Wnpnln$ spreken deq%lljkeactlv~teltenu als
VWW-leden a m en zren we u re~elmattgop
&ze Isp?enkamafefl. Om ook reder de kans te
geven In haar/zqn ovewolle agenda daarvoor
dtt jaar het
dljd vnj ts houden, zullen wn] e ~ n d
grogramma vmr 1988 bekend maken Suggestjes en opmerk~ngenIn verband met deze

binnen
en binnning
hrijfop3el z ~ j n
Ischrijlie mee
t ~ p sen
contact
(050Ing veren broerschij-

hille
l ges
.verb
t hebben
ledthe~vervollc
. we wilWe den.
7 uitgad
zidented
nsten en

Namens het VHN-bestuur
Leo Overmars

De.positie op de arbeidsmarkt van specifieke
groepe,n (ouderen (P Muus), vrouwen (C.
Bouw en C.Nelissen) en jongeren ?I( Brasse
en M. de Vries), de verschillen en overeenkomsten tussen de betreffende etn~sche
, (Marokkanen.
, - qroeoen onderl~ng
Turken en
~ederlanders)komen uitvoerig a.an de orde.
Overige onderwerpen: Ontwikkelingen in onderwijsbeleid en -praktijk (L. v.d. Berg-Eldering), vrijetijdsgedrag van jongeren (P
Brass& T. Pels en J. Pen), maatschappelijke
dienstver1enin.g (P Buiks) en cultuurverschillen en communicatieproblemen (H. Tennekes).
~

Van gastarbeider tot
immigrant
Lotty van den Berg-Eldering (red.), I ~ t c bVan
.
gastarbeider tot immigrant; Marokkanen en
Turken in Nederland (1965-1985). Samsom,
Alphen a/d Rijn. Prijs: f 55,-, 273 pp. ISBN
90 14 03446 6.
In dit boek, bedoeld als basisboek voor degenen die in hun beroepspraktijk met Marokkanen en Turken te maken hebben, wordt de
sociale positie van Marokkanen en Turken op
een aantal terreinen van het maatschappelijk
leven belicht (rechtspositie, arbeidsmarkt,
onderwijs, vrije tijd en maatschappelijke
d~enstverlening).
H. van Amersfoort plaatst de immigratie van
Marokkanen en Turken In het toaalbeeld van
immigratie in Nederland na 1945.
H. Entzinger beschrijft hoe de tijdelijke gastarbeider tot bliivende immiarant werd 0.i.v.
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Dit najaar worden via Migranten-t.v. (kanaal
4) in Amsterdam voor het eerst drie verschil-

