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Wat wordt het maximum aan bui-
tenlanders, als het aan de SVP
ligt?
‘Dat latenzebewust inhetmidden,
daarover zoumetdeEUmoetenwor-
denonderhandeld. Inhetafgelopen
jaarkwamenerper saldo40duizend
EU-burgersbij.DeSVPvindtdatdie
een tezwaredruk leggenopdebe-
schikbarebanen. Enwoningenzou-
denvoorgewoneZwitsers teduur
zijngeworden.Deanderepartijen
vindendatZwitserlandniet zonder
buitenlandersendushet vrije ver-
keervanpersonenkan.’

Staat de SVP dus geïsoleerd?
SVP-leider Blocher had het zelfs
over een ‘pogromstemming tegen
ons’.
‘Landelijk zijndeanderepartijen te-
gen,omdatzehet referendumpri-

mair als vijandig tegenbuitenlanders
zien.Maar lokaal ishetbeeldanders.
InGenève is er eensterkeburgerbe-
wegingdiegekant is tegenalle Fran-
sendieerkomenwerken,maarhun
uitgaven inFrankrijkdoen.Dat soort
weerstandzie jeook inhetgrensge-
biedmet Italië. bovendien isdaarook
de lokaleafdelingvandeGroenen
voorstandervaneen ‘ja’-stem,omdat
zijde toestroomvanbuitenals een
bedreigingvoorhetmilieuzien.Dat
argumentkanbelangrijkworden
voorhetuiteindelijke resultaat.’

Bij het minarettenreferendum
was de uitslag een verrassing,
omdat de peilingen aangaven dat
de meeste Zwitsers tegen een
bouwverbod zouden zijn.
‘Mensengavenbij eenpeilinghet so-
ciaalwenselijkeantwoordendeden
ineenstemhokjewatanders.De
vraag isof datnuweerhetgevalkan
zijn.Wezullenzien.Depeilingenge-
venooknuweeraandateenmeerder-
heid ‘nee’ stemt -bijde laatstepeiling
stondhet ‘ja’-kampop43procent.

‘Eengrootverschilmethetminaret-
tendebat isdaterdestijds inhetge-
heelgeeneconomischeconsequen-
tieswaren.Nuspelendieduidelijkwel
eenrolenzijndewerkgeversende
vakbondenomdieredentegen.’

Hoe is de waarschuwing van EU-
commissaris Redding gevallen?
Zij vindt dat alle verdragen tus-
sen de EU en Zwitserland komen
te vervallen als aan het vrije ver-
keer van personen wordt getornd.
‘Ach,wehebbenookeenultraconser-
vatieveBritsepoliticus langsgekre-
gendiehet juistgoedvondalshet
vrije verkeervanpersonenterdiscus-
siekomt. Ikdenkdatdit soort inter-
venties vanbuitenaf nauwelijks in-
vloedheeft.Ditdebat is allereerst een
interneaangelegenheid,datbeseftde
EUook. En ikdenknietdatbij een ‘ja’-
stemdesoepstraks zoheetgegeten
gaatwordenalsmevrouwRedding
suggereert.’

Van onze verslaggever
Fokke Obbema

D
eZwitsersebevolkingmag
zichzondaguitsprekenover
hetpaal enperk stellenaan
de instroomvanbuitenlan-

ders. TonendeZwitsers zich inmeer-
derheidvoorstanders vaneenmaxi-
mum-aantaldan ishet ‘vrij verkeer
vanpersonen’metdeEuropeseUnie
vandebaan,plusalle anderebilate-
raleafspraken tussendeEUenZwit-
serland, zoheeft EU-commissarisVivi-
anneReddingal latenweten.
Het initiatief voordit referendum

komtvandegrootstepartij vanhet
land,deSVP.DieZwitsersevariantop
dePVV,goedvoorongeveereenkwart
vandestemmen, speelt al langer in
opdevijandigheid tegenbuitenlan-
ders.Daarheefthet landerookrela-
tief veel van:opeenbevolkingvan
ruim8miljoenbijna2miljoen.De
voedingsbodemvoorvijandigheid

bleekvruchtbaar in2009, toeneen
meerderheidzichvooreenverbodop
debouwvanminarettenuitsprak.
Maarhetdebat isdit keerbreder.

Ook linkseZwitsers voelenzich tot
een ‘ja’-stemaangetrokken,omdatzij
hetmilieuwillenbeschermen.De toe-
stroomaanbuitenlanders leidt tot
meerhuizenbouw,meervervuiling
enmeer files, dus trekthet eenwissel
opdenatuur. Peilingengevenaandat
eenmeerderheid ‘nee’ gaat stemmen,
maarpoliticoloogMarcBühlmann,
verbondenaandeuniversiteit van
Bern, vertrouwtzeniet: ‘Hetwordt
spannend.’

Tegen welke buitenlanders rich-
ten de initiatiefnemers zich:
hoogopgeleide West-Europeanen
of arme Oost-Europeanen?
‘Tegenbeidegroepen,hetonder-
scheid speelt indecampagneniet.De
SVPweetdat eengroteminderheid,
40procentvandebevolking, temobi-
liserenvaltmethetbuitenlander-
thema.De inzet isnuhetvrije verkeer
vanpersonenvoorEU-burgers.Dat
raakthoogopgeleidenevenzeerals
laagopgeleiden.

‘Voorniet-EU-burgersgeldenalpla-
fonds:werkgeversdiehenwillenaan-
trekken,moetenviaeenbureaucrati-
scheprocedureaantonendatZwit-
sershunwerknietkunnendoen.Dat
wildeSVPookvoorEU-burgersdie
hierwillenwerken.’

Buitenland
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MakenbuitenlandersZwitserse
huizenteduurof zijnzenuttig?
Interview
Marc Bühlmann

GaatZwitserlandde
immigratiedrastisch
beperken?Zondag isover
dievraageenreferendum.
‘Hetwordt spannend.’

‘NiveauNederlands
Van onze correspondente
Leen Vervaeke

brussel ‘Mijnevriend,gadegij
mee?’Aandat soort zinnetjes, dat
jeopdeVlaamse televisie steeds
vakerkunthoren,kanemeritus
hoogleraarStijnVerrept zichbe-
hoorlijkergeren. ‘Men laatde
normvanhetStandaardneder-
lands los’, zegthij. ‘Deafstandtus-
senhet taalgebruik inNederland
en inVlaanderendreigt zo toe te
nemen.’

Verreptverenigdezichmet
twintiggelijkgezinden–achttien
Vlamingen, tweeNederlanders –
indeActiegroepNederlands, en
lanceerdeeinddecembereenpeti-
tie. Ze roependepolitiek,deme-
diaenhetonderwijsophet Stan-
daardnederlands teversterken,
ende taaleenheid tussenNeder-
landenVlaanderentebevorde-
ren.Depetitie is intussen2.400
keerondertekend.

‘HetniveauvanhetNederlands

inVlaanderen isaanhetafkalven’,
zegtVerrept,die inAntwerpenen
Eindhovenzakelijke communica-
tiedoceerde. ‘Dat is eenbedrei-
ging,wantzokrijgenmensenniet
langerdekanscorrectNederlands
te leren.’Depetitiewordtge-
steunddoor schrijversalsGeert
van Istendael, BennoBarnarden
StefanHertmans.

Het taalgebruik inVlaanderen
ishetafgelopendecenniumonte-
genzeggelijkveranderd. Sprak
eentv-presentatorof leerkracht
inde jarentachtignogonberispe-

Enkijkt ‘eswagemet één
appeltjedoe, da's veel è! Ziet
‘eswaeen schoonslaatjeda
‘ier aanhetworden is.
Keilekker!

Tv-kok Jeroen Meus,
in kookprogramma Dagelijkse Kost

VicepresidentBidenziet ‘geen
aanleiding’omzichnietver-
kiesbaar te stellenvoordepre-
sidentsverkiezingenvan2016.
Dat zeihij vrijdag tegenCNN.Bi-
den (71) zeimedio2015eenbe-
slissing tenemen.Uit eenpei-
lingblijktdatoud-minister
Clintoneenvoorsprong van
61procentophemheeft. AP

Bidenzinspeeltop
kandidatuur in2016

Duizendenmoslimszijnvrij-
daggevluchtuitBangui,de
hoofdstadvandeCentraal-Afri-
kaanseRepubliek.Bij geweld
tussenchristenenenmoslims
zijn sindsdecemberruimdui-
zenddodengevallen.Het Inter-
nationale Strafhofkondigde
vrijdageenonderzoekaan
naaroorlogsmisdaden. AP
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Verenigde Staten

Turkije

Duizendenmoslims
vluchtenuitBangui

EenAzerbeidjaanse journalist
vandeTurksekrant TodaysZa-
man is vrijdagTurkijeuitgezet
omdathijpremierErdoganop
Twitterhadbekritiseerd.Vol-
gensdekrantwerdMahirZey-
nalov (27)doordepolitiegeës-
corteerdnaareenvliegtuigop
hetvliegveldvan Istanbul. AFP

Journalistuitgezetna
kritiekopErdogan

Somswillenook
Groenenminder
immigratie,
omhetmilieute
sparen


