (Lucasse,
Penninx, Wintle, 1997, str. 34). Preganjanje Židov v Srednji in Vzhodni Evropi je povzročilo
novi val priseljevanja židovskega prebivalstva po letu 1635. Tako se je pred letom 1750 na
Nizozemskem naselilo okoli 10.000 Židov in po letu 1750 še enkrat toliko (Lucasse, Penninx,
Wintle, 1997, str. 35).
V 17. stoletju so na Nizozemsko prišli angleški puritanci in kvekerji. V prvi polovici 18.
stoletja so prišli baptisti iz Švice, Poljske, Prusije in luterani iz Avstrije. V času prve svetovne
vojne se je na Nizozemsko zateklo okoli 900.000 Belgijcev, ki pa so se po končani vojni
vrnili v Belgijo. Kot posledica prve svetovne vojne je Nizozemska dobila veliko avstroogrskih vojnih sirot in manjše število ruskih beguncev (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str.
36).
Nadaljevanje antisemitizma v Srednji in Vzhodni Evropi je povzročilo prihod okoli 10.000
židovskih beguncev na Nizozemsko leta 1920. Med 1933 in 1938 je prišlo okoli 20.000 Židov
iz Avstrije in Nemčije. V tistem času je prišlo tudi okoli 7.000 preganjanih socialistov,
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komunistov, trockistov, katoliških nasprotnikov nacističnega sistema, intelektualcev in
umetnikov (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 37).
Po drugi svetovni vojni je bila Nizozemska izpostavljena dvema vrstama imigrantov na
osnovi političnih vzrokov. Prva skupina so bili imigranti iz bivških kolonij (Indonezija,
Moluški otoki, Nova Gvineja, Surinam), predvsem zaradi novih državnih sistemov in
različnih vrst diktatorstva (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 38). Druga skupina beguncevimigrantov ni imela nobene zveze z umikom Nizozemcev iz kolonij. Madžari, Poljaki, Čehi
so bili druga skupina, ki je prišla po 2. svetovni vojni.
Prosilci azila pa niso prihajali na Nizozemsko samo iz Vzhodne Evrope, ampak tudi iz Afrike,
Latinske Amerike in Južne Evrope (diktatorski režimi Franca in Salazarja) (Lucasse, Penninx,
Wintle, 1997, str. 46). Te skupine niso bile obsežne v obdobju 1945-1975. Število prosilcev
azila pa je naraslo po letu 1975. Med letoma 1976 in 1982 je bilo 3.200 prošenj za azil za
turške kristjane, druge skupine so bili še Etiopijci, Pakistanci in Čilenci. Od leta 1983 število
prosilcev azila zelo narašča. Leta 1994 je bilo vloženih 53.000 prošenj za pridobitev azila.
Največ ljudi, ki so zaprosili za azil na Nizozemskem, so bili Surinamci (leta 1983), Pakistanci
(leta 1984, 1985), Turki (leta 1986), Ganci (leta 1987, 1988), Somalijci (leta 1989), begunci s
Šri Lanke (leta 1990) in iz bivše Jugoslavije (leta 1991, 1992, 1993, 1994 in 1995) (Lucasse,
Penninx, Wintle, 1997, str. 48).
V obdobju med 1988 in 1994 je bilo sprejetih 163.000 prošenj za azil. 67 % prošenj je bilo
zavrnjenih, 25.000 je bilo odobrenih s statusom A, 25.000 s statusom B (zavrnjena prošnja,
vendar dovoljenje za bivanje – nevarnost preganjanja v primeru vrnitve v domovino), 35.000
pa jih je dobilo začasni status (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 49).

3.2. Začasni delavci
Veliko število delovnih migrantov so v preteklosti predstavljali butlerji, služabniki, varuške,
učitelji. Prisotni so bili tudi tuji vojaki in mornarji (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 50).
Začasni delavci so prihajali iz različnih socialnih skupin. To so bili večinoma trgovci, ki so na
Nizozemskem ostali samo nekaj let (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 51), pa tudi učitelji
in profesorji, ki so poučevali na nizozemskih šolah in univerzah. Tudi “zabavna industrija” je
privabljala veliko tujcev. Zabaviščniki z medvedi iz Vzhodne Evrope, klovni iz Italije in
glasbeniki iz Nemčije (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 52). Gledališča, baletne in operne
družbe so zaposlovali tudi številne tuje umetnike. Vse te skupine so bile na Nizozemskem
samo začasno in niso imele skoraj nobenega stika z Nizozemsko in njenimi ljudmi. To pa ne
velja za naslednjo skupino (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 53).

3.3. Sezonski delavci
Od 17. do konca 19. stoletja je na tisoče sezonskih delavcev vsako leto potovalo iz Vestfalije,
Eifla, posameznih delov Belgije, Pikardije na obalo Severnega morja, da bi opravili sezonska
dela. Ta razširjen del, ki je privabljal takšno delovno silo, se je raztezal od Bremna v Nemčiji
do severne Francije po obali in je v notranjost segal samo nekaj kilometrov. Največje število
delavcev je našlo zaposlitev v kmetijstvu, gradnji in obnovi infrastrukture ter v rezanju šote.
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Tudi industrija je bila delno ali pa povsem odvisna od teh delavcev – beljenje pri Haarlemu,
opekarstvo v Groningenu in spuščanje lesa po rekah (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 53).
Po letu 1870 pa zaznamo spremembe na področju sezonskega dela. Porast industrije je
sezonskim migrantom ponudil možnost celoletne zaposlitve (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997,
str. 54).

3.4. Delovni migranti
Prvi gostujoči delavci so na Nizozemsko prišli šele v dvajsetih letih 20. stoletja (Lindo,
Pennings, 1988, str. 12). Po razvoju in porastu rudarstva v Južnem Limburgu ni bilo dovolj
domače delovne sile, zato so morali iskati delavce drugod. Veliko Nemcev, Italijanov,
Poljakov in Slovencev je odšlo delat v limburške rudnike. Po letu 1930 jih je veliko zapustilo
Nizozemsko, nekateri pa so se tu naselili za vedno (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 54).
Po drugi svetovni vojni so nizozemski delodajalci iskali tujo delovno silo v Italiji in Španiji,
kasneje v Jugoslaviji in Grčiji, od srede šestdesetih let naprej pa tudi v Turčiji, Maroku in
Tuniziji (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 54).
Italijani so bili po drugi svetovni vojni prvi, ki so ponovno imigrirali na Nizozemsko.
Zaposlovali so se predvsem v rudarstvu. Leta 1959 jih je v državnih rudnikih delalo okoli
4.000. Leta 1956 so se začeli zaposlovati tudi v jeklarski industriji. Leta 1960 je bila ukinjena
pogodba o pretoku delovne sile med Italijo in Nizozemsko.
Španci so bili leta 1961 prvič rekrutirani za delo v jeklarski industriji. Med letoma 1961 in
1966 jih je okoli 1.400 začelo delati na tem področju. Tudi tekstilna industrija v območju
Twente se je začela z italijansko in špansko delovno silo.
Leta 1965 je 311 Portugalcev delalo na področju kovinske industrije, 315 pa v prometu.
Meddržavna pogodba o pretoku delovne sile med Portugalsko in Nizozemsko je bila
prekinjena leta 1963.
Na začetku šestdesetih let se je začelo obdobje prihoda grških imigrantov na Nizozemsko.
Zaposlovali so se večinoma v tekstilni industriji, rudarstvu in usnjarski industriji. Od leta
1963 do leta 1968/1969 je bilo na Nizozemskem zaposlenih okoli 1.000 delavcev iz severne
Grčije.
Jugoslovani so tudi po drugi svetovni vojni delali na področju rudarstva v Limburgu. V
primerjavi s skupino pred vojno je bila ta skupina prav majhna. Od leta 1962 do 1965 je
število naraslo z 79 na 703. Vendar novi delavci niso bili samo iz Slovenije, ampak tudi iz
drugih republik Jugoslavije in so govorili različne jezike. Največkrat so imeli štiriletne
pogodbe, po poteku le-teh so se vrnili v Jugoslavijo. Skupnost je počasi naraščala. Naraščalo
je število Jugoslovanov, zaposlenih v gradnji rudnikov in kovinski industriji. V letu 1972 je
številka zaposlenih jugoslovanskih moških znašala 3.872. Velik del jih je bil zaposlen v
ladjedelništvu v Amsterdamu in Rotterdamu. Pogodba o izmenjavi delovne sile med
Nizozemsko in Jugoslavijo je bila ukinjena leta 1970 (Lindo, Pennings, 1988, str. 12–19).
Od začetka sedemdesetih let so se začele spremembe pri delovnih migrantih iz mediteranskih
dežel. Začasna narava delovnih migrantov, ki je bila zaželjena s strani vlade in migrantov in je
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bila uspešna v šestdesetih letih, je hitro izginila. Odstotek migrantov, ki so se vrnili v matično
državo, se je drastično zmanjšal. To je značilno še posebej za turške in maroške migrante
(Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 56). Turki in Maročani predstavljajo tudi dve največji
skupini delovnih migrantov na Nizozemskem. Kmalu je število turških in maroških migrantov
preseglo število ostalih migrantov. To lahko razložimo s tem, da se je ekonomsko stanje v
Italiji, Portugalski, Grčiji in Španiji izboljšalo in da so te države same začele sprejemati
imigrante. Zaostalost Turčije in severnoafriških držav pa se je nadaljevala. Po letu 1985 je
migracija turškega in maroškega prebivalstva dosegla novo stopnjo. Zmanjšalo se je
združevanje družin, začelo se je nastajanje oz. oblikovanje (formiranje) družin. Legalni
imigranti so začeli na Nizozemsko priseljevati svoje zakonske partnerke (Lucasse, Penninx,
Wintle, 1997, str. 59).
Surinamcev in Antilcev ne moremo imeti za klasične predstavnike ekonomskih imigrantov.
Do leta 1970 je bilo komaj govora o imigraciji z Nizozemskih Antilov. Na Nizozemsko so
prihajali predvsem študenti, ki so se po končanem študiju vrnili na otoke (Allochtonenbeleid,
1989, str. 25). Po naraščanju brezposelnosti na Antilih je na Nizozemsko prišlo okoli 2.500
Antilcev. Skupina Antilcev in Arubčanov je na Nizozemskem hitro rasla (Allochtonenbeleid,
1989, str. 26).
Surinam je bil do leta 1975 nizozemska kolonija. Tudi v Surinamu je bil glaven razlog za
selitev na Nizozemsko izobraževanje. To velja predvsem za sinove bele kolonialne elite. Med
letoma 1729 in 1781 naj bi na Nizozemsko migriralo tudi več kot 700 Surinamcev kot hišni
pomočniki. Emigranti iz Surinama so vključevali tudi upokojene ljudi, podjetnike, zakonske
partnerje, vojake, pomorščake in delavce. Po drugi svetovni vojni se je imigracija iz kolonij
nadaljevala, vendar v večjem obsegu. Surinamsko gospodarstvo je potrebovalo izobraženo
delovno silo in zato je vlada predstavila štipendije za izobraževanje na Nizozemskem. Na
začetku 60. let, ko je bilo surinamsko gospodarstvo na višku, se je veliko surinamskih
študentov vrnilo, vendar jih veliko ni bilo zadovoljenih s stanjem zaradi korupcije,
diskriminacije ali nepotizma. Ti in še ostali dejavniki so bili glavni vzrok, zakaj se je veliko
surinamskih študentov odločilo ostati na Nizozemskem. Na Nizozemsko pa so imigrirali tudi
pripadniki nižjega in srednjega razreda, ker je na Nizozemskem primanjkovalo delovne sile v
posameznih sektorjih. Surinam se je osamosvojil leta 1975. Več kot 200.000 Surinamcev je v
strahu pred izbruhi nasilja iskalo zatočišče na Nizozemskem. Po razglasitvi neodvisnosti se je
imigracija na Nizozemsko zmanjšala, vendar se je nadaljevala v osemdeseta leta. Glavni
razlog za migriranje je bilo združevanje družin. V letih od 1950 do1960 je večina migrantov
na Nizozemsko iz Surinama pripadala višjemu ali srednjemu razredu, v poznih šestdesetih in
sedemdestih letih pa nižjemu razredu (Hoefte, 2001, str. 157–162).
Leta 1960 je bilo priseljenih prebivalcev 118.000 ali takrat 1 % celotne nizozemske
populacije, 1. 1. 1994 je na Nizozemskem živelo 780.000 tujcev ali 5,1 % celotne populacije
(Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 58).
V začetku 1990 je formiranje družin pri turškem in maroškem prebivalstvu predstavljalo 40 %
vse turške in maroške imigracije. To je doseglo višek leta 1992. Med letoma 1960 in 1994 je
naraslo tudi število EU-državljanov, ki so se preselili na Nizozemsko, z 61.000 na 188.000.
Naraslo je tudi število prebivalcev iz industrializiranih držav (Japonska, ZDA), s 5.000 na
13.000 leta 1994. Hitro pa narašča tudi število imigrantov iz tretjega sveta. Število Kitajcev je
ocenjeno od 40.000 do 50.000 (Lucasse, Penninx, Wintle, 1997, str. 61).
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4. NIZOZEMSKA IN NJENA ETNIČNA SESTAVA
4.1. Predstavitev Nizozemske
Nizozemska je parlametnarna monarhija, h kateri sodijo še Nizozemski Antili in Aruba. Leži
v Zahodni Evropi ob jugovzhodni obali Severnega morja. Lahko rečemo, da leži v centru
Evrope, v bližini Porurja, Pariza, Bruslja in Londona, kar je njen največji potencial. Večji del
države sodi v Nemško–poljsko nižavje, le južni del sega v srednjegorski svet. 40 %
nizozemske površine je nekoč pripadalo morju in danes sestavlja obsežne polderje.

Karta 1: Položaj Nizozemske v Evropi (De Grote Bosatlas, 2001, str. 66).
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Podnebje je oceansko, z milimi in vlažnimi zimami ter svežimi poletji. Padavine so
enakomerno razporejene skozi vse leto.
Zgodovina Nizozemske je tesno povezana z bojem proti morskim poplavam in s
pridobivanjem novih zemljišč iz plitvega morja. V provinci Zeeland se v morje izlivajo reke
Ren, Maas in Schelde, ki so pomembne plovne poti v notranjost Evrope. Po poplavah leta
1921 in 1953 so v drugi polovici 80. let uresničili načrt Delta, h kateremu sodi zapleten sistem
protipoplavnih nasipov in zapornic na izlivih rek v morje, ki preprečujejo vdor viharnega
morja po rekah navzgor po gosto naseljenih ravninah ob rekah. Zapornice zaprejo samo ob
nevarnostih vdora morja, drugače se reke nemoteno izlivajo v morje.

Karta 2: Nizozemske province z glavnim mestom (De Grote Bosatlas, 2001, str. 32).
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Nizozemska je ena izmed gospodarsko najbolj razvitih držav na svetu, manj izrazito
usmerjena v bazično industrijo, vendar zelo odvisna od tujih trgov (uvoz surovin in izvoz
kmetijskih pridelkov). Vse veje gospodarstva so dobro razvite, predvsem terciarne dejavnosti.
Te so že leta 1900 po deležu zaposlenih prehitele sekundarne dejavnosti. Nizozemska je
največja svetovna predelovalka cvetja. Razvit je tudi turizem, vsako leto obišče Nizozemsko
5,84 milijona turistov (Natek, Natek, 1999, str. 124–125).

4.2. Etnična struktura prebivalstva Nizozemske
Med letoma 1830 in 1996 se je število prebivalstva na Nizozemskem povečalo za šestkrat.
Populacija je znašala komaj 2,6 milijona leta 1830 in 5,2 milijona leta 1900 ter je prekoračila
mejo 12 milijonov leta 1960 (Berentsen, 1997, str. 319). V 50. in 60. letih je prebivalstvo na
Nizozemskem hitro naraščalo. Ta trend se je upočasnil v 70. letih, predvsem na račun
zmanjšanja rodnosti. Delež mladega prebivalstva se zmanjšuje, povečuje se delež starega
(Natek, Natek, 1999, str.124). Leta 1996 je bilo na Nizozemskem 15,6 milijona prebivalcev,
leta 2005 pa 16,3 milijona (Statistisch Jaarboek 2005, 2005).
Na Nizozemskem živi 40 % katolikov, 40 % protestantov in 18 % tistih, ki niso versko
opredeljeni (Berentsen, 1997, str. 319). Ti so večinoma muslimani, ki jih je bilo leta 1997
675.000 (Van der Werf, 1998, str. 130).
Prebivalstvo je neenakomerno razporejeno po deželi. Največja koncentracija prebivalstva je
na zahodu – urbana aglomeracija Randstad Holland (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den
Haag s stopnjo gostote 4000 preb/km2), najmanjša stopnja gostote pa je v ruralnih območjih,
1000 preb/km2. Ponekod na severu in vzhodu je celo pod državnim povprečjem, 135 preb/km2
v provinci Drenthe (Berentsen, 1997, str. 319).
Leta 2005 je na Nizozemskem živelo 3,122.717 priseljenega prebivalstva. To je tisto
prebivalstvo, ki ima korenine od drugod, vendar ima v veliko primerih nizozemsko
državljanstvo. Tukaj sta upoštevani tako prva kot druga generacija. Delež priseljenega
prebivalstva leta 2005 je znašal 19,2 % (Statistisch Jaarboek 2005, 2005).
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Grafikon 1: V zadnjih desetih letih se zelo počasi zmanjšuje delež avtohtonega prebivalstva
na Nizozemskem (CBS, 2006a).
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Grafikon 2: Etnična struktura prebivalstva Nizozemske leta 2005. Slabih 20 % predstavlja
priseljeno prebivalstvo (CBS, 2006a).
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Preglednica 2: Število prebivalstva po narodnosti na Nizozemskem (CBS, 2006a).
Priseljeno prebivalstvo lahko razdelimo na dve veliki veji. Prva skupina so priseljenci iz
(bivših) nizozemskih kolonij – Indonezija, Surinam in Antili, druga skupina pa so ekonomski
migranti, ki so od leta 1960 prihajali kot gostujoči delavci – južnoevropski narodi (Portugalci,
Španci, Italijani, Slovenci, Hrvati, Srbi, Bošnjaki, Črnogorci, Makedonci, Grki), Turki in
Maročani.
Obe skupini sta bili različno obravnavani in sprejeti v nizozemsko družbo. Imigranti iz kolonij
so že imeli izoblikovan začetek. Bili so nizozemski državljani in bolje seznanjeni z
nizozemsko kulturo, obvladovali so nizozemski jezik in način življenja. Nizozemska oblast je
bila tem imigrantom tudi bolj naklonjena. Imigrante iz Južne Evrope, Maroka in Turčije je
oblast imela samo za začasne delavce, ki ne potrebujejo posebne obravnave. Po naftni krizi
leta 1973 in ekonomski krizi, ki je sledila, je vlada pričakovala, da se bodo gostujoči delavci
vrnili v domačo državo, vendar se je zgodilo prav nasprotno. Gostujoči delavci so na
Nizozemsko pripeljali svoje družine in začel se je proces združevanja družin. Ta je bil sicer
nezaželen, vendar nizozemska oblast ni ukrepala, kot sta to na primer storili Nemčija in Švica.
Včasih so maroške in turške družine dobile podporo od lokalne skupnosti za pot ostalih
članov družine na Nizozemsko (Vermeulen, 2002, str. 9).
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Karta 3: Delež in število priseljenega prebivalstva na Nizozemskem po provincah (De Grote
Bosatlas, 2001, str. 51).
Na Nizozemskem govorimo o neenakomerni razporeditvi priseljenega prebivalstva. 2/3
priseljenega prebivalstva živi na zahodu Nizozemske (province Utrecht, Noord–Holland,
Zuid–Holland in Zeeland). Okoli 44 % priseljenega prebivalstva živi v štirih velikih mestih.
Največja koncentracija surinamskega prebivalstva je v Amsterdamu, največ Maročanov živi v
Utrechtu, visoka koncetracija Turkov in Antilcev pa v je Rotterdamu (De Groot, 2004, str.
28).
Najmanj priseljenega prebivalstva živi na severu Nizozemske v provincah Friesland, Drenthe
in Groningen in na vzhodu Nizozemske.
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Grafikon 3: Primerjava etnične strukture prebivalstva Amsterdama, Rotterdama, Den Haaga
in Utrechta (O+S, 2006a).
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Preglednica 3: Število prebivalstva v 4 velikih mestih na Nizozemskem po narodnosti (O+S,
2006a).
Najbolj pestra etnična struktura in tudi največji delež priseljenega prebivalstva od štirih
največjih mest na Nizozemskem je ravno v Amsterdamu. Tesno mu sledita Rotterdam in Den
Haag, na zadnjem mestu pa je Utrecht.

4.3. Priseljeno prebivalstvo na Nizozemskem
Največje štiri skupine priseljencev na Nizozemskem so Turki, Maročani, Surinamci in
Antilci. Omenjeni so še južnoevropski narodi, ki so tudi zastopani v nizozemski družbi.

4.3.1

TURKI

Turki predstavljajo pomemben delež tuje delovne sile na Nizozemskem (Çiçekli, 1998, str.
123).
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Grafikon 4: Naraščanje turškega prebivalstva na Nizozemskem med letoma 1996 in 2005
(CBS, 2006b).
Leta 1996 je na Nizozemskem živelo 271.514 prebivalcev turške narodnosti, to sta prva in
druga generacija skupaj, leta 2005 je ta skupina znašala že 358.846 ljudi (CBS, 2006b).
Za naraščanje turškega prebivalstva je pomembno združevanje družin. Sredi osemdesetih let
je naraslo tudi število iskalcev azila iz Turčije. Med letoma 1982 in 1986 je število turških
iskalcev azila med celotno populacijo turških imigrantov naraslo z 2 % (100 iskalcev azila) na
16 % (1.400 iskalcev azila). Leta 1988 je ta delež znašal 4 % (381 iskalcev azila) (Nusselder,
Schoorl, Berkien, 1990, str. 15).
Na začetku procesa imigracije je večji delež imigrantov sestavljala moška populacija. Leta
1988 je bil delež moških 55 %.
Večina turških imigrantov je mladih. 92 % vseh turških imigrantov je mlajših od 35 let in
85 % žensk imigrantk je mlajših od 35 let. Znotraj skupine od 0–34 let je veliko mladih parov
z majhnimi otroki (Nusselder, Schoorl, Berkien, 1990, str. 19).
V letih od 1987 do 1989 se je število turških moških na 100 turških žensk zmanjšalo s 122 na
119 (Nusselder, Schoorl, Berkien, 1990, str. 38). Delež mladega turškega prebivalstva v
starosti od 0–19 let je bil leta 1979 47 % in je narasel na 51 % leta 1982 in nato spet upadel na
45 % leta 1989. V letih 1979 in 1989 je število prebivalstva, starejšega od 50 let, naraslo z
2 % na 7 %. (Nusselder, Schoorl, Berkien, 1990, str. 39) Leta 1987 jih je emigriralo iz
Nizozemske 6.000, leta 1988 pa 7.500.
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Slika 1: Napis na trgovini v turškem in nizozemskem jeziku.

Karta 4: Prikaz koncentracije turškega prebivalstva po provincah na Nizozemskem (De Grote
Bosatlas, 2001).
Največ turškega prebivalstva na Nizozemskem živi v osrednjem delu Nizozemske, v velikih
mestih in obalnih provincah. V Amsterdamu živi 10,7 % vseh Turkov na Nizozemskem (De
Groot, 2004, str. 118).
4.3.1.1 Izobraževanje
Od konca 60. let so bili tudi otroci priseljencev del nizozemskega izobraževalnega sistema
(Van der Werf, 1998, str. 199). Od vseh živečih Turkov na Nizozemskem jih 66 % ni sledilo
nizozemskemu izobraževanju (Allochtonenbeleid, 1989, str. 144).
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Zaradi možnosti vrnitve v matično državo je bilo za učence turške narodnosti organizirano
izobraževanje v lastnem jeziku in kulturi, t. i. Onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC) (Van
der Werf, 1998, str. 203). To se je kasneje preoblikovalo v Izobraževanje v lastnem jeziku, t.
i. Onderwijs in eigen taal (OET). Pri OET je leta 1997 sodelovalo 67.000 učencev, od katerih
je bilo 90 % Turkov in Maročanov (Van der Werf, 1998, str. 204). Od okoli 130.000
muslimanskih učencev jih 5 % (6.000) obiskuje muslimansko osnovno šolo (Van der Werf,
1998, str. 222).
Na splošno imata najnižjo stopnjo izobrazbe na Nizozemskem turško in maroško
prebivalstvo. Več kot polovica nima končane osnovne šole. Od tistih, ki so končali osnovno
šolo, jih ima večje število poklicno izobrazbo oziroma srednjo splošno izobrazbo. Za
primerjavo, več kot polovica mladega avtohtonega prebivalstva ima srednjo poklicno
izobrazbo, višjo splošno srednjo izobrazbo, končano pripravo na visoko izobraževanje ali
visoko izobrazbo in manj kot 10 % od vseh nima nobene diplome. Tudi med spoloma so
velike razlike. Pri turškemu prebivalstvu je več deklet brez diplome kot fantov. V nasprotju pa
je na višjem nivoju doštudiralo več turških deklet kot fantov. Pri vseh kategorijah (tudi
avtohtoni) pa dekleta dosegajo višjo stopnjo izobrazbe (Van der Werf, 1998, str. 207).
4.3.1.2 Zaposlovanje in brezposelnost
Razlika pri zastopanosti na trgu dela med Turki in avtohtonim moškim prebivalstvom je
10 %. Razlika pri zastopanosti na trgu dela za turške ženske je okoli 20 % (Van der Werf,
1998, str. 177).
Leta 1979 je bilo 70 % aktivnega turškega prebivalstva zaposlenih v industriji, gradbeništvu
in ostalih javnih delih. Leta 1994 se je zmanjšala koncentracija priseljenega prebivalstva,
zaposlenega v industriji. Delež imigrantov, zaposlenih v industriji, je dvakrat večji kot delež
avtohtonega prebivalstva, zaposlenega v industriji. Turške ženske so štirikrat pogosteje
zaposlene v industriji kot avtohtono žensko prebivalstvo (Van der Werf, 1998, str. 179).
V letu 1994 je še veliko Turkov delalo v poklicih, za katere je potrebna samo osnovna
izobrazba (Van der Werf, 1998, str. 180). Veliko turškega prebivalstva se zaposluje v
gostinstvu (Allochtonenbeleid, 1989, str. 118). Turki se zaposlujejo tudi v kmetijstvu,
industriji, trgovini na drobno, medicinskih in socialnih dejavnostih in ostalih sektorjih
(Etnische groepen in Amsterdam, 1992, str. 81).
Leta 1993 je bila stopnja brezposelnosti pri Turkih 27 %, pri avtohtonem prebivalstvu 6,4 %
(Van der Werf, 1998, str. 182). Leta 2004 pa je stopnja brezposelnosti turškega prebivalstva
znašala 13,7 % (Statistisch Jaarboek 2005, 2005).
Pri Turkih je delež brezposelnega prebivalstva, ki je brezposelen več kot 5 let, 25 %, pri
Maročanih 32 % in pri avtohtonem prebivalstvu 14 %. Poleg tega je brezposelnega tudi veliko
mladega prebivalstva (Bernardt, 1993, str. 23). Pri mladih do 25 let je trajanje brezposelnosti
krajše kot v skupini od 25 do 44 let. Poročilo o manjšinah (Rapportage Minderheden) iz leta
1997 je pokazalo, da imajo mladi iz druge generacije boljše možnosti za zaposlitev kot mladi
iz prve generacije (Van der Werf, 1998, str. 184). Na začetku leta 2006 je stopnja
brezposelnosti pri mladem turškem prebivalstvu znašala 39 % (RTL Nieuws, 17. 1. 2006).
Glavni razlog za visoko stopnjo brezposelnosti prve generacije priseljenega prebivalstva je v
nižji stopnji izobrazbe. Drugi razlog leži v diskriminaciji priseljene delovne sile s strani
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delodajalcev. Imigranti delajo v industriji pogosteje kot avtohtono prebivalstvo. Stopnja
izobraženosti pri turškem in maroškem prebivalstvu je nizka. Druga generacija je bolje
izobražena, vendar še vedno zaostaja za ostalimi skupinami (Bernardt, 1993, str. 36).
4.3.1.3 Religija
Turki predstavljajo 46 % vseh muslimanov na Nizozemskem (Van der Werf, 1998, str. 132).
Večina turških muslimanov je združenih v De Islamitische Raad Nederland (IRN), kjer so
združene turške in maroške organizacije in povezane s turškim ministrstvom za religijo (Van
der Werf, 1998, str. 133). Na Nizozemskem najdemo okoli 140 turških mošej. Pripadajo
različnim smerem (Doomernik, 1991, str. 72)
4.3.1.4 Organiziranost etnične skupine
Krovna organizacija turške etnične skupine na Nizozemskem se imenuje Inspraak Orgaan
Turken (IOT). Pokriva področja zakonodaje, sociale, zaposlovanja, izobraževanja in področje
ženskega vprašanja (Inspraak Orgaan Turken, 2006). Na Nizozemskem je 1.125
najrazličnejših turških organizacij, od tega jih je v Amsterdamu 189 (Seznam organizacij
priseljencev, 2006).

4.3.2

MAROČANI

Od sedemdesetih let vsako leto veliko Maročanov zapusti svojo domovino. Med letoma 1960
in 1962 je približno 10.000 Maročanov na leto zapustilo Maroko. Med letoma 1970 in 1972
pa 29.000 na leto. Največ Maročanov je kot tuja delovna sila zaposlenih v Franciji, 71 %,
11 % na Nizozemskem in 9 % v Belgiji. Največji vzrok za emigriranje v Maroku je velika
brezposelnost v kmetijskem sektorju in pomanjkanje alternativnih virov zaslužka. Maročani
tvorijo eno izmed večjih imigrantskih skupin na Nizozemskem (Eldering, 1978, str. 31–32).
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Grafikon 5: Naraščanje števila maroškega prebivalstva na Nizozemskem med letoma 1996 in
2005 (CBS, 2006c).
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Leta 1996 je na Nizozemskem živelo 225.088 ljudi maroške narodnosti, leta 2005 pa že
315.821 (CBS, 2006c). Za naraščanje števila je pomembno tudi združevanje in formiranje
družin oziroma mladi Maročani večkrat poiščejo partnerico v Maroku in jo nato pripeljejo na
Nizozemsko.

Karta 5: Prikaz koncentracije maroškega prebivalstva na Nizozemskem po provincah (De
Grote Bosatlas, 2001).
Maročani na Nizozemskem živijo v osrednjem in južnem delu. Največja koncentracija
Maročanov je v provinci Utrecht, 3,5 %. Sledita obalni provinci Noord–Holland s 3 % in
Zuid–Holland z 2,5 %. V ostalih provincah je koncentracija Maročanov med 2 in 0,5 %. Manj
kot 0,5 % jih živi v provincah Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel in Zeeland na
jugozahodu Nizozemske. Leta 2003 je v Amsterdamu živelo 20,6 % vseh Maročanov na
Nizozemskem (De Groot, 2004, str. 118)
Glede na spol je tudi pri maroških imigrantih večji delež moških. Leta 1988 je bil ta 56 %.
91 % maroških imigrantov moškega spola je mlajših od 35 let in 83 % maroških žensk
imigrantk (Nusselder, Schoorl, Berkien, 1990, str. 16).
Med letoma 1980 in 1989 je bila povprečna letna rast maroškega prebivalstva 7,6 %. Število
maroških moških na Nizozemskem se je glede na 100 maroških žensk zmanjšalo med letoma
1987 in 1989 s 131 na 127. Veliko žensk imigrira kasneje kot njihovi partnerji (Nusselder,
Schoorl, Berkien, 1990, str. 34).
Med letoma 1979 in 1989 se je delež mladih v starostni skupini od 0–19 let povečal s 40 % na
51 %. Delež starejših od 50 let pa se je povečal s 3 na 8 %. Leta 1987 jih je nazaj v Maroko
imigriralo 2.500 in leta 1988 2.400 (Nusselder, Schoorl, Berkien, 1990, str. 38).
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4.3.2.1 Izobrazba
Od vseh živečih Maročanov na Nizozemskem jih 69 % ni sledilo nizozemski izobrazbi
(Allochtonenbeleid, 1989, str.144).
Zaradi možnosti vrnitve v matično državo je bilo za maroške učence organizirano
Izobraževanje v lastnem jeziku in kulturi, t. i. Onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC) (Van
der Werf, 1998, str. 203). To se je kasneje preoblikovalo v Izobraževanje v lastnem jeziku, t.
i. Onderwijs in eigen taal (OET), ki ga je leta 1997 obiskovalo 67.000 učencev, od tega 90 %
Turkov in Maročanov. Za dobro funkcioniranje OET pri Maročanih nastajajo tudi problemi.
Maroški otroci se v šoli učijo standardno arabščino, čeprav doma večinoma govorijo
berbersko (Van der Werf, 1998, str. 205).
Več kot polovica Maročanov nima končane osnovne šole. Od tistih, ki so končali osnovno
šolo, jih ima večje število srednjo splošno izobrazbo. Za primerjavo, več kot polovica
mladega avtohtonega prebivalstva ima srednjo poklicno izobrazbo, višjo splošno srednjo
izbrazbo, končano pripravo na visoko izobraževanje ali visoko izobrazbo in manj kot 10 %
nima nobene diplome. Tudi med spoloma o velike razlike. Pri Maročanih je tako kot pri
Turkih več deklet brez diplome kot fantov. V nasprotju pa je na višjem nivoju doštudiralo več
turških in maroških deklet kot fantov.
Skoraj 85 % prve generacije Maročanov ni hodilo v šolo. Druga generacija je bolje
izobražena, vendar še vedno zaostaja za ostalimi skupinami (Van der Werf, 1998, str. 206).
4.3.2.2 Zaposlovanje in brezposelnost
Pri Maročanih je zastopanost na trgu dela za 20 % manjša kot pri avtohtonem prebivalstvu.
Pri ženskah so razlike pri zastopanosti na trgu dela večje (Van der Werf, 1998, str. 177).
Pri Maročanih je eden od treh aktivnih prebivalcev prijavljen na uradu za iskanje dela.
Brezposelnost je pri Maročanih 7-krat višja kot pri avtohtonem prebivalstvu (Van der Werf,
1998, str. 175). Leta 1993 je bila stopnja brezposelnosti pri Maročanih 44 in pri avtohtonem
prebivalstvu 6,4 % (Van der Werf, 1998, str. 182). Leta 2004 pa je stopnja brezposelnosti
znašala 22,3 % (Statistisch Jaarboek 2005, 2005). Na začetku leta 2006 je stopnja
brezposelnosti pri mladem maroškem prebivalstvu znašala 39 % (RTL Nieuws 17. 1. 2006).
Maročani se zaposlujejo v kmetijstvu, industriji, trgovini na debelo in tudi tudi v trgovstvu in
gostinstvu (Etnische groepen in Amsterdam, 1992, str. 81) (Allochtonenbeleid, 1989, str.
118). Leta 1979 je bilo 68 % aktivnega maroškega prebivalstva zaposlenih v industriji,
gradbeništvu in ostalih javnih delih. Leta 1994 ni bilo več veliko koncentracije priseljenega
prebivalstva v industriji. Več kot polovica maroških žensk je zaposlenih v storitvenih
dejavnostih (Van der Werf, 1998, str. 179).
4.3.2.3 Religija
Maročani predstavljajo 38 % vseh muslimanov na Nizozemskem. Tudi Maročani so tako kot
Turki združeni v De Islamitische Raad Nederland (IRN), kjer so združene turške in maroške
organizacije in povezane s turškim ministrstvom za religijo (Van der Werf, 1998, str. 132).
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4.3.2.4 Organiziranost etnične skupine
Krovna organizacija za Maročane je Samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiers
(SMT), ki vključuje tudi tunizijsko etnično skupino na Nizozemskem (Seznam organizacij
priseljencev, 2006). Na Nizozemskem je 681 najrazličnejših maroških organizacij, združenj in
društev, od tega jih je v Amsterdamu 170 (Seznam organizacij priseljencev, 2006).

4.3.3

NARODI IZ JUŽNOEVROPSKIH DRŽAV

Obširni izraz južnoevropski narodi izhaja iz geografskega položaja in razlik med
posameznimi narodi na območju Južne Evrope. Za osebe iz Bosne in Hercegovine, Grčije,
Italije, Hrvaške, Makedonije, Portugalske, Srbije in Črne gore, Slovenije in Španije in za
njihove potomce se uporablja izraz južnoevropski narodi (Zuideuropeanen). Za vsako etnično
skupino pa se razlikuje obseg emancipacije, zastopanosti in integracije v nizozemsko družbo.
Špansko in italijansko prebivalstvo na Nizozemskem je neenakomerno razporejeno po celotni
Nizozemski. Enako je značilno za manjše skupine prebivalstva iz bivših jugoslovanskih
republik. Grki živijo pretežno na območju Randstada in v nekaterih srednje velikih mestih na
vzhodu in jugu. Portugalci živijo pretežno v treh velikih mestih na zahodu (Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag) (Lindo, Pennings, 1988, str. 47–48).
4.3.3.1 Grki
Na Nizozemskem živi približno 12.637 Grkov, od katerih jih 7.354 pripada prvi generaciji in
so rojeni v Grčiji, 5.283 pa je rojenih na Nizozemskem. 18 % Grkov živi v provinci Utrecht.
Največ grških organizacij je v mestih Amsterdam, Utrecht, den Haag, Rotterdam, Gorinchem,
Alblasserdam in Tilburg.
4.3.3.2 Italijani
Na Nizozemskem živi okoli 35.708 Italijanov, od katerih jih 17.016 pripada prvi generaciji, ki
je bila rojena v Italiji, in 18.692 drugi generaciji, ki je bila rojena na Nizozemskem. Italijani
se združujejo glede na regijo ali na primer regijo, od koder prihajajo. V mnogih mestih ali
občinah so italijanske organizacije. V Amsterdamu je bil ustanovljen 'Istituto Italiano Tue
Cultura per i Paesi Bassi', ki skrbi za promocijo italijanske umetnosti in kulture na
Nizozemskem.
4.3.3.3 Španci
Na Nizozemskem živi 31.402 Špancev, od katerih jih 17.723 pripada prvi generaciji in 13.679
drugi generaciji. Imajo okoli 50 lokalnih organizacij, ki so večinoma povezane v FAEEH
(Federacion de Asociaciones de Emigrantes Espanoles en Holanda), ki je bila ustanovljena
leta 1984. Še posebej so aktivni na področju informiranja o socialni varnosti na splošno,
izobraževanju v maternem jeziku in kulturi. V Utrechtu je bil ustanovljen 'Instituto Cervantes',
ki skrbi za promocijo španske umetnosti in kulture na Nizozemskem.
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4.3.3.4 Portugalci
Na Nizozemskem živi okoli 17.234 Portugalcev, od katerih jih 11.729 pripada prvi generaciji,
5.505, pa je bilo rojenih na Nizozemskem. Portugalske organizacije in društva so v
Amsterdamu, Rotterdamu, Den Haagu in Amstelveenu. Mladi Portugalci imajo svoje društvo
imenovano Lusolanda. Vse lokalne organizacije in društva so povezana v ’Federacao da
Comunidade Portuguesa na Holanda’. Glavni namen te federacije je skrb za Portugalce na
Nizozemskem, saj posreduje informacije glede socialne varnosti, izobrazbe v portugalskem
jeziku, kulture in kulturne dediščine.
4.3.3.5 Narodi iz bivših jugoslovanskih republik
Na Nizozemskem živi okoli 76.346 ljudi, ki prihajajo iz držav bivše Jugoslavije. Del jih na
Nizozemskem živi že dalj časa, tja so prišli kot gostujoči delavci, del pa jih je prišel med
vojno v devetdesetih letih prejšnjega stoletja kot begunci. To so večinoma državljani Bosne in
Hercegovine. Po letu 1992 se je spremenila tudi etnična struktura društev in organizacij.
Slovenci, Hrvati in Makedonci so ustanovili svoja društva, Srbi in Črnogorci pa so ostali v že
ustanovljenih društvih. Slovenci se združeni v Vereniging Vrienden van Slovenië, v katerega
so včlanjeni tako slovenski kot tudi nizozemski člani. Hrvati imajo v Amsterdamu 2 centra,
kjer se srečujejo, ostali so tudi v drugih večjih mestih, med drugim tudi v Rotterdamu.
Makedonci so ustanovili 8 organizacij, ki so združene pod Macedonische gemeenschap. To
združenje skrbi za makedonske interese na Nizozemskem, želi pa se tudi razviti v
informacijski center za Makedonce in ostale prebivalce Nizozemske. Srbske in črnogorske
organizacije so v Katwijku, Rotterdamu, Utrechtu, Vlissingenu, Nijmegenu, Veenendaalu in
Hengelu. Begunci iz Bosne, največkrat Bošnjaki, so ustanovili društva po celotni državi, v
Amsterdamu, Groningenu, Eindhovnu. Sehara je prvo državno združenje, ki od leta 2004
združuje vsa bosanska društva na Nizozemskem. Združenje skrbi za interese bosanske
skupnosti, posreduje informacije bosanski skupnosti in tudi ostalim prebivalcem Nizozemske.
Še vedno ni znano, koliko ljudi natančno prihaja iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in
Hercegovine, Makedonije, Srbije in Črne gore. Po ocenah naj bi jih iz Hrvaške okoli 10.000,
iz Makedonije 14.000, 14.000 iz Srbije in Črne gore in okoli 30.000 iz Bosne in Hercegovine
(Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen, 2006).
4.3.3.6 Izobraževanje
Južnoevropski narodi so glede stopnje izobraženosti v boljšem položaju kot Maročani, Turki,
Surinamci, Antilci in Molukerji, vendar v slabšem položaju kot Nizozemci in ostali evropski
narodi na Nizozemskem (Lindo, Pennings, 1988, str. 62).
Južnoevropski otroci gredo pogosteje kot surinamski ali antilski otroci v srednje splošne šole
in redkeje v nižje poklicne šole. Večji del južnoevropskih otrok ima srednjo ali višjo poklicno
izobrazbo kot Turki in Maročani. Relativno velik delež mladega grškega prebivalstva pridobi
visoko izobrazbo (Lindo, Pennings, 1988, str. 63).
Grški, italijanski in španski učenci v nasprotju z jugoslovanskimi, portugalskimi, maroškimi
in turškimi učenci v nadaljevalni izobrazbi bolje napredujejo. Znotraj izobraževalnih smeri
španski in italijanski učenci večkrat izberejo smeri, ki nudijo boljše možnosti za zaposlitev
(MEAO) – Srednje ekonomsko in administrativno izobraževanje. Druga generacija Italijanov
nima samo boljšega dostopa do različnih izobraževanj, ampak tudi manj problemov pri
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sledenju na višjih nivojih izobrazbe. Italijansko prebivalstvo je enakomerno razporejeno po
Nizozemskem, tako da italijanski otroci odraščajo skupaj z nizozemskimi (Lindo, Pennings,
1988, str. 67).
Izobraževanje v lastnem jeziku je omogočeno za južnoevropske narode, in sicer za vse
južnoevropske skupine v različnih mestih po vsej Nizozemski. Največkrat je to v večjih
mestih, kjer je koncentracija tega prebivalstva zadostna (Lindo, Pennings, 1988, str. 68).
4.3.3.7 Zaposlovanje in brezposelnost
Južnoevropski narodi se zaposlujejo večinoma v gostinstvu, prometu, upravi in izobraževanju
(Etnische groepen in Amsterdam, 1992, str. 81).
Brezposelnost je pri južnoevropskih narodih precej manjša kot pri turškem in maroškem
prebivalstvu, vendar še vedno večja kot pri avtohtonem prebivalstvu. Najmanjšo
brezposelnost imajo Španci, največjo pa narodi, iz bivših jugoslovanskih republik (Lindo,
Pennings, 1988, str. 48).
Veliko je bilo povečanje brezposelnosti med letoma 1981 in 1983. Od vseh petih skupin
južnoevropskih narodov na Nizozemskem je največje povečanje brezposelnosti pri Grkih,
Italijanih in prebivalcih bivših jugoslovanskih republik, pri njih se je delež brezposelnih med
letoma 1981 in 1983 povečal za 15,5 % (Lindo, Pennings, 1988, str. 51).
Stopnja izobrazbe med brezposelnimi južnoevropskimi narodi je nizka. Pri Turkih in
Maročanih je situacija se slabša, vendar razlika med njimi in južnoevropskimi narodi ni tako
velika. Razlika med izobrazbo brezposelnih južnoevropskih narodov in nizozemskim
brezposelnim prebivalstvom je velika (Lindo, Pennings, 1988, str. 53).
4.3.3.8 Organiziranost etničnih skupin
Južnoevropski narodi so povezani v krovno organizacijo Landelijk Inspraakorgaan ZuidEuropeanen (LIZE) (Seznam organizacij priseljencev, 2006). Vsak narod pa ima tudi svoja
društva in organizacije.

4.3.4

SURINAMCI

Leta 1954 je bilo v statutu Kraljevine Nizozemske (Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden) sprejeto, da Surinam in Nizozemski Antili postanejo enakopraven del
Kraljevine Nizozemske. Prebivalci Surinama in Nizozemskih Antilov so tako imeli
nizozemsko državljanstvo in prosti prehod v evropski del kraljevine, zato tudi do leta 1975 ni
bilo uradno zasledenih nobenih večjih migracij (Van der Werf, 1998, str. 24).
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Grafikon 6: Naraščanje števila surinamskega prebivalstva med letoma 1996 in 2005 na
Nizozemskem (CBS, 2006d).
Najprej so Surinamci na Nizozemsko prihajali zaradi izobrazbe ali kot delovna sila – varuške,
učitelji, hišno osebje, vzdrževane osebe (ljubice).
Leta 1967 je na Nizozemsko migriralo 3.396 oseb, v Surinam pa se jih je vrnilo 1.538. Leta
1971 je na Nizozemsko imigriralo 9.409 oseb, vrnilo pa se je 1.943 oseb (Allochtonen in
Nederland). Med letoma 1974 in 1975 je na Nizozemsko prišlo okoli 55.000 Surinamcev.
Surinam se je osamosvojil leta 1975, kar je tudi glavni vzrok za veliko večjo imigracijo na
Nizozemsko v teh dveh letih (Hoefte, 2001). Leta 1980 je Nizozemska za državljane
Surinama uvedla vizum. Tistega leta je na Nizozemsko prišlo veliko Surinamcev zaradi strahu
pred političnimi nasprotji v državi. Leta 1996 je surinamska skupnost na Nizozemskem štela
več kot 290.000 oseb, leta 2005 pa 329.430 (CBS, 2006d). Število Surinamcev na
Nizozemskem še vedno narašča.
Surinamci na Nizozemskem živijo predvsem na območju Randstada, v Amsterdamu
večinoma Kreolci v predelu Bijlmermeer, zahodnih primestjih in Buitenveldertu, v Den
Haagu večinoma Hindujci, v Rotterdamu pa so Kreolci in Hindujci enakovredno zastopani
(Van der Werf, 1998, str. 25). Leta 2003 je v Amsterdamu živelo 22,3 % vseh Surinamcev na
Nizozemskem (De Groot, 2004, str. 118).
4.3.4.1 Izobraževanje
Od vseh na Nizozemskem živečih Surinamcev jih 38 % ni sledilo nizozemski izobrazbi
(Allochtonenbeleid, 1989, str. 144).
S prihodom v nizozemske šole so surinamski otroci imeli manj težav, predvsem glede jezika
in izobraževalnega sistema. V Surinamu je bil nizozemski jezik uradni jezik, vendar so v
uporabi različni dialekti. Doma pa večinoma govorijo druge jezike. Surinamci večinoma
sranan tongo ali sarhami (Van der Werf, 1998, str. 200).
Izobraževanje v lastnem jeziku, t. i. Onderwijs in eigen taal (OET), za surinamske učence ni
bilo organizirano (Van der Werf, 1998, str. 203).
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Med surinamskimi mladimi je manj nediplomiranih. V primerjavi z avtohtonimi je še vedno
veliko razlik ter slabše stanje med surinamskim mladim prebivalstvom (Van der Werf, 1998,
str. 207).
Druga generacija surinamskega in antilskega prebivalstva dosega višje stopnje izobrazbe
(Bernardt, 1993, str. 37).
4.3.4.2 Zaposlovanje in brezposelnost
Pri moških avtohtonih prebivalcih je zastopanost na trgu dela okoli 72 %, razlika s Surinamci
je 4 %. Pri ženskah so razlike pri zastopanosti na trgu dela večje (Van der Werf, 1998, str.
177).
Surinamci so bolje razporejeni po posameznih sektorjih in niso skoncentrirani samo v
industriji. 70 % surinamskih žensk je zaposlenih v storitvenih dejavnostih (Van der Werf,
1998, str. 179).
Po letu 1989 se je situacija pri brezposelnosti v zvezi s priseljenim prebivalstvom, še posebno
s Surinamci, spremenila. Povečalo se je število zaposlenih Surinamcev. Leta 1993 je bila
stopnja brezposelnosti pri Surinamcih nižja kot pri ostalih skupinah priseljencev in je znašala
19 %, pri avtohtonem prebivalstvu 6,4 %. Leta 2004 pa je stopnja brezposelnosti znašala
11,5 % (Statistisch Jaarboek 2005, 2005). Na začetku leta 2006 je stopnja brezposelnosti pri
mladem surinamskem prebivalstvu znašala 38 % (RTL Nieuws 17. 1. 2006).
Pri surinamskem moškem prebivalstvu pa je stopnja brezposelnost štirikrat večja kot pri
avtohtonem prebivalstvu. Pri surinamskih ženskah je bila stopnja brezposelnost leta 1994
20 %, kar je dvakrat toliko kot pri avtohtonih ženskah (Van der Werf, 1998, str. 183).
Tu pa je pomembna tudi nizka zastopanost na trgu delovne sile (Van der Werf, 1998, str.
182).
Surinamsko prebivalstvo se je leta 1986 na Nizozemskem najbolj zaposlovalo v gostinstvu,
trgovini na drobno ter bančništvu in zavarovalništvu (Allochtonenbeleid, 1989, str. 118).
4.3.4.3 Religija
Na Nizozemskem so Surinamci muslimani (Javanci in 20 % Hindujcev). Hindujski muslimani
izvirajo iz Pakistana (Van der Werf, 1998, str. 132).
Winti pa so Kreolci iz Surinama. Surinamski winti je povezan z afro – ameriškimi religijami
iz Brazilije, Haitija, Kube, Trinidada in z rituali z Nizozemskih Antilov (bruna) (Van der
Werf, 1998, str. 143).
4.3.4.4 Organiziranost etnične skupine
Z naraščanjem surinamske populacije na Nizozemskem v začetku 70. let se je izoblikovala
močna surinamska skupnost. Ta je skrbela za ustanovitev veliko ustanov za pomoč
Surinamcem. V 80. letih vidimo porast organizacij s področja religije, športa, časopisov,
radia, kasneje šolstva, lokalnih televizijskih postaj (Hoefte, 2001, str. 158).
Krovna organizacija surinamske etnične skupine je Stichting Surinaams Inspraakorgaan
(SIO). Na Nizozemskem je 881 surinamskih društev, organizacij in združenj, od tega v
Amsterdamu 217 (Seznam organizacij priseljencev, 2006).

39

4.3.5

ANTILCI IN ARUBČANI

Do leta 1970 je bilo komaj govora o emigraciji z Nizozemskih Antilov na Nizozemsko. Na
Nizozemsko so prihajali predvsem študenti, ki so se po končanem študiju vrnili na otoke
(Allochtonenbeleid, 1989, str. 25). Po naraščanju brezposelnosti na Antilih je na Nizozemsko
prišlo okoli 2.500 Antilcev. Skupina Antilcev in Arubčanov je na Nizozemskem hitro rasla
(Allochtonenbeleid, 1989, str. 26).
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Grafikon 7: Naraščanje števila antilskega prebivalstva na Nizozemskem se je v zadnjih treh
letih umirilo (CBS, 2006e).
Na Nizozemskem je 1. 1. 1979 živelo 26.000 prebivalcev z Arube in Antilov, 1. 1. 1981 jih je
bilo 40.000, 1. 1. 1989 pa 66.000, kar kaže na konstantno naraščanje (Allochtonenbeleid,
1989, str. 68). Leta 1996 je na Nizozemskem živelo 86.824 ljudi z Antilov, leta 2005 pa
130.538 (CBS, 2006e).
Socialna sestava skupine je zelo pestra, saj ne vsebuje samo srednjega in višjega sloja, ampak
tudi delavski razred, šoloobvezne otroke, upokojence in matere samohranilke z majhnimi
otroki (Allochtonenbeleid, 1989, str. 26).
Do leta 1967 so prevladovali moški imigranti, predstavljali so 70 % vseh migrantov z Antilov.
Kasneje pa so bile ženske v večini. Leta 1972 je na Nizozemsko prišlo več žensk kot moških z
Antilov (54 % žensk in 46 % moških).
Do leta 1972 je na Nizozemsko prišel le manjši delež mlade populacije z Antilov, v starosti do
18 let 19,4 %. Največji delež emigrantov z Antilov najdemo v starostni skupini 18–30 let.
Leta 1972 je na Nizozemsko prišlo veliko več otrok – 40 %, večinoma mladine (Koot,
Ringeling, 1984, str. 94). Od leta 1973 pa se je ta trend spremenil. Na Nizozemsko je
prihajalo vedno več Antilcev brez zaposlitve. Leta 1973 je samo 1/3 antilskih imigrantov
imela službo, do leta 1981 pa se je ta delež zmanjšal na 1/6 (Koot, Ringeling, 1984, str. 95).
Glavni razlogi za imigracijo so bili:
• možnost za razvoj (32 %),
• boljša možnost zaposlitve (22 %),
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•
•

boljše socialno skrbstvo za starejše (Koot, Ringeling, 1984, str. 97).
več kot 350 let stara vez med Nizozemskimi Antili, Arubo in Nizozemsko,
leta 1954 so vsi prebivalci Nizozemskih Antilov in Arube pridobili nizozemsko
državljanstvo (Overlegorgaan Caribisch Nederlanders, 2006).

Vendar pa se je del imigrantov odločil za vrnitev na Antile.
Motivi za vrnitev na otoke so:
• marginalni položaj na Nizozemskem,
• nezadovoljiva administracija in uprava pri vključevanju Arubčanov in Antilcev v
nizozemsko družbo,
• nezadovoljivo skupno življenje,
• previsoka pričakovanja glede dela in izobraževanja.
Leta 1998, 1999 in 2000 je večji prorast pri priseljevanju na Nizozemsko, od leta 2001 pa
vidimo manjši upad pri priseljevanju in manjši porast pri vrnitvi (Overlegorgaan Caribisch
Nederlanders, 2006).

Karta 6: Prikaz koncentracije surinamskega in antilskega prebivalstva na Nizozemskem po
provincah (De Grote Bosatlas, 2001)
Največ prebivalstva z Antilov in Surinama živi na Nizozemskem v obalnih provincah –
Noord–Holland in Zuid–Holland in predvsem na območju Randstada. Tam jih živi med 5 in
6 %. Največja koncentracija prebivalstva s karibskega območja pa živi v provinci Flevoland.
Najnižja koncentracija prebivalstva iz karibskega območja je na celotnem vzhodnem delu
Nizozemske. Leta 2003 je v Amsterdamu živelo 9,1 % vseh Antilcev na Nizozemskem (De
Groot, 2004, str. 118).
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4.3.5.1 Izobraževanje
Oktobra leta 1979 je 145.000 surinamskih in antilskih otrok obiskovalo osnovno šolo na
Nizozemskem (Koot, Ringeling, 1984, str. 111).
Od vseh Antilcev, ki živijo na Nizozemskem, jih 34 % ni sledilo nizozemski izobrazbi
(Allochtonenbeleid, 1989, str. 144).
S prihodom v nizozemske šole antilski učenci niso imeli prevelikih težav glede jezika in
izobraževalnega sistema. Na Antilih je nizozemski jezik uradni jezik, vendar so v uporabi
različni dialekti. Doma pa večinoma govorijo druge jezike. Antilci uporabljajo papiamento, ki
je v uporabi tudi v prvih treh razredih osnovne šole. Šolski sistem se razlikuje tudi v didaktiki
(Van der Werf, 1998, str. 200). Izobraževanje v lastem jeziku, t. i. Onderwijs in eigen taal,
(OET) za antilske učence ni bilo organizirano (Van der Werf, 1998, str. 203).
Glede na nadaljevalno stopnjo izobrazbe se največ surinamskih in antilskih otrok v
Amsterdamu odloči za nižje poklicno izobraževanje ali srednje splošno izobraževanje (Koot,
Ringeling, 1984, str. 111).
Za veliko otrok pomeni zaključitev srednjega splošnega izobraževanja ali nižjega poklicnega
izobraževanja tudi konec izobraževanja. Na višjih stopnjah izobrazbe pa so Antilci bolj
prisotni kot Surinamci. Med mladimi Antilci so popularne smeri: družbene znanosti,
medicina, ekonomija, administracija, družbena akademija in višje pomorske šole. Znotraj
družbenih znanosti pa je največkrat izbrana pedagogika. Manj zanimanja je za agrikulturo,
matematiko in fiziko, inženirske programe in humanitarne vede. Večji del študentov svoj
študij tudi konča (Koot, Ringeling, 1984, str. 112).
Druga generacija antilskega prebivalstva dosega višjo stopnjo izobrazbe kot prva (Bernardt,
1993, str. 37).
4.3.5.2 Zaposlovanje in brezposelnost
Pri moških avtohtonih prebivalcih je zastopanost na trgu dela okoli 72 % in razlika z Antilci
je 6 %. Zastopanost na trgu dela je pri antilskih ženskah okoli 50 % (Van der Werf, 1998, str.
177).
Leta 1994 ni bilo več veliko koncentracije priseljenega prebivalstva v industriji. Antilci so
bolje razporejeni po posameznih sektorjih in niso skoncentrirani samo v industriji. 70 %
antilskih žensk je zaposlenih v storitvenih dejavnostih (Van der Werf, 1998, str. 179).
Antilci se zaposlujejo v prometu in poslovnih dejavnostih (Etnische groepen in Amsterdam,
1992, str. 81).
Od leta 1973 do 1982 je število brezposelnih Antilcev naraslo za šestkrat. Leta 1981 je
brezposelnost narasla za 14,1 %. Ta tendenca se nadaljuje leta 1982. Po letu 1975 je na
Nizozemsko prišlo veliko Antilcev, ki so bili na Antilih brezposelni. Leta 1981 je bila stopnja
brezposelnosti med antilskim prebivalstvom 23 %, vendar nekateri menijo, da se ta številka
bolj približuje 30 %. Leta 1993 je bila stopnja brezposelnosti pri Antilcih 30 %, pri
avtohtonem prebivalstvu pa le 6,4 %. Pri antilskih ženskah je bila stopnja brezposelnosti leta
1994 20 %, kar je 2-krat toliko kot pri avtohtonih ženskah (Van der Werf, 1998, str. 183).
Leta 2004 pa je stopnja brezposelnosti za oba spola skupaj znašala 15,6 % (Statistisch
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Jaarboek 2005, 2005). Na začetku leta 2006 je stopnja brezposelnosti pri mladem antilskem
prebivalstvu znašala 40 % (RTL Nieuws 17. 1. 2006).
Pri Antilcih in Arubčanih dela 80 % mladih, ki so pripadniki druge generacije, iz prve
generacije jih dela samo 50 % (Van der Werf, 1998, str. 184).
Okoli 55 % brezposelnih Antilcev prebiva v Amsterdamu, Den Haagu in Rotterdamu. Med
provincama Zuid–Holland in Noord–Holland ima slednja večji del brezposelnih Antilcev.
Največ brezposelnih Antilcev je s področja administracije in izobraževanja, različnih javnih
del, za katera se ne potrebuje izobrazbe, s področja gostinstva, socialnega dela in medicine.
Slabše je zastopano gradbeništvo, kmetijstvo, rudarstvo in trgovina (Koot, Ringeling, 1984,
str. 126).
Antilski brezposelni se od ostalih brezposelnih priseljencev razlikujejo po višji stopnji
izobrazbe. Vendar je njihov nivo izobrazbe slabši od nizozemskega. Razlika je manjša zaradi
podobnega izobraževalnega sistema (Koot, Ringeling, 1984, str. 127).
4.3.5.3

Organiziranost etnične skupine

Antilska etnična skupina na Nizozemskem je združena pod krovno organizacijo Stichting
Overlegorgaan Caribisch Nederlanders (OcaN). V Amsterdamu je 43 antilskih organizacij
(Seznam organizacij priseljencev, 2006).
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5. ZGODOVINA AMSTERDAMA
Mesto Amsterdam je bilo ustanovljeno v 13. stoletju. Hitro je raslo in v 17. stoletju postalo
glavno trgovsko mesto Evrope. Položaj Amsterdama ob ožini, kjer se reka IJ izliva v
Zuiderzee, je glavni dejavnik za razvoj mesta (Berentsen, 1997, str. 333).
Položaj Amsterdama je povezan z mesti Hanse. Uvažali so pivo iz Hamburga že leta 1323 in
potreba po ladjah za prevoz piva je vzpodbudila prebivalce, da so postali trgovci. Lokalni
proizvodi kot na primer tkanine, ribe in kmetijski pridelki so bili namenjeni za menjavo za
angleško volno. Vino in mlinske kamne iz Porenja so menjali za začimbe, olje, sol in vino iz
Francije in Flandrije.
Zaradi trgovstva in ladjedelništva se je mesto širilo na bližnja zamočvirjena območja. Mesto
ni raslo postopoma, ampak v večjih načrtovanih širjenjih od leta 1382 naprej. Dogodki v
zgodovini so glavni razlog za enakomerno rast Amsterdama v poznem 16. in na začetku 17.
stoletja.
Prihod visoko usposobljenih flamskih, hugenotskih in židovskih beguncev je povzročil porast
prebivalstva na 105.000 leta 1620. Razvite so bile trgovske poti z Mediteranom, Afriko,
Severno in Latinsko Ameriko in Daljnim vzhodom. Vzhodnoindijska družba je bila
ustanovljena leta 1602 in Amsterdam je postal glavna kolonialna vstopna točka za Evropo.
Od leta 1610 je bilo mesto povečano z dodajanjem kanalov, cest, bivanjskih območij, javnih
in trgovskih zgradb in skladišč. Glavna ideja načrta je bil polkrog koncentričnih kanalov z
reko IJ kot osnovo. Ta načrt je dal mestu današnjo obliko polmeseca. Sredi 18. stoletja je
število prebivalstva naraslo na 200.000. Amsterdam ni rasel skoraj celo stoletje zaradi porasta
Anglije kot močne pomorske države in Napoleonovega zavzetja Nizozemske, ki je zmotilo
trgovske tokove in ogrozilo komunikacijo z Vzhodnoindijskim otočjem. Dohod do pristanišča
je postal vse težji, ker so se ladje večale, kanali pa zasipavali.
V začetku 19. stoletja se je Amsterdam obnovil kot vstopna točka trgovanja za
Vzhodnoindijsko otočje, ker je bil izkopan North Holland kanal od IJ do Den Helder. Izkopan
pa je bil tudi Severnomorski kanal skozi dunasto obalo od Amsterdama proti zahodu leta
1876.
Čeprav ima Amsterdam zdaj končno odprt dostop do morja, je bila njegova povezava z
rekami dokaj omejena. Kanal Merwede je bil odprt leta 1893 in je dajal boljši dostop do Rena.
Vendar je bil problem rešen šele 1952, ko je bil odprt kanal Amsterdam – Ren (Berentsen,
1997, str. 334).
Z odprtjem vseh kanalov se je povečal pomorski promet. Naraščalo pa je tudi prebivalstvo.
Leta 1897 se je število prebivalcev približalo 500.000, kar je dvakrat toliko kot leta 1849.
Zaradi naraščanja prebivalstva so sezidali nova bivanjska območja, ne da bi upoštevali
dosedanje načrte. Ta okrožja so hitro nazadovala v slume. Mesto se je med obema vojnama
začelo ponovno načrtovano širiti (Berentsen, 1997, str. 335).
Gradnja novih bivanjskih in industrijskih območij se je začela na jugovzhodu mesta leta 1966.
Pojavljajo se problemi s prometom, samo mesto pa počasi obnavljajo. Osrednji del je
obnovljen v stilu, v katerem je bil prvotno zgrajen. Nove visoke stavbe so prepovedane – ne
samo iz estetskih razlogov, ampak tudi zaradi problemov s prometom. Poslovna območja
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obkrožajo osrednji del mesta. Konurbacija Amsterdama se širi okoli 40 km od vzhoda proti
zahodu. Pomembnost mesta pa je še vedno velika (Berentsen, 1997, str. 336).
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6. PREBIVALSTVO AMSTERDAMA
6.1. Demografski razvoj med letoma 1981 in 2005
Delež priseljenega prebivalstva v Amsterdamu je med letoma 1981 in 1991 narastel s 16,5 %
na 26 %, leta 2005 pa je znašal 50 %. Tukaj sta upoštevani tako prva kot druga generacija
priseljenega prebivalstva. Priseljevanje je doseglo višek leta 1989 in 1990. Skoraj polovica
otrok, rojenih v letih 1981–1990 v Amsterdamu, katerih starši so imigranti (Etnische groepen
in Amsterdam, 1992, str. 17).
V prvi polovici osemdesetih let je v Amsterdam prišlo okoli 32.000 oseb, za drugo polovico
osemdesetih pa je to število za okoli 5.000 višje. Na začetku osemdesetih let se je
priseljevanje zmanjšalo predvsem zaradi ekonomske recesije in uvedbe vizumov za turško,
maroško in surinamsko prebivalstvo.
Število rojstev je naraslo s 7.350 leta 1982 na 8.800 leta 1990. Največ rojstev je bilo pri
maroškem in turškem prebivalstvu. V tem obdobju se je skoraj polovica otrok rodila
priseljenemu prebivalstvu (Etnische groepen in Amsterdam, 1992, str. 23).
Naraslo je število iskalcev azila s 1.666 (15. 9. 1989) – 1.190 (71,4 %) moških, 383 (23 %)
žensk, 162 (9,7 %) otrok, na 1.884 (1. 2. 1991) – 1.270 (67,4 %) moških, 614 (32,6 %) žensk.
V tem obdobju je bilo največ prosilcev azila iz Iraka, Libanona, Etiopije, Liberije, Nigerije,
Somalije in Romunije. Upadlo pa je število iskalcev azila iz Bangladeša, Gane, Zaireja in
Čila. Število beguncev je upadlo s 1.641 (15. 9. 1989) na 1.402 (1. 2. 1991) (Etnische groepen
in Amsterdam, 1992, str. 37).

6.2. Izobraževalna politika v Amsterdamu
82 % nizozemskih in 64 % surinamskih otrok v Amsterdamu obiskuje vrtec. 80 % turških
staršev in skoraj vsi maroški starši imajo svoje otroke doma do začetka osnovne šole. 50 %
učencev je avtohtonih, 14 % Surinamcev, 2 % Antilcev, 16 % Maročanov, 8 % Turkov, 10 %
ostalih. Med vsemi priseljenimi osnovnošolci (prva in druga generacija) je največja skupina
maroških osnovnošolcev (Etnische groepen in Amsterdam, 1992, str. 67).
Leta 1971 je bilo v Amsterdamu 88.700 osnovnošolcev, leta 1986 45.000 in je naraslo na
50.200 leta 1991. Leta 2005 je bilo v Amsterdamu 56.298 osnovnošolcev (O+S, 2006b). Ta
porast pa je predvsem posledica večjega števila učencev imigrantskih staršev, še posebej
turških in maroških.
Ker etnične skupine niso enakomerno razporejene po mestu, se je začel razvoj belih in črnih
osnovnih šol. Črna osnovna šola je tista, kjer učenci, priseljenci druge generacije,
predstavljajo večino. Vendar ne izberejo samo nizozemski starši osnovne šole izven območja
bivanja (Etnische groepen in Amsterdam, 1992, str. 68).
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Preglednica 4: Delež staršev, ki izbere šolo izven območja bivanja, leto 1989 (Etnische
groepen in Amsterdam, 1992, str. 71).
Nizozemski učenci večkrat obiskujejo tudi drugačen tip osnovnih šol – Montessori, Jenaplan,
Dalton, te šole ponavadi obiskujejo učenci s širšega območja.
Maroški in turški starši večkrat izberejo šolo znotraj območja bivanja. Če pa izberejo šolo
izven območja bivanja, je to največkrat zaradi muslimanske usmeritve osnovne šole (Etnische
groepen in Amsterdam, 1992, str. 71).
Narašča segregacija na področju osnovnih šol v Amsterdamu. Odločitev staršev za belo ali
črno šolo je največkrat povezana z etnično sestavo območja, kjer prebivajo. Nizozemski starši
večkrat izberejo za svoje otroke belo osnovno šolo, če živijo na območju črne osnovne šole.
Maroški in turški starši večkrat izberejo črno osnovno šolo, če živijo na območju bele
osnovne šole. Pri njih igra vlogo tudi OETC izobraževanje.
Starši z otrokom v beli osnovni šoli so pogosteje zadovoljni kot starši z otrokom v črni
osnovni šoli. Priseljeni starši so zadovoljni s črnimi šolami, ker otrok tam ni diskriminiran.
Leta 1988 je bila v Amsterdamu ena muslimanska osnovna šola, leta 1991 so bile že štiri
(Etnische groepen in Amsterdam, 1992, str. 73).
V šolskem letu 1989–1990 je etnično sestavo nadaljevalnega izobraževanja v Amsterdamu
predstavljalo 45 % Nizozemcev, ostali priseljenci 29 %, Surinamci/Antilci 13 %,
Maročani/Turki 8 %, Kitajci/Vietnamci 1 %.
Nizozemci prevladujejo na področjih srednjega splošnega izobraževanja in pripravah na
visoko zobraževanje.
Surinamci in Antilci prevladujejo na področjih nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega
splošnega izobraževanja in na pripravah na visoko izobraževanje.
Turki prevladujejo na področjih srednjega splošnega izobraževanja in na pripravah na visoko
izobraževanje.
Maročani prevladujejo na področjih nižjega poklicnega izobraževanja, splošnega srednjega
izobraževanja in na pripravah za visoko izobraževanje (Etnische groepen in Amsterdam,
1992, str. 74).
Glede stopnje izobraževanja so velike razlike med posameznimi etničnimi skupinami
(Etnische groepen in Amsterdam, 1992, str. 76).
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6.3. Etnična struktura prebivalstva Amsterdama
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Grafikon 8: Etnična struktura Amsterdama (O+S, 2006c).
Amsterdam ima zanimivo etnično sestavo. Tam živi 742.951 prebivalcev, polovica
prebivalstva je priseljenega. Največji delež priseljenega prebivalstva predstavljajo narodi iz
neindustrializiranih držav, kamor prištevajo tudi Kitajsko, nato narodi iz industrializiranih
držav in pa Surinamci.
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Preglednica 5: Število prebivalcev po posameznih etničnih skupinah v Amsterdamu v letu
2005 (O+S, 2006c).

48

Grafikon 9: Prikaz naraščanja priseljenega prebivalstva v Amsterdamu in prikaz letnega
števila novoprišlekov v Amsterdam (Vermeulen, 2002, str. 7).
V Amsterdamu je leta 1976 živelo 8.000 ljudi turške narodnosti. Med letoma 1981 in 1986 je
število naraslo s 14.500 na 17.500. Leta 1989 jih je bilo 21.028 (Doomernik, 1991, str. 73).
Leta 2005 pa je v Amsterdamu živelo že 38.209 prebivalcev turške narodnosti (Statistisch
Jaarboek 2005, 2005).
Leta 1975 je v Amsterdamu živelo okoli 2.500 Antilcev (Vermeulen, 2002, str. 7), do leta
1991 je to število naraslo na 9.673 (Etnische groepen in Amsterdam, 1992, str.130). Leta 2005
pa je v Amsterdamu živelo 12.021 Antilcev (Statistisch Jaarboek 2005, 2005).
Leta 1975 je v Amsterdamu živelo okoli 5.000 Maročanov (Vermeulen, 2002, str. 7), do leta
1991 je to število naraslo na 36.355 (Etnische groepen in Amsterdam, 1992, str.130). Leta
2005 pa je v Amsterdamu živelo že 64.794 Maročanov (Statistisch Jaarboek 2005, 2005).
Leta 1975 je v Amsterdamu živelo okoli 20.000 Surinamcev (Vermeulen, 2002, str. 7), do leta
1991 je to število naraslo na 58.010 (Etnische groepen in Amsterdam, 1992, str.130). Leta
2005 pa je v Amsterdamu živelo 70.993 Surinamcev (Statistisch Jaarboek 2005, 2005).
Leta 1991 je v Amsterdamu živelo 11.528 Južnoevropejcev (Etnische groepen in Amsterdam,
1992, str. 130). Do leta 2005 je to število naraslo na 18.065 (Statistisch Jaarboek 2005,
2005).
Leta 1991 je v Amsterdamu živelo 17.516 prebivalcev iz neindustrializiranih držav (Etnische
groepen in Amsterdam, 1992, str.130). Leta 2005 je to število naraslo na 89.127 (Statistisch
Jaarboek 2005, 2005).
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Leta 1991 je v Amsterdamu živelo 25.018 prebivalcev iz industrializiranih držav (Etnische
groepen in Amsterdam, 1992, str.130). Leta 2005 pa je to število naraslo na 72.464
(Statistisch Jaarboek 2005, 2005).
Največji porast v številu prebivalcev lahko zasledimo pri maroškem in surinamskem
prebivalstvu.
Mesto Amsterdam je razdeljeno na 15 mestnih delov. Ti so Amsterdam–Centrum ali
Binnenstad, Westpoort, Westerpark, Oud–West, Zeeburg, Bos en Lommer, De Baarsjes,
Amsterdam Noord, Slotervaart, Osdorp, Geuzenveld–Slotermeer, Zuidoost, Oost
Watergraafsmeer, Oud Zuid in Zuideramstel. Vsak del mesta se naprej deli na mestne četrti.

Karta 7: Razdelitev Amsterdama na mestne dele (De Grote Bosatlas, 2001)
Vsak del mesta ima različno etnično sestavo. Na primer v mestnem delu De Baarsjes in
Osdorp prevladuje pri imigrantskih etničnih skupinah turško in maroško prebivalstvo. V
mestnem delu Zuidoost pa prebivalstvo z Antilov in iz Surinama. Vendar je tudi etnična
struktura v posameznih četrtih enega mestnega dela zelo različna in se razlikuje od etnične
strukture celotnega mestnega dela. Zato sledi analiza etnične strukture po posameznih delih
mesta in njihovih četrtih.
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6.4. Etnična struktura prebivalstva po delih mesta
6.4.1
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Grafikon 10: Etnična struktura v centru Amsterdama (O+S, 2006d).
V mestnem delu Amsterdam–Centrum živi 81.202 prebivalcev (O+S, 2006d). Poleg
Nizozemcev živi tu še velik delež prebivalstva iz industrializiranih držav. Ostalo priseljeno
prebivalstvo je v Centru slabo zastopano. To lahko razložimo z dejstvom, da ima veliko
mednarodnih podjetij svoja stanovanja v centru mesta, kjer potem dlje časa živi to priseljeno
prebivalstvo, cene nepremičnih so glede na lego tudi ustrezne. Veliko podjetij ima v centru
tudi sedeže oziroma zastopstva, poleg tega pa ima center Amsterdama predvsem turistično
vlogo. Velik delež centra mesta zavzemajo kulturne znamenitosti, hoteli in ostale turistične
funkcije.
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Grafikon 11: Etnična struktura po mestnih četrtih v centru Amsterdama (O+S, 2006e).
Center Amsterdama je razdeljen na 10 četrti. Te četrti so Burgwallen–Oude zijde,
Burgwallen–Nieuwe zijde, Grachtengordel–west, Grachtengordel–zuid, Nieuwmarkt/Lastage,
Haarlemmerbuurt, Jordaan, Weteringschans, Weesperbuurt/Plantage in Oostelijke
eilanden/kadijken.
Deleži posamezne etnične skupine v različnih četrtih centra se ne razlikujejo preveč med
seboj. Najnižji delež avtohtonega prebivalstva je na območju Grachtengordel–west, to je ob
kanalih, ki se raztezajo na zahodnem delu mesta, in na območju Oostelijke eilanden/kadijken.
Ta mestna četrt se razteza na skrajnem vzhodnem delu centra. Od vseh imigrantskih etničnih
skupin je največ prebivalstva iz industrializiranih in neindustrializiranih držav. Najmanjši
delež imigrantskega prebivalstva pa predstavljajo turško, maroško in antilsko prebivalstvo.
Amsterdam–Centrum je eden redkih delov mesta, kjer v etnični strukturi prevladuje avtohtono
prebivalstvo. To pa je tudi zaradi visokih cen nepremičnin in najemnin.
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6.4.2
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Grafikon 12: Etnična struktura v mestnem delu Westpoort (O+S, 2006d).
V Westpoortu živi 342 prebivalcev (O+S, 2006d) in mestni del se razteza severozahodno od
centra mesta. Na jugu meji na Westerpark, Geuzenveld–Slotermeer in Bos en Lommer. Tukaj
še vedno velik delež prebivalstva prihaja iz industrializiranih in neindustrializiranih držav.
Vse druge bolj tradicionalne etnične skupine v Amsterdamu so v Westpoortu zastopane z
manj kot 5 % vsaka.
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Grafikon 13: Etnična struktura po mestnih četrtih v Westpoortu (O+S, 2006e).
Westpoort je bolj industrijski del mesta, predvsem četrt Sloterdijk. Westerlijk havengebied pa
je območje zahodnega pristanišča v Amsterdamu. Na območju Sloterdijka izstopa večji delež
prebivalstva z območja Južne Evrope. Večji delež je tudi prebivalstva iz industrializiranih in
neindustrializiranih držav.
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6.4.3
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Grafikon 14: Etnična struktura v mestnem delu Westerpark (O+S, 2006d).
Westerpark se razteza na severozahodu mesta in v njem prebiva 33.582 prebivalcev (O+S,
2006d). Sestavlja ga 5 četrti – Houthavens, Spaarndammer en Zeeheldenbuurt,
Staatsliedenbuurt, Centrale markt in Frederik Hendrikbuurt.
V tem mestem delu živi že večji delež Maročanov in Surinamcev. Delež nizozemskega
prebivalstva presega 50 % in znaša 54 %. Večji je tudi delež prebivalstva iz industrializiranih
in neindustrializiranih držav.
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Grafikon 15: Etnična struktura po mestnih četrtih v Westerparku (O+S, 2006e).
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Najnižji delež avtohtonega prebivalstva je v četrti Spaarndammer en Zeeheldenbuurt, drugod
delež avtohtonega prebivalstva presega 50 %. V četrti Spaarndammer en Zeeheldenbuurt je
tudi največji delež maroškega in surinamskega prebivalstva v tem mestnem delu. Tam znaša
delež turškega prebivalstva 4 %, delež maroškega 11 % in delež surinamskega 12 %. V vseh
ostalih mestnih četrtih na območju Westerparka je delež maroškega, turškega ter
surinamskega prebivalstva še nižji. Največji delež prebivalstva iz industrializiranih držav in
nizozemskega prebivalstva je v mestni četrti Houthavens.

6.4.4
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Grafikon 16: Etnična struktura v mestnem delu Oud–West (O+S, 2006d).
V mestem delu Oud–West, ki se razteza jugozahodno od centra mesta, živi večji delež
narodov iz industrializiranih in neindustrializiranih držav. Vsega prebivalstva pa je 31.840
(O+S, 2006d). Od vseh ostalih imigrantskih skupin so s 5 % zastopani Surinamci in
Maročani.

Slika 2: Ulica na območju Oud–Westa (Oud–West, 2006).
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Grafikon 17: Etnična struktura po mestnih četrtih v mestnem delu Oud–West (O+S, 2006e).
V mestem delu Oud–West so mestne četrti Da Costabuurt, Kinkerbuurt, Van Lennepbuurt,
Helmersbuurt, Overtoomse sluis in Vondelbuurt. V četrtih Kinkerbuurt in Van Lennepbuurt je
delež imigrantskega prebivalstva največji in etnična sestava je zelo podobna v obeh četrtih.
Najmanjši delež surinamskega, turškega, antilskega in maroškega prebivalstva je v mestnih
četrtih Helmersbuurt, Overtoomse sluis in Vondelbuurt. V teh treh četrtih je delež
prebivalstva iz industrializiranih in neindustrializiranih držav približno enak.

6.4.5
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Grafikon 18: Etnična struktura v mestnem delu Zeeburg (O+S, 2006d).
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Zeeburg leži v vzhodnem delu mesta. Na območju Zeeburga prebiva 42.243 prebivalcev
(O+S, 2006d). V tem delu mesta je zastopanost avtohtonega prebivalstva pod 50 %,
Nizozemcev je 44 %. Med imigrantskimi skupinami je največ maroškega prebivalstva, sledi
prebivalstvo iz neindustrializiranih držav in nato surinamsko prebivalstvo. Prebivalstvo iz
industrializiranih držav in Turki so zastopani z 8 %.
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Grafikon 19: Etnična struktura po mestnih četrtih v mestnem delu Zeeburg (O+S, 2006e).
V mestni četrti Indische buurt west je delež maroškega prebivalstva 22 %, v mestni četri
Indische buurt oost pa 19 %. Delež turškega prebivalstva pa je v obeh četrtih približno enak in
znaša 11,7 % oziroma 12,4 %. Največji delež avtohtonega prebivalstva je v četrti Oostelijk
havengebied – 63,3 %, najmanj pa v Indische buurt west, kjer znaša ta delež 28,4 %. V mestni
četrti Ij-eiland e.o. je največji delež prebivalstva iz neindustrializiranih dežel in znaša 31,7 %.
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Grafikon 20: Etnična struktura v mestnem delu Bos en Lommer (O+S, 2006d).
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Bos en Lommer je še en del Amsterdama, kjer delež nizozemskega prebivalstva pade pod
50 %. V Bos en Lommerju živi 30.989 prebivalcev (O+S, 2006d). V tem delu je Nizozemcev
samo 33 %. Od ostalih etničnih skupin je Maročanov 23 % in Turkov 16 %. Bos en Lommer
je eden od delov Amsterdama, kjer prevladuje muslimansko prebivalstvo. Na trgovinah so
reklame v arabskem in nizozemskem jeziku. Bolj kot drugje se opazi zakrite ženske,
muslimanske mesarije in druge trgovine, kjer prodajajo blago iz Maroka ali Turčije.

Slika 3: Na območju Bos en Lommerja živi velik delež muslimanskega prebivalstva (Bos en
Lommer, 2006).
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Grafikon 21: Etnična struktura po mestnih četrtih v mestnem delu Bos en Lommer (O+S,
2006e).
Mestni del Bos en Lommer je razdeljen na 4 mestne četrti. Delež nizozemskega prebivalstva
presega 50 % samo na območju Sloterdijk, kjer znaša 83 %, vendar živi tam samo 82
prebivalcev. Ta mestna četrt je bolj poslovno–industrijska. V ostalih treh Landlust,
Erasmuspark in De Kolenkit je etnična struktura veliko bolj pestra. Delež nizozemskega
prebivalstva je povsod pod 50 %. V četrti Landlust je delež turškega prebivalstva 14 %, delež
maroškega prebivalstva pa 21 %. V četrti Erasmuspark je delež maroškega prebivalstva 15 %
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in turškega 14 %. V mestni četrti de Kolenkit pa je delež maroškega prebivalstva 33 % in
turškega prebivalstva 23 %.
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Grafikon 22: Etnična struktura v mestnem delu De Baarsjes (O+S, 2006d).
Vsega prebivalstva je v De Baarsjesu 34.472 (O+S, 2006d). De Baarsjes je tudi eden od delov
mesta, kjer je delež nizozemskega prebivalstva pod 50 %. Od priseljenih etničnih skupin so
tukaj zastopani še Maročani z 12 %, prebivalstvo iz neindustrializiranih držav z 11 %, Turki
in prebivalstvo iz industrializiranih držav z 9 %.
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Grafikon 23: Etnična struktura po mestnih četrtih v mestnem delu De Baarsjes (O+S, 2006e).
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Najnižji delež nizozemskega prebivalstva živi v mestni četrti Van Galenbuurt in znaša manj
kot 40 %. V tej četrti je tudi najvišji delež turškega, maroškega in surinamskega prebivalstva
v tem mestnem delu. Delež turškega prebivalstva znaša 12,7 %, delež maroškega 14,4 % in
delež surinamskega 9,3 %. Na območju Westindische buurt in de Krommert delež
nizozemskega prebivalstva presega 50 %. Vendar je delež imigrantskega prebivalstva še
vedno velik. V vseh štirih četrtih pa je delež prebivalstva iz neindustrializiranih držav velik in
znaša več kot 10 %.
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Grafikon 24: Etnična struktura v mestnem delu Amsterdam Noord (O+S, 2006d).
Amsterdam Noord leži severno od mestnega centra, na drugi strani kanala, ki povezuje
Amsterdam s Severnim morjem. Prebivalcev je 88.119 (O+S, 2006d). Mestni del je razdeljen
na 14 mestnih četri in je med vsemi mestnimi deli največji. Največji delež imigrantskega
prebivalstva predstavljajo narodi iz neindustrializiranih dežel, Surinamcev je 9 % in
Maročanov 8 %.
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Grafikon 25: Etnična struktura po mestnih četrtih v mestnem delu Amsterdam Noord (O+S,
2006e).
Etnična struktura se razlikuje po posameznih četrtih.
Največji delež nizozemskega prebivalstva je v mestnih četrtih Waterland – 88 %, Tuindorp
Nieuwendam – 84 %, Tuindorp Buiksloot – 83 %, Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk –
81 % in Kadoelen – 81 %.
Največji delež imigrantskega prebivalstva pa živi v mestni čerti Ijplein/Vogelbuurt – 58,7 %
in Nieuwendam-noord – 61 %. V vseh ostalih mestnih četrtih na območju Amsterdam Noorda
je delež imigrantskega prebivalstva pod 50 %.
Največji delež maroškega prebivalstva je v četrtih Volewijck – 11 %, Ijplein/Vogelbuurt –
16,6 % in Nieuwendam-noord – 13,2 %. V istih četrtih je tudi večji delež turškega
prebivalstva. Na območju četrti Nieuwendam-noord je večji delež tudi surinamskega
prebivalstva, isto velja tudi za četrt Ijplein/Vogelbuurt.
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6.4.9
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Grafikon 26: Etnična struktura v mestnem delu Geuzenveld–Slotermeer (O+S, 2006d).
Geuzenveld–Slotermeer leži na zahodnem robu mesta. V Geuzenveld–Slotermeerju živi
40.888 prebivalcev (O+S, 2006d). Etnična struktura je tudi tukaj zelo pestra. Delež
avtohtonega prebivalstva pade pod 40 % in znaša 37 %. Največ je maroškega prebivalstva –
22 % in turškega prebivalstva – 15 %.
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Grafikon 27: Etnična struktura po mestnih četrtih v mestnem delu Geuzenveld–Slotermeer
(O+S, 2006e).
Prvi stolpec zavaja. V četrti Spieringhorn naj bi živela samo dva Nizozemca. Zato tega ne
bomo upoštevali.
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V četrtih Slotermeer in Geuzenveld je etnična sestava zelo zanimiva. Delež priseljenega
prebivalstva povsod presega 60 %, od imigrantskega prebivalstva pa je v vseh treh četrtih
največji delež maroškega prebivalstva. Ta sega od 21 % v četrti Geuzenveld do 22,5 % na
območju Slotermeer–zuidwest in 25 % v četrti Slotermeer–noordoost.
Največji delež Turkov pa je v četri Geuzenveld – 19 %. Delež turškega in maroškega
prebivalstva je najnižji v četrti Eendracht, tam pa je najvišji delež surinamskega prebivalstva
in prebivalstva iz industrializiranih držav. V ostalih treh četrtih je delež prebivalstva iz
industrializiranih in neindustrializiranih držav približno enak.

6.4.10 Osdorp
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Grafikon 28: Etnična struktura v mestnem delu Osdorp (O+S, 2006d).
Osdorp leži na zahodnem delu mesta, južno od Geuzenveld–Slotermeerja in šteje 44.738
prebivalcev (O+S, 2006d). To je še en del mesta, kjer je delež nizozemskega prebivalstva pod
50 %. Od ostalih etničnih skupin je Maročanov 15 %, Surinamcev, Turkov in prebivalstva iz
neindustrializiranih držav pa je 9 %.
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Slika 4: Maročani predstavljajo 15 % vsega prebivalstva v mestnem delu Osdorp (Osdorp,
2006).
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Grafikon 29: Etnična struktura po mestnih četrtih v mestnem delu Osdorp (O+S, 2006e).
Osdorp je razdeljen na 5 četrti. Te so Lutkemeer/Ookmeer, Osdorp–oost, Osdorp–midden, De
Punt in Middelveldsche akerpolder/Sloten.
Najbolj zanimivo etnično strukturo ima mestna četrt Osdorp–midden. Tukaj živi največji
delež maroškega prebivalstva v tem delu mesta in znaša 29,4 %, hkrati pa je v tej mestni četrti
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najnižji delež nizozemskega prebivalstva in znaša 29,5 %. V Osdorpu–midden je tudi največji
delež tuškega prebivalstva in znaša 16,4 %.
Največji delež prebivalstva iz neindustrializiranih držav je v četrti Lutkemeer/Ookmeer in
znaša 17,8 %. Delež avtohtonega prebivalstva presega 50 % v vseh mestnih četrtih razen na
območju Osdorp–midden. Največji delež avtohtonega prebivalstva je na območju
Lutkemeer/Ookmeer in znaša 70,2 %.

6.4.11 Slotervaart
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Grafikon 30: Etnična struktura v mestnem delu Slotervaart (O+S, 2006d).
Mestni del Slotervaart se razteza na jugozahodnem delu mesta in šteje 44.570 prebivalcev
(O+S, 2006d). Delež nizozemskega prebivalstva tudi tukaj sega malo pod polovico. Od
ostalih skupin so Maročani zastopani s 15 %, prebivalstvo iz neindustrializiranih držav pa z
11 %. Vse ostale etnične skupine so zastopane z manj kot z 10%.
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Grafikon 31: Etnična struktura po mestnih četrtih v mestnem delu Slotervaart (O+S, 2006e).
Največji delež avtohtonega prebivalstva je v četrti Sloter/Riekerpolder in znaša 65,3 %,
najmanjši delež avtohtonega prebivalstva pa živi v četrti Overtoomse veld in znaša 27,25 %.
V tej četrti je tudi največji delež turškega, še posebej pa maroškega prebivalstva. Delež
maroškega prebivalstva znaša 31,7 %, delež turškega 13,8 %. Delež surinamskega in
antilskega prebivalstva v vseh štirih mestnih četrtih Slotervaarta je približno enak in znaša
med 7,8 in 8,5 %. Delež antilskega prebivalstva je povsod okoli 1 %. Delež južnoevropskih
narodov pa znaša okoli 2 %. Največji delež prebivalstva iz neindustrializiranih držav je v
četrti Westlandgracht, najmanjši pa v četrti Sloter/Riekerpolder.

6.4.12 Zuidoost
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Grafikon 32: Etnična struktura v mestnem delu Zuidoost (O+S, 2006d).
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Mestni del Zuidoost se razteza jugovzhodno od centra mesta. Na območju Zuidoost živi
80.550 prebivalcev (O+S, 2006d). Tu je delež nizozemskega prebivalstva najmanjši. Spusti se
celo pod 30 % in znaša 29 %. To je mestni del z eno najbolj pisanih etničnih struktur. Ne
najdemo samo največ surinamskega prebivalstva z 32 %, ki se je sem začelo naseljevati v
sedemdesetih letih, velik je tudi delež prebivalstva iz neindustrializiranih držav. Od teh je
največ prebivalstva iz afriških republik in Latinske Amerike. Turškega in maroškega
prebivalstva je presenetljivo malo – 1 oziroma 2 %. V tem delu mesta je tudi višji delež
antilskega prebivalstva kot drugje v mestu in znaša 6 %.

Slika 5: Velik delež surinamskega prebivalstva, ki živi na območju Zuidoost, je muslimanov
(Onclin, 2005).
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Slika 6: Pogled na območje Bijlmer iz zraka (20eeuwen Nederland, 2006).
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Grafikon 33: Etnična struktura po mestnih četrtih v mestnem delu Zuidoost (O+S, 2006e).
Etnična struktura posameznih mestnih četrti na območju Zuidoosta se zelo razlikuje med
seboj.
Delež avtohtonega prebivalstva v treh mestnih četrtih preseže 50 %. V četrti Amstel
III/Bullewijk je delež avtohtonega prebivalstva 64,2 %, v četrti Nellestein 61 % in v četrti
Driemond 86 %. Najmanjši delež avtohtonega prebivalstva pa je v četrtih Bijlmer centrum in
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Bijlmer oost. V Bijlmer centrum živi 14 %, v Bijlmeer oost pa 22 % avtohtonega
prebivalstva.
V obeh teh četrtih je velik delež surinamskega, antilskega prebivalstva in prebivalstva iz
neindustrializiranih držav, predvsem iz Afrike. V četrti Bijlmer centrum je delež
surinamskega prebivalstva 39 %, delež antilskega 7,7 % in delež prebivalstva iz
neindustrializiranih držav 30 %. V četrti Bijlmer oost pa je delež surinamskega prebivalstva
33 %, delež antilskega prebivalstva znaša 7,6 % in delež prebivalstva iz neindustrializiranih
držav 28,8 %.
Delež surinamskega prebivalstva in prebivalstva iz neindustrializiranih držav je velik še v
mestnih četrtih Holendrecht/Reigersbos in Gein. V četrti Holendrecht/Reigersbos znaša delež
surinamskega prebivalstva 30 % in delež prebivalstva iz neindustrializiranih držav 15 %. V
četrti Gein pa znaša delež surinamskega prebivalstva 27 % in delež prebivalstva iz
neindustrializiranih držav 16,5 %. V teh dveh četrtih je višji delež avtohtonega prebivalstva na
račun manjšega deleža prebivalstva iz neindustrializiranih držav.
Predvsem za četrt Bijlmer je največ anketirancev navedlo pestro etnično strukturo, vendar
hkrati s tem velik delež brezposelnosti, kriminala in nižje izobrazbe. Na tem območju so tudi
veliki poslovni objekti banki in drugih družb. Veliko je bilo ropov na ulici ali pa v
stanovanjih, zato so deli nadzorovani s kamerami in nekatere družbe poskrbijo za spremstvo
svojih zaposlenih do postaje mestnega prometa.

6.4.13 Oost Watergraafsmeer
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Grafikon 34: Etnična struktura v mestnem delu Oost Watergraafsmeer (O+S, 2006d).
Na jugovzhodu mesta se razteza mestnih del Oost Watergraafsmeer, ki šteje 58.679
prebivalcev (O+S, 2006d). Z 10 % sta zastopani maroška etnična skupina in mešana etnična
skupina iz neindustrializiranih držav. Nizozemci so zastopani s 54 %.
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Grafikon 35: Etnična struktura po mestnih četrtih v mestnem delu Oost Watergraafsmeer
(O+S, 2006e).
Delež avtohtonega prebivalstva sega nad 50 % v mestnih četrtih Weesperzijde, Frankendael,
Middenmeer, Betondorp in De Omval. V vseh petih je delež avtohtonega prebivalstva nad
60 %, najnižji delež avtohtonega prebivalstva je v četrti Transvaalbuurt in znaša 33,6 %.
Največji delež turškega, maroškega, surinamskega prebivalstva in prebivalstva iz
neindustrializiranih držav je v četrtih Oosterparkbuurt, Dapperbuurt in Transvaalbuurt. Od
vseh etničnih skupin poleg nizozemske, seveda, je največji delež maroškega prebivalstva v
četrti Transvaalbuurt in znaša 19 % ter delež prebivalstva iz industrializiranih držav v četrti
De Omval in znaša 21 %.
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Grafikon 36: Etnična struktura v mestnem delu Oud Zuid (O+S, 2006d).
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Na območju Oud Zuid, ki se razteza južno od mestnega centra, so poleg nizozemskega
prebivalstva najbolj zastopani narodi iz industrializiranih dežel. Vsega prebivalstva skupaj je
83.696 (O+S, 2006d). Vse ostalo priseljeno prebivalstvo je zastopano z manj kot 10 %.

Slika 7: Vsakodnevni nakupovalci na glavni amsterdamski tržnici Albert Cuyp markt (Oud
Zuid, 2006).
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Grafikon 37: Etnična struktura po mestnih četrtih v mestnem delu Oud Zuid (O+S, 2006e).
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Območje Oud Zuid je razdeljeno na deset mestnih četrti in povsod delež avtohtonega
prebivalstva znaša več kot 50 %. Najbližje 50 % je v mestni četrti Diamantbuurt.
Največji delež avtohtonega prebivalstva je na območju Museumkwartier. Poleg nizozemskega
prebivalstva ima največji delež v posameznih četrtih prebivalstvo iz industrializiranih držav.
Ta delež je največji v četrti Apollobuurt in znaša 23 %. V tem mestnem delu je manjši delež
turškega in maroškega prebivalstva, v nekaterih mestnih četrtih jih živi celo manj kot 50.
Tako je na primer v mestnih četrtih Willemspark, Apollobuurt in Duivelseiland.

6.4.15 Zuideramstel
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Grafikon 38: Etnična struktura v mestnem delu Zuideramstel (O+S, 2006d).
Podobno etnično strukturo, kot jo ima Oud Zuid, velja tudi za območje Zuideramstel. Tam
živi 47.041 prebivalcev (O+S, 2006d). Ta se razteza tudi južno od Oud Zuida. Delež
nizozemskega prebivalstva je še večji, predvsem na račun neindustrializiranih držav in ostalih
imigrantskih etničnih skupin.
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Grafikon 39: Etnična struktura po mestnih četrtih v mestnem delu Zuideramstel (O+S, 2006e).
Mestni del Zuideramstel se deli na 6 četrti. Te so Scheldebuurt, Ijselbuurt, Rijnbuurt, Station
Zuid/WTC e.o., Buitenveldert-west in Buitenveldert–oost. Delež avtohtonega prebivalstva
povsod presega 50 %. Četrt Station Zuid/WTC e.o. je znano poslovno območje, ki se razteza
južno od centra. Poleg avtohtonega prebivalstva največji delež zavzemajo prebivalci iz
industrializiranih držav. Ta delež znaša od 11,6 % do 22 %. Po deležu sledi prebivalstvo iz
neindustrializiranih držav. Turškega in maroškega prebivalstva pa je v četrtih Scheldebuurt,
Station Zuid/WTC e.o., Buitenveldert-west in Buitenveldert-oost zelo malo, večji delež
turškega in maroškega prebivalstva je samo v Ijselbuurt in Rijnbuurt.

6.5. Oblikovanje getov v Amsterdamu, da ali ne?
Večja koncentracija določenega prebivalstva na nekem območju zmanjšuje integracijo. Zato
tudi getoizacija ovira integracijo oz. ta proces podaljšuje.
V Amsterdamu so območja, kjer živi relativno velik delež maroškega, surinamskega ali
turškega prebivalstva. Vendar ni nobenega večjega, dokaj zaprtega območja, kjer prebiva
veliko turškega ali maroškega ali surinamskega prebivalstva. V primerjavi s preteklimi leti to
sedaj tudi niso ista območja, kjer je surinamsko, turško in maroško prebivalstvo živelo v
preteklosti.
Število območij, kjer močno prevladuje maroško prebivalstvo, je v letih od 1994 do 2000
naraslo. Leta 1994 je bilo takih območij 14, leta 2000 pa 18. Zato je tudi naraslo število
Maročanov, ki živijo v teh območjih. Čeprav je bil porast med letoma 1994 in 2000 precejšen,
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še vedno le ena tretjina maroškega prebivalstva živi na območjih, kjer maroško prebivalstvo
prevladuje. V skoncentriranih območjih predstavljajo Maročani 29 % vsega prebivalstva v teh
območjih.
Tudi število območij, kjer se koncentrira turško prebivalstvo, je naraslo. Leta 1994 je bilo
takih območij 11, leta 2000 pa 15. V vseh teh 15 območijh živi manj kot ena tretjina vsega
turškega prebivalstva v Amsterdamu. V skoncentriranih turških območjih predstavlja turško
prebivalstvo 22 % vsega prebivalstva s teh območijh.
Med turškimi in maroškimi območji je velika podobnost, njihovo število je med letoma 1994
in 2000 naraslo. Vendar dve tretjini turškega in maroškega prebivalstva ne živita v
skoncentriranih območjih turškega in maroškega prebivalstva.
V primerjavi s turškim in maroškim prebivalstvom je število območij, kjer je skoncentrirano
surinamsko prebivalstvo, naraslo med letoma 1994 in 2000 samo za eno območje – s šest na
sedem. Leta 2000 je samo 11 % vsega surinamskega prebivalstva v Amsterdamu živelo na
enem od 7 skoncentriranih območjih. Vendar Surinamci predstavljajo 39% vsega prebivalstva
na skoncentriranih območjih, kjer se koncentrira surinamsko prebivalstvo. Z drugimi
besedami: Surinamci živijo redkeje v območjih, kjer je skoncentrirano surinamsko
prebivalstvo, vendar tam predstavljajo večji delež prebivalstva kot na primer turško ali
maroško prebivalstvo na svojih območjih.
Turško in maroško prebivalstvo se vse bolj pogosto naseljuje na zahodu mesta, Surinamci pa
se še vedno zadržujejo na območju Zuidoost.
Na starejših območjih koncentriranja turškega prebivalstva narašča tudi delež maroškega
prebivalstva in prebivalstva iz neindustrializiranih držav. Delež prebivalstva iz
neindustrializiranih držav je tudi opazno narasel na območjih, kjer se koncentrira surinamsko
prebivalstvo.
Na novih območjih koncentriranja maroškega prebivalstva narašča predvsem delež maroškega
prebivalstva. Na turških narašča tudi delež turškega prebivalstva, samo tudi tam bolj narašča
delež maroškega prebivalstva. Na novem območju koncentriranja surinamskega prebivalstva
pa najbolj narašča delež prebivalstva iz neindustrializiranih držav.
Splošni zaključki: število turških in maroških območij koncentracije je v drugi polovici 90. let
naraslo, vendar Turki in Maročani še vedno dokaj razpršeno živijo preko mesta. Samo ena
tretjina turškega in maroškega prebivalstva živi v teh koncentriranih območjih in tu
predstavljajo samo 29 % in 22 %. Poleg tega se nova območja oblikujejo na zahodu mesta.
Zato med letoma 1994 in 2000 ne moremo govoriti o oblikovanju getov.
Območja koncentracije surinamskega prebivalstva so bila v letu 1994 na območju Zuidoost in
tam jih leta 2000 še vedno najdemo. Vendar pa na teh območjih koncentracije Surinamci
predstavljajo samo 11 % vsega prebivalstva. Zato tudi pri surinamskem prebivalstvu ne
moremo govoriti o getoizaciji (Deurloo et al., 2001, str. 1–4).
Za določitev neenakomerne razporejenosti v Amsterdamu bi lahko uporabili tudi indeks
segregacije (segregatie index). Ta pove odstotek prebivalstva, ki se mora preseliti, da bo
razporeditev prebivalstva enakomerna. V angleško govorečem svetu imenujejo ta indeks
displacement index (De Groot, 2004, str. 28).
Ko je govora o enakomerni razporeditvi prebivalstva določene etnične skupine, je indeks 0.
Ko pa je indeks 100, je govora o polni prostorski segregaciji oziroma o veliki koncentraciji
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neke etnične skupine na določenem območju. V Amsterdamu je indeks segregacije za
surinamsko prebivalstvo 33, za antilsko 35, za turško 42 in za maroško prebivalstvo 40 (De
Groot, 2004, str. 29). Indeks 30 in manj pomeni nizko stopnjo segregacije, med 30 in 60
srednjo stopnjo segregacije in nad 60 visoko stopnjo segregacije.
Glede na indeks segregacije priseljenih etničnih skupin v Amsterdamu je prostorska
segregacija srednja. Priseljeno prebivalstvo ni enakomerno razporejeno po Amsterdamu.
Neenakomerna razporejenost je večja pri mediteranskih skupinah kot pri karibskih, najmanjša
pa je pri surinamskem prebivalstvu. Surinamsko prebivalstvo je tudi najbolje integrirano v
nizozemsko družbo. Tako vidimo, da so mediteranske skupine v Amsterdamu bolj segregirane
kot karibske (De Groot, 2004, str. 30). Tudi pri uporabi indeksa segregacije ne moremo
govoriti o getoizaciji.
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7. ZAKLJUČEK
Glavni namen diplomske naloge je bil predstaviti etnično strukturo prebivalstva Amsterdama
in razporeditev posameznih etničnih skupin v mestu. Etnična struktura je zelo pestra, saj
polovico prebivalstva v Amsterdamu predstavlja priseljeno prebivalstvo. Glavne skupine
priseljenega prebivalstva so Turki, Surinamci, Maročani, Antilci in južnoevropski narodi. V
diplomski nalogi so omenjeni še narodi iz industrializiranih in neindustrializiranih držav, ki v
nekaterih delih Amsterdama predstavljajo pomemben delež prebivalstva.
Glavni dejavniki priseljevanja na Nizozemsko so:
· zgodnja industrializacija,
· pomanjkanje delovne sile v industriji v 60. letih,
· blaga politika do priseljevanja,
· združevanje družin,
· blagostanje in visoka razvitost,
· strpnost in tolerantnost.

Karta 8: Delež antilskega prebivalstva po posameznih mestnih delih v Amsterdamu.
Antilsko prebivalstvo v Amsterdamu predstavlja 2 % vsega prebivalstva v Amsterdamu. Tudi
v posameznih mestnih četrtih delež antilskega prebivalstva nikoli ne naraste čez 5 %. Od vseh
Antilcev v Amsterdamu jih okoli 55 % živi v Zuidoostu, ostalih 45 % pa je enakomerno
razporejenih po drugih delih mesta.
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Karta 9: Delež prebivalstva iz industrializiranih držav po posameznih mestnih delih v
Amsterdamu.
Prebivalstvo iz industrializiranih držav predstavljajo prebivalci, ki izvirajo iz Severozahodne
Evrope, Severne Amerike, Avstralije, Nove Zelandije, Japonske in iz bivših nizozemskih
kolonij v Aziji (Begrippen en gebruikte afkortingen, 2006). Relativno veliko jih živi tudi v
Oud Zuid in Oud–West, na območju Zuideramstel in v centru Amsterdama.

Karta 10: Delež narodov iz južnoevropskih držav po posameznih mestnih delih v
Amsterdamu.
Nizozemska statistika je združila vse narode, ki živijo na območju Južne Evrope, v en razred.
To skupino sestavlja prebivalstvo iz Portugalske, Španije, Italije, Slovenije, Hrvaške, Bosne
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in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Makedonije in Grčije. Delež južnoevropskih narodov v
Amsterdamu je dokaj nizek in znaša 2 % vsega prebivalstva v Amsterdamu. Relativno veliko
jih živi v mestnih delih Zeeburg, Westerpark, Oud Zuid, Oost Watergraafsmeer, Oud–West in
De Baarsjes. Vendar so dokaj enakomerno razporejeni po mestnih delih, kar že prikazuje
gornja karta.

Karta 11: Delež maroškega prebivalstva po posameznih mestnih delih v Amsterdamu.
Veliko Maročanov živi v mestnih delih Bos en Lommer in Zeeburg, De Baarsjes, Westerpark,
Geuzenveld–Slotermeer, Slotervaart in Osdorp. Največji delež predstavljajo v mestnem delu
Bos en Lommer, in sicer 23 %. Največji delež v posamezni mestni četrti pa je v Overtoomse
veld v mestnem delu Slotervaart in znaša 31,7 %. Tam, kjer živi večjih delež maroškega
prebivalstva, je tudi večji delež maroških trgovin, restavracij in tudi mošej. Na ulici je več
možnosti videti žensko z naglavno ruto. Na teh območjih je velikokrat višja stopnja
brezposelnosti, višja stopnja kriminala in nižja stopnja izobraženosti prebivalstva. Stanje se z
drugo in tretjo generacijo izboljšuje, vendar imata občasno probleme z lastno identiteto.
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Karta 12: Delež prebivalstva iz neindustrializiranih držav po posameznih mestnih delih v
Amsterdamu.
Razred narodi iz neindustrializiranih držav sestavljajo narodi iz Vzhodne Evrope, Latinske
Amerike, Afrike in Azije (Begrippen en gebruikte afkortingen, 2006).
Prebivalstvo iz neindustrializiranih držav živi pretežno na območjih Zuidoost, Westerpark,
Amsterdam Noord. Ta skupina je zelo heterogena in znotraj nje obstajajo zelo velike razlike.
Posamezni narodi se med seboj ne družijo. Vendar za posamezne narode nimamo podatkov,
kako so razporejeni po Amsterdamu in kakšen je njihov vpliv na širše okolje. Naseljujejo se
predvsem tam, kjer je že večja koncentracija priseljenega prebivalstva in kjer so nižje cene
nepremičnin.

Karta 13: Razporeditev avtohtonega prebivalstva v Amsterdamu.
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Kot je pričakovano, Nizozemci predstavljajo skoraj v vsakem mestnem delu več kot 30 %
prebivalstva. Najmanjši delež nizozemskega prebivalstva je v mestnem delu Zuidoost –
Bijlmer centrum in znaša 14 %. Največji delež nizozemskega prebivalstva pa je v mestnem
delu Westpoort – 67 % in Zuideramstel – 65 %.

Karta 14: Delež surinamskega prebivalstva po posameznih mestnih delih v Amsterdamu.
Največ surinamskega prebivalstva v Amsterdamu živi na območju Zuidoost, drugo tako
območje je Zeeburg, na vzhodu mesta. Na območje Zuidoost so se začeli naseljevati v drugi
polovici 70. let, ko so tam začeli graditi velika stanovanjska naselja. Na območju Zuidoosta je
delež surinamskega prebivalstva 32 %.

Karta 15: Delež turškega prebivalstva po posameznih mestnih delih v Amsterdamu.
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Največ Turkov v Amsterdamu živi v Bos en Lommer in Zeeburg. Veliko jih najdemo tudi v
De Baarsjes in Geuzenveld–Slotermeer. Največji delež jih je v mestnem delu Bos en Lommer,
kjer znaša delež 16 %. Zdaj najdemo okoli 40 % amsterdamskih Turkov v zahodnem delu
mesta. Leta 1986 je bilo povprečje Turkov v vsakem mestnem delu 2,5 %. V mestu je najmanj
6 območij, kjer je delež turškega prebivalstva tudi trikrat večji. V 33 mestnih četrtih pa je bil
leta 1986 delež turškega prebivalstva manjši od mestnega povprečja (Doomernik, 1991,
str.74).

Slika 8: Trgovina z živili in muslimanska mesarija v mestnem delu Bos en Lommer.
Tam, kjer je večji delež turškega prebivalstva, je praviloma tudi večji delež maroškega.
Pogosteje se pojavljajo mošeje, tradicionalne turške oz. maroške trgovine, restavracije,
mesarije. Pogosteje se pojavljajo napisi v turškem jeziku.
Kot prikazujejo zgornje karte, se turško in maroško prebivalstvo bolj koncentrira na zahodu
mesta, predvsem zaradi muslimanske veroizpovedi. Surinamsko, antilsko prebivalstvo in
prebivalstvo iz neindustrializiranih držav pa se koncentrira na jugovzhodnem delu mesta.
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Grafikon 40: Prognoza spreminjanja deleža posameznih etničnih skupin v Amsterdamu od
leta 2004 do 2030 (O+S, 2006f).
V prihodnosti naj bi delež nizozemskega prebivalstva še naprej upadal, najbolj naj bi se
povečeval delež narodov iz neindustrializiranih držav, zmanjšalo pa naj bi se tudi število
prebivalstva (O+S, 2006f). Delež priseljenega naj bi naraščal bolj v zahodnih delih mesta, kjer
je več turškega in maroškega prebivalstva, kot na območju Zuidoost, kjer prevladujejo
Surinamci. Povsod v Amsterdamu pa bi se delež priseljenega prebivalstva povečeval (O+S,
2006f).
Vsaka etnična skupina je poglavje zase in zastopa tudi različen položaj v nizozemski družbi.
Etnične skupine dosegajo različne stopnje integracije v nizozemsko družbo. Pri stopnji
integracije gre predvsem za socialne kontakte, kulturno orientacijo, razumevanje in uporabo
nizozemskega jezika ter identifikacijo znotraj posamezne etnične skupine. Od vseh priseljenih
skupin so v nizozemsko družbo najbolj integrirane karibske skupine. Nizozemščina je
največkrat njihov materni jezik, stikov z Nizozemci je veliko in so intenzivni. Pri Surinamcih
in Antilcih gre integracija z vsako novo generacijo bolj v smer asimilacije. Drugače pa je pri
integraciji mediteranskih skupin. Vsaka mediteranska skupina stoji sama zase, ima manj stika
in informacij z avtohtonim prebivalstvom. Razlike med skupinami so zelo velike, poznajo se
tudi v generacijah in stopnji izobrazbe (De Groot, 2004, str. 24).
V Amsterdamu zaenkrat še ne prihaja do procesov getoizacije, čeprav določene etnične
skupine spremenijo videz nekaterih mestnih četrti, v katerih so zastopane v večjem deležu.
Etnična struktura nekega območja ni nikoli zelo homogena in tudi območje ni ostro omejeno,
da bi lahko veljalo za geto. Etnična struktura prebivalstva se na območjih s pestrejšo etnično
strukturo tudi stalno spreminja.
Posledica velikega števila priseljencev in njihove neenakomerne razporeditve po mestu je
nastanek črnih in belih šol. O črnih šolah govorimo, kadar je delež učencev s priseljenskim
poreklom velik. Tako je v Amsterdamu 48 % vseh šol črnih. V 15 šolah pa je delež učencev s
priseljenskim poreklom večji kot 75 %.
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Izvedena je bila tudi krajša anketa, ki pa ni bila dovolj reprezentativna, da bi bila lahko bolje
uporabljena v diplomski nalogi. Vseeno pa so v delo vključena nekatera stališča, ki so se
izoblikovala tudi pri tako majhnem vzorcu. To se vidi predvsem pri vprašanjih, ki so se
nanašala na etnično strukturo Amsterdama oziroma v katerih mestnih delih je etnična
struktura najbolj pestra. Podobni podatki so bili dobljeni tudi iz statističnih virov in so bili
uporabljeni v diplomski nalogi. Tako je bila anketa bolj namenjena avtorici, da si je lahko
izoblikovala neko malo širšo sliko in zvedela za mnenja nekaterih prebivalcev Amsterdama o
etnični strukturi in varnosti v Amsterdamu.
V Amsterdamu ne prihaja do nasilja zaradi etnične pestrosti. Do nasilja in kriminala prihaja v
delih mesta, kjer je nižja stopnja izobrazbe, višja stopnja brezposelnosti, nižji socialni
standard in kjer so prisotni ostali problemi v družbi, kot so na primer droge. Vsi zgornji
razlogi pa so prisotni tudi na območjih, kjer je etnična struktura pestra. Predvsem zaradi
etnične pestrosti je za Nizozemsko in Amsterdam veljala visoka stopnja tolerance in strpnosti.
To se je vse zamajalo novembra 2004, ko je bil v Amsterdamu ubit znan nizozemski režiser
Theo van Gogh. Znan je bil po kritikah nazadnjaške urejenosti islamskih družb. V svojih
izjavah in časopisnih kolumnah po napadu na ZDA 11. septembra 2001 je imame označil za
sovražnike žensk in se norčeval iz preroka Mohameda. Umoril ga je 27-letni Mohamed B.,
član islamske teroristične organizacije de Hoofdstadgroep, ki je pripadnik druge generacije
maroškega prebivalstva na Nizozemskem. Po umoru Van Gogha je prišlo do nasilja nad
muslimanskim prebivalstvom. Prebivalstvo, tako imigrantsko kot avtohtono, je bolj previdno,
kaže se manjša stopnja tolerance in prebivalstvo je pod določeno napetostjo. To pa ni bil prvi
tak dogodek na Nizozemskem. Maja leta 2002 je bil ubit skrajni desničarski voditelj Pim
Fortuyn (RTV SLO, 2005). Že več kot deset let pred temi dogodki, leta 1992, je narodna
raziskava v šolah (Nationale Scholierenonderzoek) pokazala, da več kot polovica
srednješolcev meni, da je na Nizozemskem preveč tujcev. Skoraj 2/3 pa menita, da je
Nizozemska prepolna in da ne potrebuje več nobenih tujcev (Van der Werf, 1998, str. 269).
Lahko rečemo, da Amsterdam leži v centru Evrope, v bližini Porurja, Pariza, Bruslja in
Londona, kar je njegov največji potencial. Je glavno mesto Nizozemske in tudi mesto z
najvišjim deležem priseljenega prebivalstva. Je multikulturno in multietnično mesto, kar se da
čutiti na vsakem koraku. Je mesto s še vedno visoko stopnjo tolerance in strpnosti, ki ga je
vredno obiskati.
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8. SUMMARY
The purpose of this B.A. paper is to present the ethnic structure of Amsterdam and the
consequences of this particular ethnic structure for the city.
The percentage of Turkish and Moroccan population is larger in western parts of the city in
Bos en Lommer, De Baarsjes and Osdorp. The percentage of Suriname and Antillean
population is larger in southeastern parts of Amsterdam in Zuidoost.
Each ethnic group represents different position in the Dutch society. Each ethnic group
reaches different level of integration into the Dutch society. Here goes mostly for social
contacts, cultural orientation, comprehension and usage of Dutch language in everyday life
and for identification within one ethnic group. From all groups with foreign background are
Suriname and Antillean group more integrated into the Dutch society. Usually is the Dutch
their mother tongue, they have lot of social contacts with Dutch people and these contacts are
intense. Integration goes with every new generation towards assimilation. It is different with
Turkish and Moroccan group. They stand more on their own; they have less information and
less social contacts with population with foreign background. Still there are big differences
between ethnic groups.
The second generation of people with foreign background is in media more exposed. They
have more often problems with searching of personal identity. They do not know how to
declare themselves for the Dutch people or for the members of their own ethnic group. In
searching for their identity they do sometimes some steps like traditionalism, which can be
also radical.
There are no ghettos yet in Amsterdam. Some areas have quite homogenised ethnic structure,
but it is not enough for ghetto forming. All areas are also good connected with each other,
which means there are no strict borders between the areas. And ethnic structure of one area is
also quickly changeable, which is not true for ghettos.
The consequence of lager number of immigrants in Amsterdam and their unequal
representation in parts of the city is formation of white and black primary schools. We talk
about black schools when procentage of immigrant pupils is higer than percentage of
autochthon pupils. In Amsterdam is 48 % schools black. In 15 schools is percentage of pupils
with foreign background higer than 75 %.
In Amsterdam there is no violence yet as consequence of variety of ethnic structure. The
percentage of criminal and violence is higher in area with mixed ethnic structure, but more
because of higher level of unemployment, lower level of education and other social problems.
All reasons above are present also in areas with mixed ethnic structure. This stands for
Zuidoost, Bos en Lommer, De Baarsjes and Osdorp. Because of mixed ethnic structure are the
Netherlands and Amsterdam known of tolerance on every field of life. But this almost became
a fairytale when in November 2004 Dutch movie director Theo van Gogh was murdered. The
killer was Mohamed B., member of Muslim terrorist organisation the Hoofdstadgroep.
Mohamed is second generation Moroccan. After the murder of Van Gogh there was some
violence on Muslim people and their properties and now there is larger lack of tolerance. All
society is under pressure.

84

Also more than 10 years ago there was a research between students and more than a half
thought that the Netherlands is already too full and that it does not need more foreigners. But
still is tolerance very present in Dutch society.
Even though Amsterdam is the capital of the Netherlands, also the biggest city with the
biggest percentage of people with foreign background, they do not have bigger problems.
Amsterdam is multiethnic and multicultural city, which you can feel on every step. It is a city
with high level of tolerance worth a visit.
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10. PRILOGA
AVO
HBO
LBO
MBO
MAVO
MEAO

HAVO
HEAO

VWO
WO
OETC
OET
OALT

Algemeen
voortgezet
onderwijs
Hoger beroepsonderwijs
Lager beroepsonderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Middelbaar
algemeen
voortgezet onderwijs
Middelbaar economisch en
administratief onderwijs
Hoger algemeen voortgezet
onderwijs
Hoger
economisch
en
administratief onderwijs
Voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs
Wetenschappelijk onderwijs
Onderwijs in eigen taal en
cultuur
Onderwijs in eigen taal
Onderwijs in
levende taal

allochtonen

Splošno
nadaljevalno
izobraževanje
Višje poklicno izobraževanje
Nižje poklicno izobraževanje
Srednje
poklicno
izobraževanje
Srednje
splošno
izobraževanje
Srednje
ekonomsko
in
administrativno
izobraževanje
Višje
splošno
srednje
izobraževanje
Višje
ekonomsko
in
administrativno
izobraževanje
Priprava
na
visoko
izobraževanje
Visoko izobraževanje
Izobraževanje v lastnem
jeziku in kulturi
Izobraževanje v lastnem
jeziku
Izobraževanje v priseljenskih
jezikih
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