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fen, zwaarder dan vergeYijkbPlm hubhoudens van autochtone herkornl.
Het gaat daarbij vooral om de gositie
van de sociale minima. Vonnen huishoudens van etnische origine met een
inkomen op het niveau v@nhet minimum een risico-groep, waar de financiele problemen onaanvirardbare consequenties hebben? En waarpm dan
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In dit artikel presenteert de auteur gegevens
uit de Minima-zonder-Marge studies. Bij deze onderzoeken is gepoogd huishoudens van
etnische origine met hun autochtone tegenhangers te vergelijken op therna's die in het
Minimadebat relevant zijn.
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kort overzicht geprescmteerdsvande Wlinimastudies, wearin het 'facet' etnische rninderheden expliciet san de orde is geMleg~t.I n
een later te publiceren onderdel w r d e n
tenslotte e n b l e empirische gegevens uit de
genoemde studies beachreven als randwerk" vow het stellen van nieuwe mderroeksvragen.
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Water econornisch omgaat in huishoudens
vamietnische origine is wetenschappelijk grotendeels een open vraag. De belangstellingl
'voar een derxleliik vraaostuk komt voort uit
h%t..vetrnoed&, .dat etnische groeperingen
'~~un"huishoudeconomie
anders inrichten dan
'%nip~ofrn'eer vergelijkbare autochtone groecb~n~en:darzulks
veroorzaakt wordt door versch~jnselendie samenhangen met de posltle
tVdfi~g&mm~greerde
mmderheid. Mocht het
~b~j"c'e$irischeihuishoudens
mderdaad anders
'%&foaa~~dan karimen verwachterrdat ookde
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Er bestaat enige sanleiding om te verwrrchten dat huishoudens van e t n i x h e o r i ~ i n e
hwn huishoudecenomie a n W s (mwten) inrichten dan hun autochtone tegwnhangers.
Daarvoor zijn een drietal gezichtylunten aan
te geven.

,l

a. Consumptie en consumptiepatmnen zijn
bij uitstek onderhevig aan de 'cuhurele factor'. Mormen, waarden, v e ~ a c h t i n g e ne n
aspiraties uit het land van harkomst spglen
een belangrijke rol, gecompliceerd door allerlei invloeden uit de omringende niauwe wereld 'van buren, kennissen, televisiereclame
en wat dies meer zij.
Daarbii heeft men niet alleen te denken aan
voeding en voedselpakket en de culturele
preferenties en dwangrnatigheden.die rond
deze items vallen waar te nemen. Men kan
evenieer devormen en matevan sociale Dar-
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begint een snelle en omvangrijke erosie. In
1986 bedraagt het koopkrachtverlies ten opzichtevan 1980 reeds 15%. Deze erosie is het
gevolg van bezuinigingsmaatregelen in het
kader van de economische achteruitgang. De
recessie heeft echter nog een belangrijk ander gevolg: het aantal huishoudens dat voor
het sociaal minimum van de overheid afhankelijkwordt neemt dramatisch in omvang toe.
Deze groei wordt veroorzaakt door de sterk
stijgende werkloosheid, maar de overheid
creeert in hoge mate haar eigen sociale minima door kortingen op de zogenaamde 'bovenminimale' uitkeringen.
De regering reageert op de problemen door
sinds 1981 telkenjare een eenmalige uitkering te verschaffen, die het koopkrachtverlies
in het lopende jaar opvangt, maar niet het
verliesvan de jaren daarvoor. De slotsom van
het verlies staat dan ook op 15% in 1986.
Sinds 1980 heeft de regering verschillende
bezuinigingsmaatregelen ontworpen en
doorgevoerd zonder ooit de vraag te stellen
welke de effecten daarvan zouden zijn in de
economie van reeel bestaande huishoudens.
Men ging uit van de veronderstelling, dat het
minimum nog we1 kon krimpen; immers 'het
minimuminkomen van 1984 heeft weer de
koopkracht van het minimum in 1976, en
toen werd het ook niet als een rampsituatie
ervaren', zo stelde staatssecretaris De Graaf
de Kamer gerust. En als dit argument niet
voldoende zou zijn, kon men bedenken dat
het sociale stelsel in de ons omringende landen aanzienlijk minder opleverde. Ook in
deze vergelijking hadden de sociale minima
niet te klagen: ze waren nog lang niet 'echt
arm'.

Minima studies

:

Op zich is de constatering dat het koopkrachtverlies 15% bedraagt weinig informatief. Het
getal is alleen handig in statistische vergelijkingen, het geeft geen antwoord op de meest
wezenlijke vraag, hoe huishoudens op minimumniveau dit koopkrachtverlies opvangen
in de inrichting van hun dagelijks bestaan.
Het antwoord op deze vraag speelde geen rol
bij de discussies aan de regeringstafel, maar
we1 aan de loketten van de sociale dienst.
Daar kwamen sinds 1980 in toenemende
mate huishoudens meedelen. dat ze niet
meer i n staat waren de maandelijkse touwtjes aan elkaar te knopen, bij de huisbaas en
,.bet energ~ebedrlj~f
In het krljt stonden en be,rdjelgd werden met energ~eafslu~t~ng
en huis-
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sociale diensten was dit voldoende

consumptieartikelen, uitgaven voor vervoer
en communicatiemiddelen, en deelname aan
het maatschameliik verkeer.
Alle items beireffen zaken, waarvan deze samenleving meent, dat zonder een redelijk
deel daarvan normaal functioneren niet goed
mogelijk is.
Het rapport had een grote publicitaire impact:
ineens was de armoede terug in Nederland
en in publieke discussie. In de centrale politiek duurde het acht maanden voordat de regering haar - afwijzend - antwoord op het
rapport had geformuleerd. Tal van locale
overheden gebruikten het rapport als basis
voor een eigen gemeentelijk minimabeleid.
Direct na het verschijnen van 'Minima zonder Marge' werd de vraag gesteld hoe huishoudens onder al die gesignaleerde financiele beperkingen hun dagelijks leven
inrichten. Hetzelfde bureau deed daarop in
samenwerking met de Leidse Universiteit
een onderzoek onder 120 Rotterdamse huishoudens, om de 'overlevingsstrategieen* op
het sociaal minimum te beschrijven. Daarover werd gepubliceerd in 'Een minimaal bestaanm2en 'Moderne armoede.3.
In deze studie laat men zien hoe de huishoudens op minimumniveau alleen al vanwege
de kostenfactor zich sociaal isoleren, en tegelijkertijd nieuwe overlevingsstrategieen ontwikkelen om de tering naar de nering te zetten (prijskopen, koopjes jagen, vormen van
gratis participatie en recreatie, verandering
van de huishoudsamenstelling om meer inkomsten te bemachtigen, het 'nemen van
kinderen' uit economische overwegingen).
Conclusie van dit onderzoek is dat er zich een
'onderklasse' in de samenleving dreigt af te
tekenen, die gekenmerkt wordt door eep permanent geworden perspectiefloosheid, door
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