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Dag van de waarheid voor Le Pen

© Corbis. Malika Sorel-Sutter: 'Ik maak geen onderscheid tussen radicalisme en islam.'

Let op! Bekijk de risico indicator

Winst Front National boven
verwachting; socialisten trekken
kandidaten terug

INTERVIEW Met armoede en uitsluiting heeft terrorisme niets te maken, wel
met de afwijzing van westerse normen, zegt de Franse essayiste en
integratiedeskundige Malika Sorel-Sutter.

Malika Sorel-Sutter publiceerde net
voor de aanslagen van 13 november
'Décomposition Française' ('De
ontbinding van Frankrijk'). Haar
these: de politiek weet al jaren welke
grote problemen massa-immigratie
met zich meebrengt. Maar de
machtigen kijken weg, omdat ze laf
zijn, middelmatig of beide.

De elites hebben dit land in
gevaar gebracht. Door te veel
immigranten toe te laten met
een erg afwijkende cultuur, en
door vervolgens niets van die
mensen te vragen

En daar verandert de terreurgolf van vrijdag de dertiende niets aan, zegt SorelSuter, terwijl ze nipt aan een glas ananassap in een brasserie op de ChampsÉlysées. Ze beklaagt zich over gebrek aan aandacht voor haar 'boodschap': "Het
failliet van de integratie heeft geen sociaal-economische maar culturele
oorzaken. Media mijden me."
Iedereen spant samen tegen Malika Sorel-Sutter.
"Daar is geen complot voor nodig. Het dominante gedachtengoed doet zijn werk.
Als immigranten ontsporen of geweld gebruiken, dan komt dat volgens de
heersende ideologie door de Franse samenleving, die dus op z'n minst
medeverantwoordelijk is aan de moord op 130 mensen. Men wil die waarheid
niet horen."
En wat is dan die waarheid?
"De elites hebben dit land in gevaar gebracht. Door te veel immigranten toe te
laten met een erg afwijkende cultuur, en door vervolgens niets van die mensen te
vragen. Het is overal in Europa gebeurd. Frankrijk heeft alleen het langste
weerstand geboden, omdat het een assimilatiemodel had dat gebaseerd was op
de laïcité, de Franse opvatting van de scheiding tussen kerk en staat.
Bestuurders pleegden verraad aan de laïcité. Ze lieten toe dat moskeeën werden
gefinancierd onder het motto: haal moslims uit de kelders onder flatgebouwen en
alles komt goed.

Polderpeil
Griekenland moet uit de eurzone
stappen. Dat is beter voor ons
allemaal.
Eens, de euro lijdt onder de economische
malaise in Griekenland
3096 (66%)
Oneens, een grexit heeft grote politieke
gevolgen
1618 (34%)
Totaal 4714
Lees ook: Eurogroep zegt Griekenland de
wacht aan - 27/06/15

Nu, onder de staat van beleg, krijgen diezelfde moskeeën bezoek van de politie
of worden gesloten wegens radicalisme. Dat bewijst dat je met toegeeflijkheid
nergens komt en dat materiële omstandigheden geen invloed hebben op de
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inhoud.
De banlieue-rellen in 2005 waren een eerste waarschuwing, maar er veranderde
niets. De rellen werden 'sociaal protest' genoemd, terwijl het uitbarstingen van
haat waren. De kern van het probleem is dat men altijd heeft gedaan alsof
immigranten alleen een lichaam hebben dat je moet voeden, en dat ze hun
identiteit thuis achterlaten."

© AFP. De Franse premier Manuel Valls

Maar je kunt toch moslim zijn en
Wie emigreert, verandert
Fransman? De toekomst is
niet alleen van grondgebied,
volgens een filosoof als Michel
maar ook van volk. En dat is
Maffesoli aan de burger met een
vreselijk moeilijk, voor veel
meervoudige identi- teit. Een
homogeen volk is een achterhaald mensen onmogelijk
idee, we moeten accepteren dat
onze landen bestaan uit een
verzameling gemeenschappen.
"Allemaal theorie. Wie emigreert, verandert niet alleen van grondgebied, maar
ook van volk. En dat is vreselijk moeilijk, voor veel mensen onmogelijk. Maar
zonder gedeelde waarden, zonder een 'wij' gaat het niet. Gewone mensen
begrijpen dat heel goed. Die zien iemand met een djellaba of een hidjab in hun
supermarkt en zeggen: die is niet Frans, dat is een buitenlander. Zij hebben
helemaal gelijk.
Om echt Frans te zijn moet je je ook de Franse mentaliteit, zeden en gewoonten
eigen maken. Maar zo redeneren onze elites niet, die proberen dit evidente
probleem te omzeilen. Neem oud-premier Dominique de Villepin - ik zat in zijn
adviesgroep toen hij presidentiële ambities had. Hij riep: 'Met de Italianen kwam
het ook goed!' Villepin wist dat die vergelijking kant noch wal raakte. Van de
Italianen die zich tussen 1870 en 1940 in Frankrijk vestigden, vertrok twee derde
weer omdat ze niet konden aarden. Zo ingewikkeld is emigreren dus, zelfs
binnen verwante culturen."
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Waarom zei Villepin dat dan?
"Het leverde hem steun op, voor optimisme is de markt altijd groter. Wij hebben
geen politici meer van het formaat van De Gaulle of Churchill. De huidige politici
zijn narcistisch, vooral gericht op de eigen carrière, niemand die opkomt voor het
algemeen belang. Dat zie je aan Turkije. Dat krijgt 3 miljard om te doen wat we
zelf verzuimen: het beschermen van onze grenzen. Vervolgens wordt
onderhandeld over toetreding tot de Europese Unie, waar de overgrote
meerderheid van de bevolking tegen is. En vervalt de visumplicht voor Turken
vanaf 2016.
Onze elites zijn wereldburgers die net zo makkelijk in New York, Amsterdam of
Parijs wonen. Zij hadden er geen moeite mee om de grenzen op te heffen voor
vrij verkeer van goederen en personen. Uiteindelijk houden ze ook niet echt van
hun land, liefde voor de natie vinden ze bij de onderbuik horen. Zo verraden zij
hun eigen volk, dat de gevolgen van het multiculturalisme níet kan ontlopen."

functie, trefwoord of bedrijfsnaam
plaats of postcode
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U voelt zichzelf ook verraden?
Integreren betekent dat je
"Ja, ik voel mij verraden als patriot.
aflegt wat niet te verenigen is
Ik heet Malika, heb lang in Algerije
met de cultuur van het land
gewoond en het is duidelijk dat mijn
waar je gaat wonen
analyse is bepaald door mijn eigen
ervaringen. Ik ben met volle
overtuiging Française geworden. Ik
deel de visie van Ernest Renan die
de natie definieerde als een ziel, een geestelijk beginsel, 'het
gemeenschappelijke bezit van een rijke erfenis aan herinneringen en uit het
tegenwoordige saamhorigheidsgevoel, de wens om samen te leven'.
Het natiebegrip van Renan is open; wie wil, kan er deel van uitmaken. Ik ben
enorm teleurgesteld als ik zie hoe alles te grabbel is gegooid. Eerst was
assimilatie de norm, toen integratie en nu is het inclusion: het Franse volk moet
de nieuwkomer maar accepteren zoals hij is."
Gaat het wel zo slecht met de integratie? Volgens het Insee, het Franse
CBS, voelt driekwart van de moslims zich geheel of gedeeltelijk Frans.
"Het is met die studies van het Insee zoals in Orwells '1984': wat u ziet bestaat
niet. Deze rapportages omschrijven niet wat het betekent om Frans te zijn. Ze
vragen alleen: voelt u zich Frans? Daarmee krijg je niet boven water dat de
cultuur van de meeste immigranten zich kenmerkt door groepsdruk. En dat er
geen individuele vrijheid of gelijkheid tussen de seksen bestaat.
Neem de opkomst van de hidjab, de allesbedekkende hoofddoek. 'Het
buurmeisje draagt een hidjab, waarom jij nog niet?' Zo gaat dat. Integreren
betekent dat je aflegt wat niet te verenigen is met de cultuur van het land waar je
gaat wonen. De hidjab is een aantasting van het gelijkheidsprincipe en de
waardigheid van vrouwen, zoals de islamoloog Abdelwahab Meddeb het
fomuleerde.
Dat het niet goed gaat met de integratie, zie je ook aan de Franse taal die in
achterstandswijken steeds minder wordt gesproken. Dat is heel ernstig, omdat
een taal veel meer is dan een communicatiemiddel, het is een manier om de
wereld te beschouwen. Dat kun je zien aan het taalbeleid in Marokko. Het
onderwijs is daar in de jaren zeventig gearabiseerd, ten koste van het Frans, en
dat heeft volgens de schrijver en linkse anti-racist Tahar Ben Jelloun de
islamisering bevorderd en het kritisch denken gefrustreerd.
Als hij het zegt moet het wel waar zijn, zou je denken. Kennelijk is het Arabisch
een rem op de verwerving van die kwaliteit die zo kenmerkend is voor Europa.
Het Frans heeft het nu moeilijk in de banlieue, omdat er een muur is opgetrokken
tussen de eigen omgeving die halal is (goed, red.) en de Franse samenleving die
haram is (slecht, red.). Waar dit allemaal toe kan leiden hebben we net gezien."
U maakt geen onderscheid tussen
Empathie, een erg
radicalisme en de islam in het
christelijke waarde, vatten veel
algemeen?
moslims op als een teken van
"Dat doe ik nooit, dit geweld gedijt
zwakte, als iets vrouwelijks,
niet in het luchtledige. De afwijzing
van westerse normen is algemeen,
een bewijs dat het Westen
terreur is daar een gewelddadige
inferieur is
vorm van. Deze terroristen zijn niet
opgegroeid met respect voor het
individu, met de vrijheid om te
geloven wat je wilt, of om niet te geloven. De islamitische cultuur is een door en
door mannelijke cultuur. Empathie, een erg christelijke waarde, vatten veel
moslims op als een teken van zwakte, als iets vrouwelijks, een bewijs dat het
Westen inferieur is.
Een ander bestanddeel van de voedingsbodem is dat de islam een andere
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waarde aan het leven toekent, het leven na de dood is belangrijker. Het leven is
vooral van belang voor de dag des oordeels, als duidelijk wordt wie naar de
hemel gaat en wie naar de hel. Terroristen worden niet gedreven door doodsdrift
zoals je wel hoort, maar juist door een drang om te leven; het is alleen een ander
soort leven.
Wat het erger maakt: het voortdurende gehamer van autochtonen op
discriminatie. Het is heel schadelijk voor kinderen die worstelen met hun identiteit
om te horen dat ze worden buitengesloten. Als je tegen een kind steeds zegt
'sorry, het is mijn fout, niet die van jou', dan groeit het nooit op tot een
verantwoordelijke volwassene die zichzelf ter discussie kan stellen. Op deze
manier zijn jongeren opgezet tegen het land waarin ze wonen, steeds opnieuw is
het zaad van haat en wrok verspreid. In zekere zin hoefde Islamitische Staat
alleen maar te bukken om de vruchten op te rapen."
Minister van economische zaken Emmanuel Macron zei dat je 'met een
islamitische naam of een baard tot vier keer minder kans' hebt op een
uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Volgens hem ligt de
voedingsbodem daar.
"Uit veel onderzoek blijkt dat discriminatie de achterstand van immigranten niet
verklaart. Zo schiet bij allochtone jongeren die solliciteren naar hogere
overheidsfuncties de algemene ontwikkeling tekort, zo bleek bij geanonimiseerde
selectieprocedures. Dat heeft niets te maken met uitsluiting. Iedereen kan
zichzelf bijspijkeren met alle moderne communicatiemiddelen, dat is een kwestie
van willen, van initiatief tonen.
In lagere functies kennen allochtone
jongeren de sociale codes niet, of ze
staan daar onwillig tegenover, ze
geven geen hand of houden hun pet
op. Er is geen probleem met
discriminatie in Frankrijk, al de
mensen die dat maar blijven zeggen
zijn inmiddels zelf een enorm
probleem geworden."

Valls waait met alle winden
mee. Hij voelt natuurlijk aan
dat de kiezers het gepraat over
de vermeende achterstelling
van immigranten zat zijn

Na de aanslagen in januari op Charlie Hebdo sprak premier Valls over
'sociale apartheid' in Frankrijk. Na 13 november corrigeerde hij Macron en
verzette hij zich tegen 'sociale excuses'.
"Valls waait met alle winden mee. Hij voelt natuurlijk aan dat de kiezers het
gepraat over de vermeende achterstelling van immigranten zat zijn. Valls wil nu
'vechten' tegen de segregatie door sociale menging te stimuleren in de
woningbouw. Maar mensen willen niet bij elkaar wonen, ze laten zich niet
dwingen en het is bovendien al veel te laat. Het is een schrijnend teken van
onmacht, heel triest."
Hoe verder?
"Geen idee. Ik ben erg somber over de toekomst. Onder de vele immigranten die
Europa nu bereiken zullen er veel zijn die mislukken om de redenen die ik heb
geschetst. En dat zal ongetwijfeld tot nieuw geweld leiden."
Wie is Malika Sorel-Sutter?
Malika Sorel-Sutter groeide als kind op in de Provence, maar bracht het
grootste deel van haar jeugd door in Algerije. Zij studeerde aan de École
Polytechnique in Algiers en daarna aan de befaamde School voor Politieke
Wetenschappen Sciences Po in Parijs. Zij werkte voor telecom- en
defensiebedrijven en was lid van een adviesraad voor integratievraagstukken,
de Haute Conseil à l'Intégration. Sorel-Sutter schreef drie boeken over
integratie, waarin zij het belang van culturele en mentale factoren voor een
succesvolle emigratie benadrukte.
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persplex

M.i. moet je de islam niet met het christendom vergelijken maar met de . ten onzent
alom verkondigde Natuurwetten van de Economie: the struggle . of the fittest, het
grijpen van je kansen, als ik het niet doe, doet een . ander het wel. Dan krijgt de
grimmigheid meteen een ander reliëf. Helaas doet niemand . meer aan de
(empathie) van het christendom, alleen bij trouwen, doodgaan . of als de paus
langskomt. Het wordt vast beter. Mevrouw Malika . Sorel-Sutter is m.i. te somber.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

13/12/15 22:39

Mr.Spock

'When on Denobula, act as the Denobulans,' was het advies van dr. Phlox aan
boord van de Enterprise. Ik ben het dus wel eens met mevrouw Sorel wat betreft de
mentaliteit van veel islamitische immigranten in Europa. Maar is het islamitisch
terrorisme ontstaan in Europa? Nee, het wordt geexporteerd vanuit het Midden
Oosten waar het gevoel van achterstelling door het Westen door Osama Bin Laden
handig is gebruikt om een heilige oorlog tegen het Westen te ontketenen. En G.W.
Bush trapte er vol in.
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13/12/15 22:37

gaap

Dit is een hot item op www.geenstijl.nl
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

13/12/15 22:32

martin_ludgerink

Wat een geweldig goed artikel! Dank Trouw, dank dank dank! Ik mag hopen dat dit
overtuigende verhaal bij velen de ogen opent, ook en met name bij de Trouwredactie die al jaren fervent campagne voert voor massa-immigratie en wegkijkt als
dit problemen oplevert.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

13/12/15 22:30

Ninel

Malika Sorel-Sutter, geboren uit Algerijnse ouders is een voorbeeld van een
geslaagde integratie. En debiteert in dit artikel buitengewoon zinvolle bemerkingen.
Met de integratie, zoals die tot op heden plaats vond, is door veel beleidsbepalers
zwaar geblunderd. Toch zijn 'volksverhuizingen' van alle eeuwen en niet tegen te
houden. Ook wij Nederlanders komen maar gedeeltelijk hier vandaan. Probleem is
dat Malika Sorel-Sutter tevens 'koren op de molen' is van lieden met bedenkelijke
ideologieën.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

13/12/15 22:28

arjan53

Alvorens dit artikel te lezen eerst de wegkijkbril afzetten. Het is nu zaak de migratie
naar Europa te stoppen en terug te draaien. Dat laatste kan door eisen aan
opleidingen en taalbeheersing te stellen voor uitkeringen. Als we voor het verkrijgen
van bijstand de eis invoeren dat men niet verwijtbaar werkloos moet zijn. De taal
niet spreken of zonder opleiding hier komen maakt dat men werkloosheid kon
verwachten. Idem bij klederdracht . Recht op asiel is geen recht op levenslang
onderhoud.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

13/12/15 22:15

Ninel

Frankrijk had nimmer 'landen in een land', moeten laten ontstaan. Banlieus, waar
mensen uit een geïmporteerde cultuur met zijn allen op elkaar zitten. Dat zijn de
facto 'enclaves'. Integratie realiseer je door spreiding, waarbij de bestaande cultuur
altijd 'toonaangevend' moet zijn. Dat moet ook een vuistregel zijn bij immigratie. Het
woord zegt het al. Het begint fout door ze met zijn allen op een klutje te plaatsen.
Mensen ontwikkelen dan een eigen volstrekt nieuwe cultuur geënt op de oude...
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

13/12/15 22:08

boris-Haarlem

Moslims brengen de elites in gevaar. Elites brengen de moslims in gevaar. Moslims
zijn een gevaar voor ons. Elites brengen ons in gevaar. Of zoiets. Bedankt
GeenStijl!
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

13/12/15 22:08

Sasha Berkman

Ik vraag mij altijd af waar pedante rechtse narcisten hun zelfbeeld op baseren? Als
het aan hun ligt moeten we terug naar de middeleeuwen qua humanisme en
beschaving. Ze zijn wat ze anderen verwijten: profiteurs en collaborateurs en ze
storeten de mensheid in het ongeluk als we ze hun gang laten gaan. Kijk alleen
maar naar hoe deze mevrouw mensen kwalificeert, groepen mensen stigmatiseert
etc etc. Deze dame is geen haar beter dan ISIS qua gedachtengoed.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

13/12/15 21:45

bright&early

Een conclusie over waarheden die er niet om liegen. De som van het debacle ligt bij
de vernoemde middelmatigheid van de machthebbers en hun lafheid. Niemand durft
het voortouw te nemen en de instroom van vluchtelingen te stoppen. Niemand durft
het aan naar rigoreuze maatregelen te zoeken en ze uit te vaardigen. Het
pessimisme van Sorel-Sutter delen wordt uitgelegd als fobie. De meerderheid moet
machteloos toezien dat Europa wordt verkwanseld tot een derde werelddeel waar
geweld normaal is.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

13/12/15 21:26

Bukovic

Een verademing om deze nuchtere Malika Sorel te lezen. Ik vrees echter dat dit
voor de onbenullige elite te hoog gegrepen is. Het zal nog heel lang duren voor
deze wat is bijgespijkerd in de realiteit. Ik hoop dat zij veel vaker in de media aan
bod komt.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

13/12/15 21:25

Linen

Heldere en goede analyse van Malika Sorel. Hier is niets xenofoobs aan, het is
bijzonder realistisch en scherpzinnig.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

13/12/15 21:12

Fan Ferre

Geen speld tussen te krijgen, maar de waarheid krijgt geen herberg bij het Front
Politiek Correct. Deskundig hoogleraar Beatrice de Graaf - vaak bij DWDD - leutert
ook maar altijd dat terrorisme een voedingsbodem heeft in gebrek aan perspectief,
terwijl in landen waar mensen geen perspectief hebben nauwelijks sprake is van
terrorisme. Dit artikel kielhaalt de gevaarlijke optiek van de politiek correcte
bijzienden. Prima stuk.
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13/12/15 20:59

Catherine

De kop is vreemd totdat je verder leest, pamperbeleid, relativeren en geen normalen
eisen en verwachtingen stellen aan immigranten door linkse elites waar immigranten
daarmee niet geholpen zijn,niet goed integreren,dat dan vooral aan 'de' autochtonen
wijten en zich meer afkeren vd samenleving: een voedingsbodem voor Moslims voor
nog meer afkeer van Westerse normen en radicalisme -in die zin "gevaarlijk".Zij
beschrijf hier in wezen ook de gevolgen en de miskleun van het L multicultibeleid in
NL.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

13/12/15 20:54

merktekens

IJzersterke titel die als vlag precies wél de lading dekt: de maatschappelijk
gemakzuchtige bovenlaag, die wél beslissingen neemt maar níét (belastende)
gevolgen draagt, zijn het gevaar. Dit is uitstekend herkenbaar.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

13/12/15 20:40

mitchell

Het gaat nu al vijftien jaar over niks anders dan over migratie en rechts zit al zo lang
op winst, dat mijn bijna volwassen dochter niet weet dat het ooit anders was. En
toch menen sommige mensen dat dit soort analyses de 'dappere' stem van een
'onderdrukte groepering' verwoord, heel bijzonder. Als het Calimero gevoel zo diep
zit, dan gaat het niet meer weg, dan is het een structureel onderdeel van de
identiteit geworden.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

13/12/15 20:40

Angélica de Sancé

Opmerkelijk dat pas bij de laatste aanslagen de ogen van iedereen open gaan.
Waarom niet in 2005 of meteen na de aanslagen in Londen, Madrid, Kopenhagen
en Brussel? In Keulen doken 15 jaar geleden al beelden op van mannen met
baarden en kalashnikovs die in moskeeen trainingen uitvoerden voor de gewapende
jihad. De haat werd en wordt gepredikt door imams, ook in NL! Vaak doet GeenStijl
er onderzoek na en wordt 'n visum ingetrokken. Dit artikel is eerlijk, alleen erg laat.
En wat gaan we nu doen?
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
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Razdo van Arbit

Nog niet zo lang geleden zou deze geweldige intellectuele een islamofobe dame zijn
genoemd door de intellectuele elite met wortels in het linkse gedachtegoed. . Ik kan
eruit concluderen dat de angst voor de Islam en moslims mij gegrond lijkt en dat de
zogenaamde tolerantie van de intellectuele elite die slechts hun profiel vormt als
goed en humaan, deze angst aanwakkert. Onverschilligheid inzake conflicten en
onderschatting van de ernst kan zeer ernstige gevolgen hebben. Dit is de fase nu.
13/12/15 20:10

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Fair&Balanced

Deze mooie dame is nog een optimiste. . Het is niet domheid en onbenul van de
elites, het is bewust en gecalculeerd gedaan om onze maatschappij te ontwrichten
en nieuw stemvee te importeren. Vandaag zien we al de resultaten in Oldham,
tussentijdse verkiezing waar de gearrangeerde moslim postal votes voor de
doorgestoken en vreemde eindresultaten hebben gezorgd. Ook zien we het nu in
France met de stem tegen FN. De Islam zal het avondland overlopen dankzij deze
verraderlijke elites.
13/12/15 20:09

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

muziekcomponist

Inderdaad:de elites brengen moslims in gevaar, die willen zich gaan verdedigen na
zo lang uitgemaakt te zijn voor het probleem en voor terroristen. Er zijn elites, die
belang hebben bij deze chaos en zullen proberen deze steeds meer te vergroten.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
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'De elites brengen ons in gevaar'
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Front National, slaagde er vandaag ...
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Saudische vrouwen winnen voor het eerst
zetels bij verkiezingen

Vrouwen in Saudi-Arabië stemmen voor het
eerst

Een aantal vrouwen heeft voor het eerst in de
geschiedenis een zetel gewonnen tijdens ...

Voor het eerst in de geschiedenis zijn vrouwen
in Saudi-Arabië verkiesbaar en mogen ...
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Merkel doet compromis: haar CDU zal
streven naar minder asielzoekers

Japan levert hogesnelheidstrein aan India
Een hogesnelheidstrein van Japanse makelij
gaat de Indiase steden Mumbai en Ahmedabad
...

De top van de Duitse regeringspartij CDU is
intern tot een compromis gekomen over het ...
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Grote schade na gasexplosie Verviers

Twitter is mogelijk het doelwit geweest van een
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In het Belgische Verviers is zondagnamiddag
de gevel van een pand volledig ...
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