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Bart Kerremans: 11 miljoen mensen treden uit de schaduw 

 

Hoe Amerika zijn immigratiedossier aanpakt 

 

Het leek wel een wedstrijd de afgelopen dagen. Eerst waren er de acht senatoren die tegen eind deze week 

een reeks voorstellen rond immigratie bekend wilden maken. Daarna volgde de melding dat Obama met een 
eigen reeks voorstellen zou afkomen. Na wat heen-en-weergeschuif met data volgde uiteindelijk een 
presidentiële speech, in Las Vegas.Velen onder de 11 miljoen illegale immigranten in de Verenigde Staten 
zullen er met stijgende verbazing naar gekeken hebben. Republikeinen en Democraten lijken plots in een 
wedren naar legalisering verzeild te zijn geraakt. Een jaar geleden leek dit nog onmogelijk. Niet alleen zat 
het immigratiedossier toen nog muurvast: Obama had er een streng deportatiebeleid op nagehouden 
(strenger dan zijn voorganger) enbovendien waren de Republikeinen onderling met een politiek opbod 

tegen illegale immigratie bezig in hun voorverkiezingen. De presidentsverkiezingen van 2012 veranderden 

deze situatie volkomen.In aanloop naar deze verkiezingen kondigde Obama maatregelen aan waardoor 
immigranten die als kind illegaal in de VS waren beland onder bepaalde voorwaarden de volgende twee jaar 
niet meer voor deportatie moesten vrezen. En zie, op verkiezingsdag verbeterde hij zijn 
verkiezingsresultaat bij de Latino's.Bij de Republikeinen voelde men de bui hangen. Men moest kost wat 
kost een beter resultaat bij Latino's behalen om in de toekomst de kansen op het presidentschap gaaf te 
houden. En in het stemgedrag van de Latino's weegt het thema van de immigratie nu eenmaal sterk door. 

Veruit het grootste deel van de illegale immigranten zijn Latino's, en ook een groot deel van de legale 
immigranten zijn dat.Zowel Obama als de Republikeinen hadden redenen genoeg om het immigratiedossier 
ernstig te nemen. Obama had de Latino's al een keer teleurgesteld na zijn zege in 2008. Zijn belofte om 
binnen het eerste jaar van zijn presidentschap van legalisering werk te maken, was hij niet nagekomen. De 
hervorming van de gezondheidsverzekering had voorrang gekregen. Na zijn herverkiezing zoudenLatino's 
een absolute topprioriteit worden. Obama's inauguratietoespraak bevestigde dit. Bij de Republikei-nen 

leidden discussies over hun electorale herstel al snel tot de conclusie dat er nood was aan minder 
radicalisme en meer pragmatisme, zeker inzake de illegale immigranten. "Los dat probleem op en het 

ethische conservatisme van een deel van de Latino's maakt ze tot een groep waarbij sympathie voor de 
Republikeinen op te wekken valt", klonk het plots. 
 

Immigratiegolf 

 

Legalisering kon dus verwacht worden omdat Democraten en Republikeinen elkaar nu grotendeels konden 
vinden. Voor Obama is het zelfs een dankbaar dossier geworden. De kans op slagen is immers groot. Als het 
lukt zal het om een enorme hervorming gaan. Elf miljoen mensen zullen uit de schaduw van de Amerikaanse 
samenleving worden gehaald. Niet dat het de eerste keer is. In 1986 konden ruim 3 miljoen immigranten op 

soortgelijke wijze gelegaliseerd worden. Maar met 11 miljoen gaat het dit keer toch om een hervorming van 
historische proporties.Toch zijn niet alle problemen van de baan en dat beseft Obama maar al te goed. Een 
deel van de Republikeinen blijft dwarsliggen omdat ze vrezen dat legalisering een vorm van amnestie 
inhoudt die een nieuwe immigratiegolf kan stimuleren. Vandaar dat Obama in de drie grote principes die hij 
in Las Vegas afkondigde grenscontroles en vervolgbeleid als eerste vooropstelde, gevolgd door een pad naar 
legaliteit (en eventueel staatsburgerschap). Vandaar ook dat illegale immigranten geen voorrang zouden 

krijgen op mensen die momenteel de legale weg volgen. Vandaar ook dat een boete voorzien zal worden, 

gezien illegale immigranten naar de letter van de wet in de fout zijn gegaan. Vandaar ten slotte dat Obama 
het echte werk rond immigratie aan het Congres overlaat en zijn eigen plan als stok achter de deur 
houdt.Kortom, de hervorming heeft een redelijk grote kans op slagen. Beide partijen hebben veel belang bij 
een oplossing, maar het is een evenwichtsoefening. De partijen balanceren tussen zalven en slaan. Onder 
andere proporties en in een andere context is het een zoektocht die Europa bekend in de oren moet klinken. 
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