HOE ZIE JIJ DE WERELD?
Waarschijnlijk zie je de wereld zoals die aan ons wordt voorgesteld in de
klas, op het werk en in het nieuws. Net zoals de witte lijnen op de
wereldkaart hiernaast. Maar deze 'standaard' wereldkaart is niet zo
standaard als je denkt. Het kan ook anders, zoals de groene wereldkaart.
Zie je het verschil?
De groene wereldkaart ziet er anders uit, maar doet wel recht aan de
werkelijke oppervlakte van de aarde en haar continenten. Waarom zijn de
witte lijnen dan verworden tot de standaard? Kunnen we dit veranderen
en verbeteren? In dit geval gaat het om iets concreets en meetbaars als
een wereldkaart. Maar hetzelfde geldt voor de samenleving en thema's als
economie, het onderwijs en spiritualiteit.
Dit is wat NIDA doet.
We stellen de 'norm' ter discussie en bieden een alternatief dat meer
recht doet aan de realiteit in de stad, het land en de wereld. We maken
het verschil, door de verschillen te verbinden. Niet tot een eenheidsworst,
maar tot één wereld.
We putten hiervoor inspiratie uit onze wereldwijde wortels. Uit de rijkdom
aan diversiteit die samenkomt in Rotterdam. Geïnspireerd door het
ongewone en tegelijkertijd zo universeel.
We zijn een lokale wereldpartij, geïnspireerd door een wereld(kaart) die
er nu misschien nog gek uit ziet, maar in werkelijkheid helemaal zo gek
niet is.

BESTE STAD- EN WERELDVERBETERAAR,
Vier jaar geleden bundelden we onze krachten en brachten we onze oproep,
jouw stem van de straat naar de raad. Bottom-up. Op eigen kracht. Met het
vertrouwen van meer dan 10.000 Rotterdammers. Meer dan toen gehoopt, is
het ons de afgelopen vier jaar samen gelukt om niet alleen het verschil te laten
horen, maar ook verschil te maken.

Fundamentele verbinding
Maar we zijn er nog niet. Dit is pas het begin. De tegenstelling tussen arm en
rijk, tussen levensbeschouwingen en culturen en de schade aan gezondheid en
natuur vraagt om een fundamentele verbinding. Verbinding tussen hemel en
aarde, stad en natuur, rijk en arm, talent en toekomst. Verbinding van ik, jij en
zij tot wij.
Revolutie van vertrouwen
De urgentie is hoog. Pessimisme is voor hen die het zich kunnen permitteren.
Optimisme is voor degene die geen andere keus heeft. En juist daarom is er
hoop. Het besef en de wil dat het anders moet en kan, was nog nooit zo
wijdverspreid. De beweging groeit. Samen ontketenen we de broodnodige
revolutie van vertrouwen.
Bondgenoten
In én buiten het stadhuis maken we de verbinding en sluiten we
bondgenootschappen met iedere progressieve kracht die bijdraagt aan de
nodige systeemverandering. Van lokale voedselketens en basiszekerheid tot
intellectuele dekolonisatie.
Ik geloof dat de stappen die we hebben mogen maken, de aanloop zijn voor
de sprong die we nu samen zullen maken voor één wereld van verschil.
Nourdin El Ouali
politiek leider NIDA

Lees! Wij5er!
Vóór één wereld van verschil dienen we te beseffen wie we zijn als beweging,
waar we staan als stad (in de tijd en wereld), wat het alternatief is en wat
hiervoor nodig is?
Dit pamflet biedt je hiervoor in vogelvlucht de nodige bouwstenen. Acht
bouwstenen/hoofdstukken die je kunt opdelen in twee delen. De eerste drie
(BLAUWE) blokken/hoofdstukken vormen een inleiding voor de overige vijf
(GROENE). Zie onderstaand schema en de inhoudsopgave voor een overzicht.

Deel 1:
Het eerste hoofdstuk is een samenvatting van de 1) VISIE. De tweede en derde
hoofdstukken geven verdieping aan het 2) DNA en de 3) INSPIRATIE van de
beweging.

Deel Il:
De overige vijf bouwstenen/hoofdstukken vormen de vijf maatschappelijke pijlers
van NIDA: 1) ETHIEK, 2) LEVEN, 3) WELVAART, 4) TALENT en 5) FAMILIE. Elk van
deze vijf blokken bestaat uit drie onderdelen: een 1) maatschappijkritische analyse,
2) een alternatieve (wereld)visie, en 3) de concrete stappen en ideeën voor
Rotterdam. De maatschappelijke thema's (zorg, onderwijs, wonen, etc.) vallen
onder deze pijlers.
Als je alleen geïnteresseerd bent in de concrete ideeën voor de stad, dan hoef je
alleen paragraaf 3 (de lichtgroene bladzijdes) te lezen van deze vijf hoofdstukken.
Wil je meer lezen over wat NIDA heeft betekend de afgelopen vier jaar? Lees dan
de verantwoording in de bijlage.
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INLEIDEND
Wat is de visie van NIDA in het kort en wat betekent dat
Rotterdams DNA en die islamitische inspiratie van NIDA?
Dit eerste deel van het partijprogramma biedt inzicht in wie we
zijn als beweging. Het eerste hoofdstuk biedt een samenvatting
van onze:
1) VISIE op de samenleving. Het tweede en derde hoofdstuk
lichten het
2) ROTTERDAMS DNA en de
3) ISLAMITISCHE INSPIRATIE van de beweging toe.
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1.1 VISIE
Waar brengt 'de vooruitgang' ons?
Nog nooit waren we zo rijk. De economische (waaronder ook
technologische) vooruitgang van de afgelopen twee eeuwen is
ongekend. De levensstandaard en levensverwachting zijn hoger dan
ooit; wereldwijd en al helemaal in Rotterdam. Dat geldt ook voor de
allerarmsten, maar iets aan deze economische groei klopt niet
helemaal. De samenleving is zich blind gaan staren op groei,
waardoor we blinde vlekken hebben ontwikkeld voor de schadelijke
gevolgen die verdere duurzame ontwikkeling hinderen. Een
verrijking en herijking van ons wereldbeeld is nodig om het tij te
keren.

leven. En terwijl de wereld steeds kleiner wordt en we steeds meer
op elkaar lijken, voelen mensen zich steeds eenzamer en meer van
elkaar vervreemd.

Ethiek in de politiek
Deze ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande uitdagingen
hangen met elkaar samen. Ze liggen in elkaars verlengde en zijn niet
los van elkaar te zien en op te lossen. Een holistische,
allesomvattende (wereld)visie hierop is nodig. Dieper begrip en
meer fundamentele hervorming is nodig. Geen obsessie voor blinde
economische groei of populisme, maar een ethisch gedreven
politiek is nodig. Fundamentele verbinding is nodig.

Wat mag het kosten?
leder kind snapt dat bomen niet eindeloos tot in de hemel groeien,
toch denken we dat dit bij economische groei wél kan. Drijfveren als
materialisme, 'eigenbelang' en de constante zucht naar meer, keren
zich uiteindelijk tegen ons. De verwaarlozing van ethiek en
spiritualiteit, de vernietiging van de natuur en onze gezondheid, de
toenemende ongelijkheid, de verspilling van talent en de afbreuk
van familie- en gemeenschapsbanden, zijn omwille van deze 'groei'
op de koop toe genomen. Met alle gevolgen van dien.

Zoek de balans
In de kern draait de uitdaging om het herstel van de verstoorde
balans in de wereld. Om een evenwicht en verbinding tussen het
ethische, ecologische, economische, culturele en sociale. Voor de
verbinding tussen 1) hemel en aarde, 2) stad en natuur, 3) rijk en
arm, 4) talent en toekomst. Voor de verbinding van 5) ik, jij en zij tot
wij. Voor één wereld van verschil!

'Para'-doxale groei
Want terwijl er meer mensen lijden aan overgewicht dan aan honger,
groeit de kloof tussen arm en rijk, overlijden de meeste mensen aan
welvaartsziekten, en is depressie het grootste probleem onder
tieners en jongeren. En terwijl ons leven nog nooit zo veilig is
geweest, voelen we ons angstiger dan ooit. Angstig voor de 'ander',
terwijl vooral onze eigen leefstijl en de gevolgen daaNan voor de
natuur en onze omgeving de grootste bedreiging vormen voor ons
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1.2 ROTTERDAMS DNA
NIDA is als een politiek-maatschappelijke beweging ontstaan in
Rotterdam. Ontstaan vanuit de zonen en dochters van de talrijke
gemeenschappen die onze Maasstad rijk is. Opgegroeid op de
straten en pleintjes van Noord tot Zuid, zwoegend van het Zadkine
tot de Erasmus, geïnspireerd door Laurens en Mevlana, ploegen van
Oost tot West. De diversiteit, de emancipatie, de weerbaarheid, de
verbondenheid met de wereld, de brutaliteit in combinatie met een
klein hartje, ze vormen het DNA van Rotterdam en dus dat van NIDA.

Weerbaar en creatief
We kennen de klappen van tegenslag, zoals het bombardement op
ons centrum, maar we weten er ook weer bovenop te komen.
Samen. Met steun van elkaar en de wereld. We stropen de mouwen
op en gaan aan de slag. We vernieuwen en experimenteren. Het
maakt Rotterdam een proeftuin, qua architectuur, kunst, cultuur en
keuken. Kubuswoningen, 'spoken word' en een kapsalon. En ook in
politiek. Van Fortuyn tot NIDA.

Vrijheid, diversiteit en verbondenheid
Zoals de schepen in onze haven, verspreiden de culturele wortels
van Rotterdammers zich over de hele wereld. Er is geen
levensbeschouwing tussen hemel en aarde die niet in Rotterdam
wordt geloofd en betwijfeld. Wereldhandel, -politiek, -migratie en
geboorte brachten en brengen onze stad van oudsher de culturele
en levensbeschouwelijke diversiteit die we rijk zijn.

Grote bek, klein hartje
Ook een grote muil zijn Rotterdammers niet vreemd. Daaronder
schuilt echter vaak een klein hartje en Rotterdam kent ook haar
gevoeligheden. Zoals momenten van intolerantie, apathie en angst.
Politiek-religieuze twisten tijdens de reformatie, ons aandeel in
kolonisatie en slavernij, de vervolging tijdens de Tweede
Wereldoorlog en spanningen tussen het stadsbestuur en de
arbeiders(wijken). Hoe graag we dit alles ook zouden willen
externaliseren tot iets van 'de ander' of 'vroeger', dienen we daar als
stad op momenten van zwakte en onzekerheid niet (opnieuw) aan
toe te geven. Juist door ons hier bewust van te zijn, ervan te leren en
dit samen te overstijgen met het positieve.

Emancipatiemachine en wereldstad/dorp
Rotterdam is een wereldstad. Sommigen vinden het een te groot
woord voor een stad met ruim 600.000 inwoners. Maar een
werelddorp is Rotterdam zeker met de wereldwijde wortels en de
boerenoorsprong van vele Rotterdammers. Zeeuwen, Brabanders,
Anatoliërs en Riffijnen die voor de arbeid in de afgelopen eeuwen en
decennia naar Rotterdam kwamen om van een dubbeltje een kwartje
te worden. De stad groeide hand in hand met hen mee. Rotterdam is
emancipatie.

Rotterdam, als veilig toevluchtsoord, een broedplaats van
emancipatie en vernieuwing, een plek waar je de wereld ontmoet.
De plek waar we één wereld van verschil maken.
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1.3 ISLAMITISCHE INSPIRATIE
De basis: vijf pijlers
Deze visie is gestoeld op vijf maatschappelijke doelen.
Het waarborgen en ontwikkelen van de vijf pijlers: 1) ethiek, 2) leven ,
3) welvaart, 4) talent, 5) familie. Het gaat om basisrechten,
verantwoordelijkheden en vrijheden die we als maatschappij voor
iedereen dienen te waarborgen. Hoe men vervolgens vorm en
invulling geeft aan zijn of haar levensbeschouwing, de ontwikkeling
van talent of familieleven staat eenieder vrij.

De inspiratie van NIDA is even universeel en essentieel als water.
Haar bronnen vinden we 1) in het hart van eenieder; 2) in de diepere
betekenis en balans van het leven (mens, natuur en universum) en 3)
in de spirituele inspiraties van duizenden profeten verspreid over de
wereld en de geschiedenis. Velen waarvan we de naam niet eens
kennen, maar ook wereldbekenden als Abraham, Zarathustra, Mozes
en Jezus tot en met de profeet Mohammed. Hun spirituele erfenis
ontwikkelde zich tot een rijke diversiteit aan levensbeschouwingen
en tradities, welke in essentie hetzelfde is: 'islam'.

Het pad naar de Bron
Deze vijf uitgangspunten zijn holistisch: alomvattend, met elkaar
verweven en samenhangend. De pijlers richten zich tot de 1)
ethische, 2) ecologische, 3) economische, 4) culturele en 5) sociale
uitdagingen in de stad. Thema's als onderwijs, zorg, veiligheid vallen
hieronder (zie leeswijzer pag. 4). Deze pijlers en onderliggende
inzichten, principes en idealen vormen samen onze visie. Zij vormen
het pad waarlangs we samen bewegen in vrede, in harmonie met de
Bron, onze omgeving en onszelf. Vijf kernwaarden zijn hierin leidend:
spiritueel, duurzaam, sociaal, creatief en inclusief.

Islam
'Islam' komt van het woord 'sa-la-ma'. Dat betekent 'vrede
verwezenlijken' en 'een geschenk van jezelf' maken. De 'overgave
aan vrede en harmonie'. In balans zijn met jezelf, je omgeving (mens
en natuur) en de Bron van het Leven. Noem het God (in het
Nederlands of Engels), Allah (Arabisch), Jahweh (Hebreeuws) of
welke taal dan ook. Die Ene Onvoorstelbare Bron, waar uiteindelijk
alles en iedereen, bewust dan wel onbewust, in de grote cirkel van
het Leven, van komt en naar gaat.

Bovenstaande is verwerkt in onderstaand schema:

Eenheid in diversiteit
Harmonie dus, vrede ofwel balans. Om hiertoe te komen biedt onze
inspiratie de nodige universele inzichten, principes en idealen. De
islam kent verspreid door haar geschiedenis over de wereld een rijke
(culturele en religieuze) diversiteit aan beleving en interpretatie.
Deze diversiteit is gestoeld op een algemeen gedeelde basis.
Principes en richtlijnen voor individu en geloofsgemeenschap, en die
voor de samenleving als geheel. Het zijn de principes en richtlijnen
voor de samenleving die relevant zijn voor de politiek en de
maatschappijvisie van NIDA.

Pijler
1) Ethiek
2)Leven
3)Welvaart
4)Talent
5) Familie
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Domein/uitdagingen
eth1schelreli9ieuze
ecologische
economische
culturele
sociale

Kernwaarden
Spiritueel
Duurzaam
Sociaal
Creatief
Inclusief

EEN HOLISTISCHE VISIE
De politiek vandaag de dag is geneigd om problemen op zichzelf
staand en 'pragmatisch' (of eigenlijk: simplistisch of populistisch) op
te lossen. Terwijl problemen doorgaans helemaal niet op zichzelf
staan, veel complexer zijn en meer begrip en een langetermijnvisie
behoeven. Een holistische visie gaat uit van de samenhang tussen
(op het eerste gezicht) uiteenlopende uitdagingen.
Zo heeft een gebrek aan ethiek in de samenleving effect op onze
economie, wat vervolgens haar weerslag heeft op de ecologie en
evenzo op het sociale en culturele domein. En vice versa (zie voor
een indruk het schema op de volgende bladzijde). Alles staat dus op
verschillende manieren met elkaar in verbinding.
De strijd voor een inclusieve samenleving dient dan ook hand in
hand gevoerd te worden met de sociale strijd de strijd voor
duurzaamheid en de strijd voor ethiek en idealisme. Een holistische
benadering op basis van principes en idealen van waaruit je
uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen samenhangend en
consequent benadert.
De visie van NIDA is zoals toegelicht, gestoeld op vijf pijlers, vijf
maatschappelijke domeinen en verschillende maatschappelijke
uitdagingen die daaraan onderliggend zijn. Dit tweede deel van het
pamflet geeft in drie trappen de verdere verdiepingen weer van
iedere afzonderlijke pijler: vanuit 1) een kritische
maatschappijanalyse, 2) een alternatieve (wereld)visie, 3) een
concretisering naar de ideeën en stappen in het Rotterdamse.
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2.1 ETHIEK
1) Waar is de liefde?!
'Iets van vroeger' naar nu
De beleving van het religieuze, het spirituele en daarmee ook het
ethische verviel steeds meer tot 'iets van vroeger' of iets voor thuis.
Geleidelijk aan draaide ook het politieke debat steeds meer om het
economische en minder om het ethische. En terwijl zo het religieuze,
het spirituele, het ethische steeds meer uit de publieke sfeer van de
samenleving verdwenen, gold dat zeker niet voor de behoefte
hieraan. Die behoefte is namelijk onveranderd gebleven, zij het al
dan niet in andere vormen (bijvoorbeeld minder hiërarchisch). Die
behoefte is misschien wel juist door haar verdrukking uit het
publieke domein, groter dan ooit. Zowel thuis als in de publieke
ruimte. Van meditatie, mindfullness en Happiness tot de opkomst
van Pinkstergemeenten en moskeeën.

Over hoe het materialisme zingeving en spiritualiteit uit de
samenleving drukt tot 'iets van vroeger' of in het meest
gunstige geval tot 'iets voor thuis' of 'iets voor erbij'.
De Rotterdammer Bernard Mandeville (g. 1670) was de eerste
belangrijke pleitbezorger van de 'need for greed' filosofie. Hij zette
uiteen hoe ondeugden, zoals hebzucht, ijdelheid en bedrog, een
noodzakelijke voorwaarde zijn voor (economische) vooruitgang. Een
visie op vooruitgang gedreven door materialisme, eigenbelang en
de constante vraag naar meer. De moderne economie, en daarmee
ook de maatschappij, is een uitvloeisel van zijn denken. De moraal
werd steeds minder relevant voor de economie en samenleving.

De kerk maakte plaats voor WTC en Koopgoot
Deze 'modernisering' van de economie en samenleving, ging niet
alleen gepaard met de nodige individualisering, maar ook met
secularisering. Terwijl het geloof in materiële vooruitgang en de
onzichtbare hand van de markt groeide, nam het geloof in
(geïnstitutionaliseerde vormen van) religie af. De centrale en
publieke rol van religie in de samenleving en daarmee ook die van
ethiek verdween. De kerk en begraafplaats in het centrum van de
stad verschoven naar de periferie en maakten plaats voor het World
Trade Center en de Koopgoot. Niet de dominee, maar de econoom
bepaalde wat goed is voor de samenleving. De kerk en het
religieuze domein verwerden geleidelijk tot iets 'historisch'. Iets voor
monumentenzorg.
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VERBIND HEMEL EN AARDE
2) Alles is liefde
Waardevolle vrijheid

Voor waardering en ruimte voor zingeving en spiritualiteit.

Een seculiere overheid is neutraal en waarborgt derhalve de vrije
ruimte voor spiritualiteit voor eenieder. De levensbeschouwelijke
diversiteit die hieruit voortvloeit, is een verrijking. Deze diversiteit biedt
ons verschillende perspectieven en inzichten met betrekking tot

Geloof, zingeving, religie, spiritualiteit, levensbeschouwing, ethiek;
het komt voor NIDA op hetzelfde neer en is essentieel voor ieder
mens. Ethiek gaat voor NIDA verder dan een spiritueel moment in
een hoekje thuis, of de vrijdagmiddag of zondagochtend in kerk of
moskee. De verhouding tussen mens en spiritualiteit is eerder
andersom: we are spiritual beings in a human experience.

maatschappelijke uitdagingen. Openheid, ruimte voor ontmoeting en
overdracht helpen ons deze rijke diversiteit te benutten en hier rijkdom
uit te putten. In ethische, culturele, sociale, ecologische en jawel - voor
de doorgeslagen economen onder ons - zelfs in economische zin. Zo
besparen kerken en moskeeën de samenleving miljoenen euro's alleen
al vanwege de vrijwillige hulp die zij verlenen in zorg en welzijn.

Vrede en harmonie
Het hele leven draait om de diepere betekenis en verbetering van de
relatie van onze ziel, met onszelf, onze omgeving (mens en natuur)
en de Bron van het leven. Het streven naar harmonie is het
belangrijkste voor het welzijn van individu en samenleving. Wij
dienen ons hieNoor los te maken van de materiële veeleisendheid
en de buitensporige nadruk op geluk (eigenlijk: genot) gebaseerd
op materiële voorspoed.

Godzijdank de Grondwet
We dienen de ruimte voor de beleving en ontwikkeling van het
ethische te waarborgen. Niet alleen thuis of in de kerk, ook in het
publieke domein, het onderwijs, de zorg en de arbeidsmarkt. Dit is
nodig om de uitdagingen, waar we in al die verschillende
leefdomeinen voor staan, te benaderen vanuit de diepere zin en
betekenis van het leven. Vanuit ethiek. Onze grondwet biedt ons de
ruimte om dit vermogen tot zingeving en spiritualiteit optimaal te
beleven. Principes als godsdienstvrijheid, het gelijkheidsbeginsel en
de neutraliteit van de overheid bieden dit vermogen tot zingeving en
spiritualiteit ook een plek in de publieke sfeer, publieke
voorzieningen en het openbaar bestuur.
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3) We ge/oven in R'dam
Stap voor stap: van spiritualiteit en zingeving als 'iets van
vroeger' of 'thuis', naar iets essentieels voor altijd en
overal.

•

Het maatschappelijk middenveld, waaronder ook
levensbeschouwelijke organisaties, spelen een sleutelrol in de
transities in zorg en welzijn. De kerkelijke structuren worden
momenteel minimaal ingezet en de overige levensbeschouwelijke
structuren vrijwel niet. Met de juiste ondersteuning, kennis en kunde

Hoe doorbreken we de constante wedloop gedreven door
eigenbelang en de drang naar méér? Hoe creëren we meer ruimte
en tijd voor ethiek, voor de nodige bezinning en rust? Meer zorg en
oog voor elkaar, voor onze relatie met de natuur en de essentie van
het leven. Wat kan Rotterdam beter doen?
•

kunnen deze organisaties de stad een hoop zorg besparen.

Rotterdam actief als Stad van Compassie!

•

Ruimtes voor rust en bezinning

Creëer ruimtes voor rust en bezinning in (semi)publieke gebouwen,
juist bij voorkeur in de directe nabijheid van werk en studieplekken

Op initiatief van N IDA committeert Rotterdam zich aan het Handvest
voor Compassie. Dit wereldwijde initiatief stimuleert steden
compassie tot grondslag van het samenleven te maken. Het
stimuleert tot zorg voor elkaar, maatschappelijk verantwoord
ondernemen, de inclusie van diversiteit en ruimte voor spiritualiteit.
Onder meer met een actieve uitvoering van de hierop volgende
ideeën.
•

Verbind levensbeschouwelijke organisaties aan transities
in zorg en welzijn

om het zo toegankelijk mogelijk te maken.
•

Pop-up stilteruimtes in (winkel)centrum

Creëer juist ook in het winkelcentrum, episch centrum van het
consumentisme, oases van rust en dankbaarheid. De
(on)betaalbaarheid hiervan lossen we op door in co-creatie met
winkelier en corporaties gebruik te maken van (tijdelijk) leegstaande
win kei panden.

Rotterdams Centrum voor Wereldreligies en
Levensbeschouwing

We investeren in een educatief centrum dat zich richt op de
toegankelijkheid en uitwisseling van de diversiteit aan
levensbeschouwingen in de stad. In samenwerking met diverse
levensbeschouwelijke organisaties en voorgangers, sleutelfiguren,
schalen en sociaal-culturele instellingen.
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•

•

Anti-Stress Akkoord

Huizen van de Wijk open voor levensbeschouwing

In de 48 Huizen van de Wijk in Rotterdam kan elke wijkbewoner
terecht voor ontmoeting en activiteiten. Voor de wijk, voor
medewijkbewoners en voor zichzelf. Vanuit onbegrip over de

Het probleem van overwerkte ambtenaren (gemeente Rotterdam),
buschauffeurs (RET), havenarbeiders (Havenbedrijf), vraagt om meer
tijd en ruimte voor rust en bezinning op werk. Rotterdam dient met
haar zeggenschap als werkgever en aandeelhouder in deze
bedrijven zorg te dragen voor voldoende tijd en ruimte voor rust en
bezinning op de werkvloer.

scheiding tussen kerk en staat. Er wordt soms nog weleens moeilijk
gedaan over de ruimte voor levensbeschouwing in deze wijken.
Maar juist ook de Huizen van de Wijk dienen open te staan voor
bijeenkomsten en ontmoetingen vanuit elke levensbeschouwing.

•

Open Huis
•

Een jaarlijkse Open Dag voor een diversiteit aan
levensbeschouwelijke huizen in de stad. Stedelijke gecoördineerd,
mede door de gemeente mogelijk gemaakt. Voor iedereen
toegankelijk.
•

Om het monopolie van de media en economie op de politiek te
doorbreken pleiten we voor een lokale onafhankelijke raad voor
agendering en advies met vertegenwoordigers uit de lokale
wetenschap, levensbeschouwelijke organisaties en kunstzinnigeculturele organisaties. Met rapport en gevraagd en ongevraagd
advies stelt deze raad belangrijke maatschappelijke kwesties op de
raadsagenda en verrijken zij met hun blikveld en logica het debat en
het beleid.

We vieren en herdenken samen

We vieren en herdenken samen. Van het bombardement tot Ketikoti
'
van Kerst, Holi tot Offerfeest. We maken elkaar bewust van de
diepere betekenissen hiervan. In samenwerking met scholen,
publieke campagnes en vrij parkeren en/of gratis OV op feest- en
herdenkingsdagen. Ook vieren en herdenken we samen in al onze
diversiteit in de burgerzaal van het stadhuis.
•

Ethiek in politiek

Peace train, trams en metro's

Een deel van de middelen voor het promoten van de stad investeren
we in positieve campagnes op videoschermen in trams en metro's
van de RET. We delen inspirerende en ontroerende verhalen van
Rotterdammers. Verbindingen. Van bijzonder tot alledaags.
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2.2 LEVEN
1) Hoe is het leven?!
Met gevaar voor eigen leven
De beelden van misdrijve n, aansl agen en oorlog worden bijna
dagelijks op ons netvlies gebrand . Ondertu ssen zijn de stad en de
wereld in termen van crim inaliteit, aanslagen en oorlog nog nooit zo
veilig geweest . Toch voelen we ons meer angstig en onveilig. Een
samenle ving waarin de angst regeert, is een bedreigi ng voor de vrije

Over de verniet igende impact van onze productie- en
consumptiegewoonten op het leven op aarde, de natuur
en onze gezond heid.
In het moderne economi sche denken zien we de natuur vooral als
een grondsto f voor producti e, als bron voor onze behoefte n. We
dienen bewust te zijn van de schadeli jke gevolge n van deze omgang
met natuur. Dit is niet eenvoud ig. Zeker niet in een versteen de en
industrië le stad als Rotterda m, waar we denken de aarde aardig te
kunnen 'beheers en'.

samenle ving.

Levensgevaar onder ogen
In feite zouden we, als we de werkelijk e gevaren onder ogen zien,
het meest bang moeten zijn voor onze eigen leefstijl. De
meerder heid onder ons (60%) sterft aan welvaartsziekten als hart- en
vaatziekten, kanker en obesitas. Rotterda mmers worden vanwege
ongezon de leefstijle n eerder dodelijk ziek en overlijde n zelfs tot zo'n
zes jaar eerder vanwege luchtverv uiling. En als we op deze voet
doorgaa n met de natuur, zullen de allerjong sten onder ons
meemak en dat Rotterda m onder water staat. Bijen en vlinders, en
daarmee onze voedselk eten, worden door ons eigen toedoen met
uitsterve n bedreigd . Gezond voedsel als groente en fruit wordt
duurder en ongezon d eten goedkop er. Onze eigen leefstijl vormt de
grootste bedreigi ng voor ons leven.

Mij een zorg
De zorg van menig Rotterda mmer gaat minder uit naar de natuur en
voora l naar het aan elkaar knopen van de touwtjes . Maandel ijkse
rekening en en de zorg voor jong en oud. Liberalis ering en
marktde nken in de zorg braken de verzorgi ngsstaat af tot een
zogenaa mde 'participa tiesamen leving '. Het zorgsysteem draait
inmidde ls te veel op winst uit ziekte, uit de 'consum ptie' van zorg en
medicijn en en op symptoo mbestrij ding in plaats van investeri ng in
gezondh eid. Dit zorgsyst eem stimulee rt een dokter eerder een
medicijn voor te schrijven , dan een plan voor een gezonde leefstijl.
Ondertu ssen komt de zorg voor elkaar steeds meer terug bij (een
inmidde ls geïndivid ualiseer de) familie en buurt. Wachtlijs ten, hoge
zorgkost en en een gebrek aan (ofwel overspan nen) mantelzo rgers
zijn het gevolg.
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VERBIND STAD EN NATUUR
2) Dit is de leven
Veilig in stad en hart
Meer dan de strijd tegen terreur of criminaliteit, hangt onze
veiligheid af van de strijd tegen onze (schadelijke) leefstijl. Dit terwijl
de aandacht ervoor in het debat een tegenstrijdige indruk achterlaat.
Ondertussen is Rotterdam wat criminaliteit betreft, nog nooit zo
veilig geweest. Terwijl we ons juist zo onveilig voelen. De
voornaamste winst ligt dan ook in onze veiligheidsbeleving. Niet in
de verdere ontwikkeling van een politiestaat met ver ingrijpende
interventies waarbij de angst regeert. We dienen te investeren in
fijnmazig recherchewerk en onderling vertrouwen. Iedereen dient de
wet te respecteren en iedereen dient zich ook gerespecteerd te
weten door de wet.

Zorg voor het leven, van elkaar en de natuur.
Reken zelf af met je leefstijl of het leven doet het voor jou.
De zorg, veiligheid en toekomst van ons leven hangt primair af van
onze relatie met de natuur. Mens en natuur zijn één. De sleutel tot
herstel van de verstoorde balans tussen mens en natuur ligt in dit
bewustzijn. Voor zo ver jij en ik als mens 'los' staan van de natuur, zit
dit 'm in ons uitzonderlijk vermogen om de natuur te dienen, dan wel
te beschadigen. En daarmee beschadigen of dienen we uiteindelijk
onszelf. Het is slechts een kwestie van tijd, van vooruitzien. Van
karma, zo je wil. We dienen zelf met deze leefstijl af te rekenen,
voordat de natuur het doet. Met welvaartsziekten, opwarming van de
aarde, uitdroging, voedseltekorten, natuurrampen, een stijgende
zeespiegel en vervuilde lucht.

Zorg voor het leven en elkaar
De ontwikkeling van verzorgingsstaat naar een zogenaamde
'participatiesamenleving' vraagt om meer ondersteuning vanuit de
overheid. Meer zorg voor randvoorwaarden, zodat men beter kan
zorgen voor elkaar. In de zorg dient de mens centraal te staan, niet
de kwartaalcijfers. Niet de symptomen van ziekte, maar de oorzaken
ervan, voor een goede gezondheid. Kleinschalig en toegankelijk,
voor zo ver mogelijk met familie, in en met de buurt. Met oog voor
het persoonlijke met sensitiviteit voor iemands cultuur en
levensbeschouwing. Voor jong, ziek, beperkt en oud. In harmonie
met elkaar.

Van strijd naar harmonie
De zorg, veiligheid en nabije toekomst van ons leven hangen af van
de omslag in onze relatie met de natuur. Van beheersing, naar
verantwoord en dienend natuurbeheer. Van afval en verspilling, naar
matiging, circulair en klimaatneutraal. Van beton naar groen. Van
genetisch gemanipuleerd naar biologisch, lokaal en natuurlijk. Van
fossiele brandstof en vervuiling, naar openbaar vervoer en schone
energie met zon, wind en water. Van strijd, naar harmonie. De relatie
tussen stad (Rotterdam) en natuur, hangt in alles af van de relatie
tussen mens (Rotterdammers) en natuur. Het is aan ons.
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3) Stadsleven
Stap voor stap: van een verstoorde omgang tussen mens
en natuur, naar een natuurlijk evenwicht en harmonie.

•

Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zetten gemeente en scholen
samen met partners zich in voor gezonde schoolkantines, een gezond
gewicht en voldoende beweging bij kinderen. Hier zetten we verder op
in met lessen over gezonde voeding. Ook investeren we in faciliteiten
van sportverenigingen en sportfaciliteiten in wijken. Denk aan goede
speelpleinen, sport- en trapveldjes en sporttoestellen. De
toegankelijkheid van sportverenigingen voor alle Rotterdammers, ook
met een beperkt budget, waarborgen we met het Jeugdsportfonds.

Zorg: van BabyBox tot begraafplaats
De gezondheidszorg van jong, ziek, beperkt en oud in Rotterdam heeft
zorg nodig. Randvoorwaarden en stimulans vanuit de overheid zodat we
vanuit zorginstellingen, familie en buurt beter kunnen zorgen voor
elkaar. Betaalbaar, kleinschalig, met oog voor persoonlijke voorkeuren,
cultuur en levensbeschouwing. Hoe kan Rotterdam dit beter doen?
•

BabyBox

•

Geïnspireerd door Fins voorbeeld bieden we in samenwerking met
welzijnsorganisaties (aanstaande) ouders en pasgeboren baby's een
BabyBox. Een stijlvolle box/doos met zachte ondergrond die tevens
dient als wieg. De Babybox biedt middelen (van luiers tot gezonde
voeding) en toegankelijke informatie over een gezonde zwangerschap,
bevalling en opvoeding, vooral in de eerste weken en maanden na
geboorte. Hiermee dragen we bij aan de bestrijding van het relatief
hoge percentage babysterfte in Rotterdam. De BabyBox draagt bij aan
saamhorigheid en een gelijke start van iedere Rotterdamse baby.
•

Screw drugs, ja ook alcohol

Gezondheidsorganisaties wijzen ons op de immense schade van alcohol
op de gezondheid, ontwikkeling, relaties en het verkeer. Een actieve
uitvoering van hun Alcoholmanifest is nodig: 1) het tegengaan van
promotie, 2) beperken van beschikbaarheid (stimuleren van drugsvrije
horeca en uitgaansleven) en 3) verhoging van de prijs (afspraken met
ondernemers over een minimumprijs voor alcohol).
•

Collectieve zorgverzekering

Om de zorg betaalbaar te houden proberen we Rotterdammers met een
bescheiden beurs te verenigen om zo, collectief een zorgverzekering af
te kunnen sluiten. Zo kunnen we gezamenlijk kortingen afdwingen bij de
zorgverzekeraar.

Betaalbare, kleinschalige en persoonlijke zorg

De gemeente werkt vooralsnog vooral samen met de meer gevestigde
grootschalige zorginstellingen. We dienen vernieuwing en meer
kleinschalige en persoonlijke zorg initiatieven te faciliteren in de stad, van
aanbestedingen tot garantstellingen, waar nodig en mogelijk ook in
samenwerking met filantropen en fondsen.
•

Gezonde voeding en beweging op school, in de wijk en
sportverenigingen

•

Diversiteitsbeleid in de zorg

Een meer persoonlijke benadering in de zorg, oog voor iemands
voorkeuren, culturele achtergrond en levensbeschouwing, vraagt om
diversiteitsbeleid. Het recht hierop is wettelijk vastgelegd in de
zogenoemde 'diversiteitseis'. We dienen hier actief op toe te zien en te
handhaven en zorginstellingen hierop af te rekenen en te selecteren.

Ondersteun mantelzorgers

Breng mantelzorgers in kaart, promoot mantelzorgovereenkomsten en
biedt een platform en middelen (zoals parkeerpas of OV-kaart) voor
ondersteuning.
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•

Natuur: van wijktuin tot schone lucht

Faciliteer meergeneratiewoningen

Het samenbrengen van mensen uit verschillende generaties
bespaart kosten, bestrijdt eenzaamheid en zorgt voor meer sociale
cohesie. De 'mehrgenerationenhauser' in Duitsland bieden uitkomst,
gesteund door de overheid. Daar vinden we verschillende

Het ontbreekt aan natuur in de stad, sommige wijken zijn volledig
versteend. De vervuiling neemt toe, van de Maas tot de lucht, het
verziekt ons leven en het verkort onze levensduur tot wel zes jaar.
Onze aanslag op de natuur, is een aanslag op onszelf. Wat kan
Rotterdam beter doen?

combinaties van kinderopvang, ouderen-opvang en
stud enten huisvesting.
•

•

Inzet op een Deltaplan voor zorgtransitie

Met Wijktuinen, Tuinen van de Wijk, brengen we de natuur letterlijk
midden in de wijk. Volkstuinen toegankelijk voor en beheerd door
bewoners, leerlingen en organisaties in de wijk. We investeren in
de uitbreiding hiervan in versteende wijken en investeren in de
coördinatie hiervan door stadstuiniers met een sociaal hart en
groene vingers. Daarbij verbinden we het groen in de stad en
planten we verspreid in de stad eetbaar groen.

Een transitie in de zorg is nodig. Van symptoombestrijding naar
oorzaak. Van een zorgsysteem dat niet meer draait op ziekte, maar
gezondheid. Hiervoor is een deltaplan vanuit de overheid nodig.
Lokaal dienen we hierin op te trekken met de landelijke overheid.
Vanuit Rotterdam starten we hiervoor een lobby.
•

Voortborduren op diversiteit aan gevestigde structuren

De rol van levensbeschouwelijke organisaties in de zorg is
onmisbaar. Het gemeenschapsgeld voor ondersteuning en
coördinatie van vrijwilligers en mantelzorgers dienen we niet alleen
vanuit kerken, maar ook vanuit andere levensbeschouwelijke
organisaties te organiseren.
•

•

Stadslandbouw en lokale markten

We dienen meer en goedkoper grond ter beschikking te stellen
voor groene- en stadslandbouwinitiatieven. We bieden lokale
markten met vers, biologisch en lokaal geteelde voeding de ruimte
in en op (de daken van) de stad.

Begraven, natuurlijk, ook islamitisch

De diversiteit aan geboren en geworden Rotterdammers vraagt ook
om een diversiteit aan begraafplaatsen, waar nodig en mogelijk
gefaciliteerd door de stad. Zo ontbreekt het nog aan een islamitische
(met eeuwige grafrust) en een natuurbegraafplaats (aanstaande in de
Bonnenpolder bij Hoek van Holland).
•

Tuinen van de wijk, biodivers groen en stadsstructuur

•

Energie van de bron (zon, wind, water en aarde)

We stimuleren en investeren op alle mogelijke manieren in de
omslag van fossiele brandstoffen naar schone natuurlijke
energiebronnen. We sluiten de kolencentrales (met een sociaal
plan voor de huidige werknemers), investeren in windparken (o.a.
Maasvlakte), zonne-energie (op daken en snelwegen) en
aardewarmte en de Maas (denk aan water-warmtecentrales).

Waarborg toegankelijkheid en kwaliteit

We dienen de kwaliteiten en toegankelijkheid van zorg voor
iedereen te waarborgen in onze communicatie en toetsingseisen,
vooral ook voor praktisch geschoolden, laaggeletterd en, culturele
minderheden en ouderen.
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•

Duurzaam aandeelhouderschap

•

Het aandeelhouderschap van de Gemeente Rotterdam in het
Havenbedrijf, RET of welk bedrijf dan ook, wordt actief, duurzaam en
sociaal ingevuld. Niet de financiële winst is leidend, maar een zo
sociaal, duurzaam en inclusief mogelijke stad.
•

Aandelenverkoop Eneco?

Zodra de duurzaamheid in de stad het meest gebaat is met een
•

aandelenverkoop van Eneco, dan doen we dat. Dit vergt een
overdracht van de aandelen aan een duurzame koper en een
investering van de aandelenopbrengst in duurzaamheid. De

Veiligheid: van vertrouwen tot rechtstaat

Duurzaam, fossielvrij en energieneutraal bouwen

We stellen als gemeente aan projectontwikkelaars de hoogst
haalbare duurzaamheidseisen aan de nieuwbouw van energie
neutrale gasvrije woningen, kantoren en bedrijven.
•

Drinkbare Maas

Drinkwaterbedrijven kunnen steeds minder het water uit de Maas
gebruiken omdat de rivier te zwaar vervuild is. Nieuwe vervuilende
stoffen duiken op waar nog geen normen voor zijn vast gesteld.
Rotterdam moet lobbyen bij de verantwoordelijke overheden om de
nodige normen vast te stellen en hierop toe te zien.

opbrengst van 600 tot 900 miljoen euro is nodig voor een sociale
duurzaamheidstransitie in de stad (schone energie, openbaar
vervoer en duurzame bouw).
•

Schone lucht (vrij van kolen, fijnstof en C02)

Voor schone lucht 1) ontlasten we de binnenstad van autoverkeer en
zetten we in op kadestroom voor cruiseschepen, 2) investeren we in OV,
3) transformeren we de fossiele industrie (sluiting kolencentrales) naar
duurzame energie (aarde-, water-, wind- en zonne-energie) 4) bouwen
we de kolen overslag in de haven geleidelijk af, 5) investeren we in CO2hergebruik.

De criminaliteitscijfers nemen al jaren af in Rotterdam, evenals in de rest
van Nederland, maar de veiligheidsbeleving wordt er niet beter op
(meer hierover ook bij FAMILIE). Het aandeel van veelplegers in de
criminaliteit neemt toe. De exclusieve politiecultuur, de soms grove
politie-inzet en het gebrek aan vertrouwen tussen politie en burgers
baren grote zorgen. Wat kan Rotterdam beter doen?

Belasting voor vervuiling en verspilling en beloning voor
hergebruik

Vanuit de APV belasten we op alle mogelijke manieren eenieder die
de stad vervuilt. Met initiatieven gericht op gescheiden afval en
hergebruik, zoals Brood Nodig en Afval Loont, gaan we verspilling
tegen en belonen we hergebruik (zie ook doorbelasten schadelijke

•

gevolgen bij economie).
•

Rechtstaat geen politiestaat

Eenieder dient de wet te respecteren en eenieder moet zich door de wet
ook gerespecteerd weten. De gronden waarop mensen preventief
worden gefouilleerd, maar ook het verbieden van demonstraties en
manifestaties, en het sluiten van horeca moeten vooraf grondig juridisch
getoetst worden. Als hierin fouten worden gemaakt dienen hiervoor
tenminste excuses gemaakt te worden en dient eventuele schade waar
nodig en mogelijk te worden gecompenseerd.

Goedkoop en gratis Openbaar Vervoer

Vanuit de opbrengsten van de aandelenverkoop Eneco investeren
we in beter bereikbaar en goedkoper Openbaar Vervoer. Daarbij
experimenteren we op diverse (feest)dagen in het jaar met gratis OV
en onderzoeken we de impact hiervan op OV-gebruik, het
autogebruik en de reductie van CO2-uitstoot in de stad.
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Geen patserige 'patseraanpak', maar gepaste aanpak
Middels de zogenoemde 'patseraanpak' houdt de politie met een
hoop spierballenvertoon mensen met een 'verdacht uiterlijk' en een
dure auto staande voor politieonderzoek. De aanpak gaat gepaard
met discriminatie en vergroot het wantrouwen tussen burgers en
politie. De beperkte opbrengst weegt niet op tegen de verspilling
van politie-inzet en de schade aan de samenleving. NIDA is voor een
gerichte en efficiënte aanpak van criminelen op basis van gedegen
re ch e rch ewe rk.

Een divers en inclusief politieapparaat
De politie dient toegankelijk te zijn voor iedereen. De politie dient
op alle niveaus een afspiegeling te zijn van de samenleving. Divers
en inclusief. Met een inclusief diversiteitsbeleid bouwen we intern
aan intercultureel en levensbeschouwelijk begrip, inclusief
selectiebeleid en een inclusieve politiecultuur.

•

•

Inclusief politie-uniform
Neutraliteit (en ook de scheiding van kerk en staat) is niet bedoeld
om mensen uit te sluiten, maar om in te sluiten. Dus ook al draag je
een keppeltje, kruisje of hoofddoek, iedereen moet voor de politie
kunnen werken en deze inclusie van diversiteit stralen we ook uit met
een inclusief politie-uniform.
•

Fijn recherchewerk in plaats van grove en
generaliserende 'aanpak'
Rechters en mensenrechtenorganisaties hebben het stadsbestuur
van Rotterdam al meerdere keren terug moeten fluiten voor
demonstratieverboden, etnisch profileren bij fouilleeracties en
sluiting van horeca. De verspilling van tijd, geld en energie in deze
symboolpolitiek en schijnveiligheid, dienen we te investeren in
gericht recherchewerk (waarin we prioriteit geven aan de aanpak van
drugs- en wapenhandel, mensenhandel - waaronder gedwongen
prostitutie-, geweldsmisdrijven en discriminatie).
•

Investeer in vertrouwen tussen burgers en politie
Met eenvoudig in te vullen apps monitoren we het politieoptreden
op straat. Het geeft inzicht in wie, waar, waarom en met welk
uiteindelijk doel is staande gehouden. Monitoring is nodig om zowel
de efficiëntie als de (on)rechtmatigheid (waaronder mogelijk
discriminatie) van de politie-inzet inzichtelijk te maken en het
vertrouwen te verbeteren. In het Integrale Veiligheidsplan stellen we
(cijfermatige) doelstellingen vast over tevredenheid en vertrouwen in
de politie. Bovenop de voorgestelde maatregelen organiseren we
activiteiten en bijeenkomsten ter verbetering van de relatie tussen
politie en burgers.
•

•
Focus op veelplegers en recidive
Het overgrote deel van de criminaliteit wordt gepleegd door een

klein groepje veelplegers. Een systeemgerichte aanpak van
veelplegers is nodig. Al tijdens detentie dient ingezet te worden op
de nodige zingeving, hulp bij eventuele psychosociale problemen,
schulden, werk en woning, monitoring van ontwikkeling en
betrokkenheid hierbij van de juiste familie en vrienden.
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2.3 TALENT
1) Weet je wat ik worden wil?
Over de verspilling van unieke kwaliteiten, talenten en
creativiteit door schooluitval, jeugdwerkloosheid, gebrek
aan ontplooiing enerzijds en anderzijds de vele unieke
talenten en passies die bezwijken onder de druk van vaste
lasten en verwachtingspatronen en zich schikken naar 'bullshit-jobs'.

Ongelijkheid in het onderwijs
Door marktdruk en protocollen is er te weinig oog voor het talent en
de potentie van een leerling. Met onder advisering van leerlingen tot
gevolg. De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt hierdoor toe.
Even slimme en talentvolle kinderen eindigen, afhankelijk van het
opleidingsniveau en inkomen van hun ouders, op verschillende
niveaus. Dezelfde talenten, verschillende uitkomsten.

Marktdenken in het onderwijs: niet het talent maar de begroting
staat centraal
Het gangbare marktdenken (of rendementsdenken) werkt niet in het
onderwijs. Productiviteitsstijging in het onderwijs gaat in de praktijk
over grotere klassen, minder contacttijd en snellere doorstroom. Niet
de relatie tussen docent-leerling en de creatieve ontwikkeling van
talent staat centraal, maar de begroting en de relatie met geldschieters.
Om de kwaliteit te waarborgen worden protocollen opgesteld.
Protocollen die eerder de bureaucratie dan de onderwijskwaliteit
vergroten.

Ongelijkheid in cultuur
De ongelijkheid die we zien in het onderwijs is nog groter in de kunsten cultuursector. Er is een pijnlijk gebrek aan culturele diversiteit en
het kunnen bereiken van praktisch geschoolden en jongeren. Een
enorme potentie aan talent, creativiteit en vernieuwing blijft hierdoor
onbenut. Een gebrek aan culturele en kunstzinnige opvoeding heeft
een negatieve impact op iemands zelfbeeld, (school)prestaties en
ambities.

Een diploma als financieel doel op zich
Het marktdenken vergroot de risico's op doelverschuiving. Zo wordt
het verstrekken van een diploma een doel op zich. De
onderwijsinstelling wordt immers afgerekend op het aantal verstrekte
diploma's. De kwaliteit van talent- en kennisontwikkeling die het
diploma symboliseert raakt hieraan ondergeschikt. Leerlingen raken
gedemotiveerd en/of vallen uit, of leren enkel voor een diploma voor
een of andere 'bullshitjob'. Een passieloos baantje waarmee je wel je
geld verdient, maar je kwaliteit en talent amper tot hun recht komen en
je concreet weinig tot niets waardevols bijdraagt aan de samenleving.
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Onderwijs en wetenschap verliezen hun creatieve en
maatschappijkritische kracht
De kunst, cultuur en wetenschap dienen vanuit hun eigen creatieve
kracht de samenleving te verrijken en waar nodig te hervormen. Maar
door bezuinigingen komt het onderwijs steeds meer in dienst te staan
van commerciële belangen. Zo belicht recent onderzoek hoe Shell
inhoudelijk veel te diep ingrijpt in wetenschappelijk onderzoek en
advies ten koste van duurzaamheidstransities. De inzichten zijn
illustratief voor de toenemende druk van commerciële belangen op
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

VERBIND TALENT EN TOEKOMST
2) Wereldrijk aan talent!
Talenten ontwikkelen en delen we met elkaar!

Onderwijsklimaat
De lokale overheid faciliteert het onderwijs waar nodig en mogelijk.
De overheid respecteert hierbij de rijke diversiteit aan stromingen en
opvattingen binnen het basis- en middelbaar onderwijs. We
waarborgen gezonde, veilige en duurzame schoolhuisvesting en
stimuleren kleinschaligheid (ook in het mbo), kleine klassen met de
nodige tijd, ruimte en ondersteuning voor een goede relatie tussen
docent en leerling.

We geloven in de unieke kwaliteiten en talenten van eenieder. ieders
kwaliteit en talent, van praktisch tot theoretisch, is even waardevol en
nodig. Eenieder heeft in zijn eigen wezen en op eigen wijze iets voor
de wereld in petto. Leef je legende. Onderwijs, kunst en cultuur
draaien om het ontdekken, ontwikkelen en het delen hieNan. Wij
maken ons sterk voor de ontwikkeling van een meer evenwichtige
persoonlijkheid, gemeenschap en samenleving. Iedereen heeft hier
recht op. Een leven lang.

Bezuinigen op cultuur? Waar vechten we dan nog voor?
Kunst en cultuur maken wie wij zijn. Het is essentieel voor ieders
eigenwaarde, onze inspiratie en dromen. Niet in de laatste plaats voor
jongeren. Het is bepalend voor ons begrip van het verleden, het
heden en daarmee de toekomst. iedereen dient op gelijke, en
daarmee juist ook op diverse wijze zichzelf en de ander met kunst en
cultuur te inspireren en te vormen. Zichtbaar op straat, op school,
overal. Van 'spoken word', graffiti, muziek en theater, tot musea en
klassiek. Voor jong en oud in al haar wereldwijde diversiteit.

Inspiratie, passie en dromen
Naast cognitieve ontwikkeling en vaardigheden draait onderwijs ook
om fysieke, spirituele, sociale en emotionele ontwikkeling. Om het
ontdekken en ontplooien van jouw inspiratie, passies en dromen, en
die van de ander. Over ons verleden, over onze wereldwijde wortels
en over het vormen van een gezamenlijke toekomst. Daarbij worden
theorie en praktijk zo veel mogelijk afgestemd op de unieke talenten,
passie en belevingswereld van de leerling.

lt takes a village to raise a child
Onderwijs gaat voorbij het klaslokaal. Scholen staan in verbinding met
ouders en de buurt. Samen met diverse levensbeschouwelijke
organisaties in de wijk leren we over zingeving. We bewegen in
samenwerking met sportverenigingen. Leren over de natuur in
wijktuinen en over de economie bij lokale ondernemers. Samen met
kunstzinnige en culturele organisaties leren we over diverse tradities,
creativiteit en toekomstdromen.
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3) Rotterdam's got talent

•
Inzet op assistentie en ouderbetrokkenheid
We faciliteren teams voor ouderbetrokkenheid in scholen (school-oudercontactpersonen). Ouderbetrokkenheid versterkt de leerprestaties van
leerlingen en we ontlasten docenten door hen deze taak uit handen te
nemen met een team binnen de school die de nodige tijd en energie steekt
in alles wat hierbij komt kijken.

Stap voor stap: van schooluitval en verspilling van talent
in dienst van de markt, naar waardering en ontplooiing in
dienst van talent en samenleving.

Onderwijs: van de straatcultuur tot het dak van het
schoolgebouw

•
Gezonde duurzame schoolhuisvesting
Een paar honderd miljoen euro is nodig om de achterstanden in
schoolhuisvesting in Rotterdam weg te werken. De (extra) gelden en plannen
die hiervoor zijn gereserveerd, komen onvoldoende van de grond.
Investering in een gezond en duurzaam onderwijsklimaat verdient alle
prioriteit. Dit is essentieel voor de werk- en leeromgeving van leraren en
leerlingen.

Voor heel Nederland, maar Rotterdam in het bijzonder, dreigt een
ernstig lerarentekort. Overbelasting en achterstallig onderhoud van
schoolgebouwen helpt daar niet bij. De kwaliteit van basisscholen
(volgens de criteria van inspecties) neemt toe, maar het mbo is er niet
beter op geworden. Het bovengemiddelde schoolverzuim in
Rotterdam neemt langzaam af, maar veel jongeren hebben na hun
basis- en middelbare school nog onvoldoende een idee wie ze zijn, wat
ze zelf willen en kunnen en welke vervolgopleiding daar bij past. Dit
alles gaat ten koste van de talentontwikkeling in onze stad. Wat kan
Rotterdam beter doen?

•
Rotterdamse stagebank
Met een Rotterdamse stagebank maken we de behoefte en het aanbod aan
stageplaatsen voor eenieder inzichtelijk. We leggen verbinding tussen
stagiaires (ook die met een rugzakje) en stagebedrijven en daar waar er
meer behoefte dan aanbod is, stimuleren we bedrijven stagebedrijf te
worden.

•
Verbinding tussen onderwijs en de buurt
We faciliteren de verbinding van scholen met diverse
levensbeschouwelijke, natuurlijke, kunstzinnige, culturele en sportieve
organisaties en verenigingen in de stad. We investeren in sociaalcultureel kapitaal (voor betere schoolprestaties en
toekomstperspectief) en ontlasten leraren.

•
010 voor taal
We bestrijden laaggeletterd heid met het stimuleren en faciliteren van
toegankelijke taallessen Nederlands voor jong, oud en nieuw. Ook
waarderen en ondersteunen we meertalige opvoeding en onderwijs. De
beheersing van wereldtalen door Rotterdammers zijn een meerwaarde voor
de stad en verdient stimulans (zie ook initiatiefnotitie '10 voor taal').

•
Ethische codes onderwijsrelaties
We dienen ons bij onderwijsinstellingen hard te maken voor ethische
codes om belangenverstrengeling met opdrachtgevers en financiers te
voorkomen, zoals in het geval van de Erasmus Universiteit Rotterdam
en Shell.

•
Elke peuter een goede start
De toenemende tweedeling in het onderwijs is zorgelijk. Het op jonge
leeftijd signaleren en wegnemen van leer- en ontwikkelachterstanden draagt
bij aan het bevorderen van gelijke kansen. Wij zetten daarom in op de
verdere ontwikkeling van de voorschoolse voorzieningen door het
verbeteren van de (financiële) toegankelijkheid en de kwaliteit, het verder
uitbreiden van het we-aanbod en het zoveel mogelijk beperken van de
administratieve last voor organisaties en ouders.
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•

•

Huiswerkbegeleiding

In co-creatie met scholen met maatschappelijke organisaties in de stad
maken we de behoefte en het aanbod aan huiswerkbegeleiding
inzichtelijk. We brengen vraag en aanbod samen en ondersteunen waar
nodig met de nodige training, middelen en faciliteiten in de kwaliteit.
•

We dienen met een betere verdeling van het cultuurbudget vooral te
investeren in de vernieuwende initiatieven die een ander, breder en
diverser publiek bereiken, en vanuit deze diversiteit zijn ontstaan. Met
cultuurscouts dienen deze initiatieven beter gescout en geholpen te
worden in hun aanvraag, en verdere bloei en groei.

Bewust verleden voor een gezamenlijke toekomst

Begrip van elkaars verleden is nodig voor een gezamenlijke toekomst.
Dit vraagt om een onderwijspakket met aandacht voor de wereldwijde
Rotterdamse handels-, slavernij-, oorlogs- en migratiegeschiedenis.

•

Creatieve partnerschappen tussen culturele instellingen,
scholen en organisaties

Om de cultuurparticipatie te vergroten, zetten we (met premies op
verbinding) in op initiatieven gericht op samenwerking tussen culturele
instellingen, scholen en (zelf)organisaties. Vooral bij doelgroepen en in
wijken met een ongelijke toegang tot kunst en cultuur.

Kunst en cultuur:
Het kunst en cultuurbudget in Rotterdam wordt vooral besteed vóór en
dóór witte, oudere, theoretisch geschoolde Rotterdammers. Dit terwijl
een meerderheid in de stad jong, divers en praktisch opgeleid is. Zo zijn
er ook enorme verschillen in cultuurparticipatie tussen wijken als
Feijenoord en Hillegersberg. Van de 80 miljoen euro komt 50 miljoen
niet terecht bij de Rotterdammers die hier evengoed als iedereen recht
op hebben. Ondertussen worden allerlei culturele (zelf)organisaties
weg bezuinigd. Deze afbreuk aan structuren bemoeilijkt de
cultuurparticipatie vanuit deze culturele 'big minorities' verder. Wat kan
Rotterdam beter doen?
•

Investeren in culturele initiatieven met een diverse
programmering en publiek

•
Art in your face
Met kunst en cultuur in de buitenruimte maken we kunst en cultuur meer
toegankelijk voor eenieder. Rotterdam zet hierop in, maar kan nog beter
inzetten op juist het type kunst en cultuur dat vooral jongeren en een
cultureel divers publiek aanspreekt. Bijvoorbeeld voor jongeren aan
toegankelijke workshops van stadskunstenaars en straatartiesten op
vrijdagavond midden op de Lijnbaan.

•

Diversiteitseis bij grotere culturele instellingen

Verbindende verlichting

We investeren in kunstzinnige en verbindende (duurzame) verlichting in
de buitenruimte. Hiermee verbeteren we de veiligheidsbeleving (denk
aan bruggen en steegjes tussen hoge gebouwen) en verbinden we de
doorloop tussen verschillende winkelgebieden en straten.

De grotere kunstzinnige en culturele organisaties (met een
jaarbegroting van meer dan één miljoen) hebben de
verantwoordelijkheid zich te wortelen in de diverse stad die Rotterdam
is. Deze culturele organisaties dienen actief diversiteitsbeleid (Code
Diversiteit) te voeren en hierop te worden beloond, dan wel afgerekend
te worden. Meer diversiteit in personeel, programmering en promotie is
nodig voor het vergroten van het bereik en de toegankelijkheid voor
een divers publiek.

•

Kunst delen

We stimuleren partners van de stad, zoals grotere bedrijven en
filantropen, om hun privé of bedrijfskunst zichtbaar te maken voor
publiek. Daarbij maken we kunst (zoals we dat ook doen met natuur)
onderdeel van aanbestedingen in de bouw zodat projectontwikkelaars
bijdragen aan de publieke toegang van kunst (en natuur).
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2.4 WELVAART
1) Wie rekent zich rijk?
Over de alsmaar groeiende economische ongelijkheid tussen
arm en rijk en de schadelijke gevolgen voor natuur en
samenleving.
Neoliberaal kapitalisme als geloof
Onze economie gaat uit van het geloof in de onzichtbare hand van de
(vrije) markt. De hand die op mysterieuze wijze een zelfzuchtige daad
transformeert tot voorspoed voor de maatschappij als geheel. Vanuit
de stellige overtuiging dat als iedereen maar vooral aan zichzelf denkt
aan iedereen wordt gedacht. Het geloof in eigenbelang (egoïsme) en
de constante vraag naar méér (hebzucht) als drijvende krachten voor
onze economie. En de buitensporige nadruk op 'geluk' gebaseerd op
materiële voorspoed. NIDA gelooft van niet.
Gesterkt in de neoliberale kapitalistische overtuiging
Dit geloof in de economie is zo dominant geworden dat het wordt
gezien als vanzelfsprekend. De overtuiging wordt gesterkt door de
verbeterde levensverwachting en levensstandaard die de economische
(waaronder ook technologische) groei ons de afgelopen twee eeuwen
heeft gebracht. Zeker in West-Europa en een stad als Rotterdam. Nog
nooit werden we zo oud en verdienden we zo veel. Zelfs de allerarmste
vandaag beleeft een verdubbeling van de gemiddelde levenstandaard
en -verwachting van twee eeuwen terug, zeker in Rotterdam.
Destructieve blinde vlekken als groeiende ongelijkheid
Diverse maatschappijkritische studies en ervaringen wijzen ons echter
op de destructieve effecten van dit dominante economische systeem.
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Niet alleen op de natuur en onze gezondheid, maar ook op de
economie zelf. Zo nemen de sociale ongelijkheid, de verschillen tussen
rijk en arm, alsmaar toe. We zien de weerslag van een ongelijke
verdeling van economisch kapitaal (ongelijkheid in inkomen, schulden,
spaargeld, huizenbezit, etc.), ook terug in een ongelijke verdeling van
sociaal en cultureel kapitaal (zorg, onderwijs, kunst en cultuur, familie
en gemeenschap).

Van 'verzorgingsstaat' naar 'participatiesamenleving'
Allerlei sociale maatregelen zijn met de ontwikkeling van de
verzorgingsstaat in de vorige eeuw genomen om de ongelijkheid te
beperken. Dit hielp, maar bleek niet genoeg om de groeiende
ongelijkheid tegen te gaan. Meer fundamentele sociale hervorming
wás en fs hiervoor nodig. Echter, aan het einde van de vorige eeuw is er
juist gekozen voor liberalisering (van bijvoorbeeld zorg en onderwijs).
De economische ongelijkheid nam hierdoor alleen maar verder en
sneller toe. Daarbij naderen we het punt waarop technologisering nog
nooit zo bedreigend is geweest voor de werkgelegenheid. Niet in de
laatste plaats voor steden met een relatief grote arbeidersklasse, zoals
Rotterdam, de armste grote stad van Nederland. Waar één op de vier
kinderen opgroeit in armoede.

VERBIND RIJK EN ARM
2) Welvaart= bloei (x door te+)
Samen maken en delen we onze WELVAART.

Wereldhandel
Onze wereldhaven leert ons van oudsher om met een open blik naar
de wereld te kijken. Open te staan voor diversiteit en vernieuwing.
De meertaligheid en diversiteit aan culturen van onder onze
ondernemers in de stad zijn een verrijking voor onze positie in de
wereldeconomie. We voelen de ontwikkelingen aan, zoeken kritisch
naar verbetering en proberen met innovatie en experiment hierin
voorop te lopen.

Wij geloven in een welvaart die vaart binnen de grenzen van het
welzijn van eenieder en de natuur als geheel. Dit vraagt een
omslag in ons economisch denken en handelen: van een
(overmatige) focus op eigenbelang, de korte termijn en
kwantitatieve groei, naar een gezamenlijke, kwalitatieve en
duurzame bloei. Van koopkracht naar welzijn. Een economie in
dienst van mens en natuur, niet andersom.

Hervorming
De noodzakelijke economische hervorming vraagt om nieuwe
manieren van belasten, lenen, kopen, ondernemen en ook
schuldenaanpak, maar ook nieuwe vormen van geld zelf. Rotterdam
kan de wereldeconomie in haar eentje niet heNormen, maar kan hier
wel toe aanzetten en inspireren.

Genoeg voor ieders behoefte, niet voor ieders hebzucht
De samenhang van ons handelen schept gemeenschappelijke
verantwoordelijkheden. We geloven niet in de zogenoemde zerosum game; dat iemand anders moet verliezen om te kunnen
winnen. We geloven niet in een economie gestoeld op
genadeloze competitie, maar één die is gestoeld op solidariteit
en empathie. Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor
ieders hebzucht.
Vanuit vertrouwen en emancipatie
Dit alles vraagt om maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Duurzaam, sociaal en zinvol. Het vraagt om investering in
werkgelegenheid, begeleiding naar werk en steun voor kleine
ondernemers. Maar ook om een nieuwe benadering van
werkloosheid en inkomen. Onder meer met experimenten met
het basisinkomen ofwel basiszekerheid. Een ruimhartig
armoedebeleid, gestoeld op rechten, vertrouwen en emancipatie in
plaats van wantrouwen, controle en paternalisme.
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3) Een behouden vaart

•

We investeren in wereldwijde handel. In samenwerking met het
Rotterdamse bedrijfsleven, ondernemers en politiek vormen en
ontvangen we handelsdelegaties voor en van over de hele wereld.
Niet in de laatste plaats in relatie tot de landen van herkomst van
menig Rotterdammer.

Stap voor stap: van overmatige focus op de korte termijn,
financiële winst en groei, naar duurzame ontwikkeling,
kwaliteit en bloei.
Één op de vier kinderen groeit op in armoede en de
jeugdwerkloosheid is in Rotterdam het hoogst. De kloof tussen arm

•

en rijk groeit. Veel woningen zijn verpauperd, er is een
woningtekort en veel van de bestaande woningen die er zijn
worden onbetaalbaar. De schuldenproblematiek is enorm en wordt
in armoedecijfers vaak niet eens meegenomen. Hoe worden we
schuldenvrij en hoe stimuleren we een meer duurzame, sociale en
zinvolle economie in de stad? Wat kan Rotterdam beter doen?

Economie:

Verbeter startup- en ondernemersklimaat

Met het faciliteren van ruimte, broedplaatsen en ondersteuning van
ondernemers met vernieuwende ideeën voor maatschappelijke
vraagstukken in de stad, verbeteren we het startup- en
and ernemersklimaat.

Geen winstmaximalisatie, maar sociale en duurzame
maximalisatie!

De huidige wijze van grondbiedingen aan bijvoorbeeld

•

projectontwikkelaars maken sociale plannen moeilijk.
Winstmaximalisatie voor gemeente en bieder is veelal een doel op
zich. HieNoor dienen we taxaties en richtlijnen voor 'sociale
aankleding' in te stellen. Daaronder valt het terugbouwen van de
sociale woonvoorraad, publieke kunst en publiek aantrekkelijke
ruimtes met functioneel groen.
•

Fair Trade waardering voor (lokale) maatschappelijk
verantwoorde ondernemers

We werken aan een publieke waardering/erkenning voor lokale
ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit
om sociale en duurzame ondernemingen te stimuleren.
•

•

Rotterdamse wereldhandel

Lokaal alternatief geld

Het monetaire systeem draait op basis van schuld en rente. Het
geld zelf, zoals wij dat kennen, vormt daarmee één van de
grondslagen in de economie voor de constante noodzaak van
'groei' (met alle schadelijke gevolgen van dien voor mens en
natuur) en voor de alsmaar groeiende economische ongelijkheid.
We kunnen als Rotterdam het monetaire systeem niet veranderen,
maar we kunnen naar vermogen ons steentje bijdragen aan de
nodige inspiratie en zoektocht voor verbetering. Vanuit een sociale
grondslag. Bijvoorbeeld met alternatief lokaal geld, zoals een
verdere doorontwikkeling en verbetering van Zuiderlingen (een
eerder initiatief voor alternatief geld op Zuid) en de Rotterdam pas.

Flexibele omgang horecatijden en terrasvergunningen

Kleine ondernemers, waaronder horeca, krijgen binnen duurzame
en sociale kaders alle ruimte en vrijheid. Zo gaan we als stad
flexibel om met horecatijden en terrasvergunningen.
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Wonen:
•

Werk, inkomen en sociale zekerheid:

(Her)introductie van huurkoop (schuldenvrij kopen)

•

In samenwerking met woningbouwcorporaties en huurders
(her)introduceren we huurkoop constructies. Huurkoop constructies
waarmee huurders geleidelijk aan, zonder schuld, vrij van woeker,
hun aandeel kunnen opbouwen in het huis waarin zij wonen. Op
deze manier kunnen ook Rotterdammers met een kleinere

Met Wijktrainee-programma's investeren in samenwerking met het
maatschappelijk middenveld in betaalde werkervaringsplekken.
Afgestudeerden van het mbo, hbo en wo gaan als wijktrainee bij voorkeur in de
eigen wijk aan de slag bij relevante organisaties. De wijktraineeprogramma's
worden gestimuleerd en gecoördineerd vanuit de gemeente. We creëren
werkplaatsen, investeren in ervaring, vergroten netwerken en benutten talenten
in de wijk.

portemonnee op sociale, risicovrije en geleidelijke wijze eigen
woningbezit opbouwen.
•

Zelfbewoningplicht

•

Starters worden op de woningmarkt verdrongen door

Investering aanpak jeugdwerkloosheid!

Verschillende projecten in de stad boeken succes in de aanpak van
jeugdwerkloosheid. We stimuleren deze succesvolle projecten en aanpak met
een intensivering van het budget.

(vastgoed)beleggers die woningen opkopen en voor hoge prijzen
verhuren en doorverkopen. Hierdoor groeit de ongelijkheid op de
woningmarkt. Om dit tegen te gaan, zetten we vaker in op een
'zelfbewoningplicht' en handhaving hiervan.
•

Wijktrainees en aanpak jeugdwerkloosheid!

•

Charlois aan de Maas inclusief derde stadsbrug!

Voedselbanken

We werken naar een stad waarin voedselbanken niet nodig zijn. Maar zo lang
dit nog zo is, verdienen ze de nodige ondersteuning vanuit de gemeente. Van
belastingvoordelen tot het faciliteren van de nodige contacten en relaties voor
het tegengaan van armoede en voedselverspilling. Zoals (her)distributie van de
duizenden kilo's aan gezond voedsel dat dagelijks wordt weggegooid.

We investeren in de volledige herontwikkeling van het Waalhavengebied voor 15.000 nieuw te bouwen woningen. Voornamelijk
hoogbouw volgens de meest duurzame en sociale standaarden.
Energieneutraal, schoon, betaalbaar, verbindend tussen arm en rijk.
Charlois aan de Maas wordt een uniek voorbeeld van een sociale,
duurzame en inclusieve wijk. Het betreft een miljardenplan, van de
verschuiving van industrie- en bedrijventerrein tot de ontwikkeling
van maatschappelijk vastgoed, parken en hoogbouw. Dit plan
levert niet alleen sociaal, duurzaam en zinvol rendement op, maar
ook economisch rendement. Genoeg rendement om de derde
stadsbrug mee te financieren.

•

Werken naast de bijstand

Investeren in een ruimhartig armoedebeleid op basis van vertrouwen en
emancipatie. We bezuinigen op het controleapparaat (van 15 mln.) en creëren
ruimte om bij te verdienen naast de bijstand.
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•

Rotterdammers schuldenvrij

•

Het aantal noodaanvragen bij het Fonds Bijzondere Noden neemt
jaarlijks toe. Veelal medische kosten (urgente tandartskosten), kosten
voor levensonderhoud of woninginrichting. Kosten die vaak vanuit
het sociale zekerheidsvangnet vanuit de stad of wijkteams
opgevangen dienen te worden. In samenwerking met het Fonds
Bijzondere Noden dichten we de gaten in het sociale vangnet en
ontlasten we het Fonds Bijzondere Noden en daarmee vooral de
Rotterdammers.

Leven met schulden is funest voor je vrijheid, rust, relatie, sociale
contacten, creativiteit, overzicht en toekomstbeeld. Het heeft effect
op de hele samenleving. De schulden van een stadsgenoot mogen
geen inkomstenbron zijn voor woekerhandelaren. We investeren in
het opkopen van schulden als stad, stimuleren schuldeisers
(waaronder de overheid zelf) tot kwijtschelding van schulden of
behapbare betalingsregelingen, vereenvoudiging van
hulpaanvragen (van schuldhulp tot huursubsidie), investeren meer
middelen in schuld hulp-trajecten, preventie op scholen, beperken
van gok-mogelijkheden en schuldhulp-buddy's.
•

Samenwerking Fonds Bijzondere Noden

Financiën:

Experimenteer met basisinkomen/zekerheid

•

Jozefs begrotingsregel

We sparen van de overschotten in jaren van oveNloed, om het uit te
kunnen geven aan tekorten in tijden van crisis. Geïnspireerd door de
financiële kennis en de omgang van Jozef met zeven jaar van
overvloed en wanhoop.

We experimenteren, al dan niet in samenwerking met het Rijk of
Europa met basisinkomen/zekerheid in bepaalde wijken. Vrij van
enige controle, verplichting of (tegen)prestatie kan iedere burger
(vanaf een bepaalde leeftijd) die aangeeft bijstand nodig te hebben,
in aanmerking komen voor dit experiment. In samenwerking met de
Erasmus Universiteit controleren wat de effecten hieNan zijn: van
bezuiniging op het controleapparaat, werkgelegenheid en de
arbeidsethos, tot en met de gevolgen op de volksgezondheid en de
sociale cohesie in de wijk.

•

Belasten van vermogen

We dienen te belasten op een manier die de groeiende ongelijkheid
doorbreekt. Zoals het belasten van vermogen in plaats van inkomen.
Een van de weinige mogelijkheden hiertoe op lokaal niveau is de
belasting op de WOZ-waarde. Bijvoorbeeld door het verhogen van
de belastingvrije voet en het verhogen van de WOZ-belasting vanaf
230.000 euro.
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•

Doorbelasten van schadelijke gevolgen

De schadelijke gevolgen van bepaalde producten op de natuur of
gezondheid dienen we zo veel mogelijk door te rekenen in de
belastingen/grondprijzen/precario die we heffen. Zo kunnen we de
(precario)belasting op reclame in de buitenruimte voor bijvoorbeeld
tankstations of alcoholverkoop verhogen om de opbrengsten te
investeren in schone lucht en drugs en alcoholpreventie.
Daartegenover gaan de belastingen/grondprijzen/precario voor
maatschappelijk verantwoorde ondernemingen (sociaal en
duurzaam) omlaag om deze initiatieven te stimuleren en promoten.
Bijvoorbeeld door het stimuleren van de circulaire economie, het
belonen van afvalscheiding en hergebruik door bedrijven en
huishoudens middels een lagere afvalstoffenheffing.
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2.5 FAMILIE
1) Whaddup fam?
economische, historische of politieke achtergronden worden allerlei
problemen vaak buitenproportioneel of zelfs primair geprofileerd,
verklaard en aangepakt vanuit etniciteit of religie. Complexe
maatschappelijke problematiek, van werkloosheid, criminaliteit tot
cohesie in de wijk, wordt verweten aan de 'multiculturele samenleving'
en de 'allochtoon'.

Over de doorgeschoten individualisering die aanzet tot
narcisme, wantrouwen en angst die breekt met familie- en
gemeenschapsstructuren en de eurocentrische culturele
hegemonie die de wereld een diversiteit aan geschiedenis,
eigenwaarde en gemeenschappelijkheden ontneemt.
Door maatschappelijke ontwikkelingen als ontkerkelijking,
informatisering, economische differentiatie en individualisering van
de samenleving wordt er minder belang gehecht aan familieleven,
solidariteit en saamhorigheid. Dit gaat gepaard met groeiende
eenzaamheid, echtscheidingen en een afname van vertrouwen in
elkaar, de politiek en de overheid en politiek. Dit zie je terug in de
dalende politieke betrokkenheid van burgers in de democratie,
wantrouwen naar de rechtstaat of buurtbewoners die zich niet (meer)
thuis voelen in hun eigen wijk.

Doorgeschoten individualisering
Er heerst een gebrek aan begrip, gelijkwaardigheid en wederkerigheid
in het debat en beleid over thema's als samenleven en integratie. Wie
moet zich aan wie aanpassen? En waarom niet (evengoed) andersom?
Ondertussen is een meerderheid van die zogenaamde 'allochtonen' in
Rotterdam geboren en getogen. Een meerderheid van de
'autochtonen' komt van elders en is de nieuwkomer in de stad. Een
achterhaald debat en beleid creëert, dan wel versterkt, de tweedeling
in de samenleving. Onderlinge spanningen, marginalisering en
uitsluiting worden door het gangbare integratiebeleid en debat eerder
vergroot, dan opgelost. Allerlei maatschappelijke kwesties zijn hierdoor
(onnodig) verstrengeld geraakt in het integratiedebat en het gevoerde
beleid. En ondertussen zet de problematiek, voortvloeiend uit een
doorgeschoten individualisering, een gebrek aan
gemeenschappelijkheid en inclusie, door. Niet in de laatste plaats ook
door bezuinigingen op het sociaal weefsel (buurthuizen en organisaties). Denk aan het verlies van familie- en
gemeenschapsbanden, (v)echtscheidingen, segregatie,
marginalisering, polarisatie en een groeiend wantrouwen jegens
instituties en elkaar, en met name de 'ander'. En dat maakt het lastig,
immers: de meeste mensen zijn andere mensen.

Wantrouwen
De snel toegenomen culturele en levensbeschouwelijke wereldwijde
diversiteit in de stad hebben de genoemde ontwikkelingen niet
eenvoudiger gemaakt. Al dan niet aangewakkerd door negatieve
beeldvorming en stereotypering, voortvloeiend uit internationale
gebeurtenissen en maatschappelijke spanningen, kan onbegrip
omslaan in angst, wantrouwen en zelfs vormen van onderdrukking
jegens 'de ander', zoals intolerantie, uitsluiting, racisme en
discriminatie op school, op werk in de wijk en in de politiek.

De zondebok
Niet zelden wordt onterecht de toegenomen diversiteit als oorzaak
aangewezen voor allerlei maatschappelijke problemen. Voorbij
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VERBIND IK, JIJ EN ZIJ TOT WIJ
2) We are fa-mi-ly
We zijn allemaal familie en buren van elkaar.

monoculturele denken te doorbreken. In stad, land en wereld. Het
constant naar jezelf moeten kijken door de ogen van een ander,
langs de meetlat van een ander, frustreert, marginaliseert en
internaliseert gevoelens van minderwaardigheid. Het doorbreken
hiervan is nodig voor het nodige zelfvertrouwen, ambities en

Één familie in diversiteit!
Of je nu gelooft in Adam en Eva, evolutie of allebei. Allemaal
geloven we uiteindelijk in de familiaire oorsprong van de mens.
Onze familiewortels maken deel uit van een gemeenschappelijke
stamboom. Onze onderlinge diversiteit dienen we altijd te
benaderen vanuit dit besef van familiaire verbondenheid en
gelijkwaardigheid. Als één familie. Met onze wereldwijde wortels
komen we in al onze diversiteit in Rotterdam samen als stadsgenoten
en buren. Samen, in onze diversiteit, delen we dezelfde tijd (het
leven), ruimte (de stad) en een gezamenlijke toekomst!

motivatie. Op school, op werk en in de maatschappij. De inclusie van
diversiteit is nodig voor saamhorigheid en gelijkwaardigheid.

De inclusie van diversiteit is noodzakelijk
Ruimte voor diversiteit is nodig voor de ontwikkeling van de
samenleving als geheel. Zowel op micro (individu), meso
(bevolkingsgroepen) als macro (samenleving) niveau. Diversiteit is
een verrijking voor de status quo, zo niet noodzakelijk, voor de
nodige ontplooiing, ontwikkeling en creativiteit in morele, culturele
en economische zin. Ruimte voor diversiteit is noodzakelijk om dit
potentieel van eenieder (individu, groep en samenleving) optimaal
te kunnen benutten en de nodige vrijheid hiervoor dient voor
eenieder gelijkwaardig gerespecteerd te worden.

Harmonie van gemeenschappelijkheid en diversiteit
Deze fundamenteel nieuwe manier van kijken, denken en spreken
over onze samenleving is nodig. Geen achterhaald, eenzijdig en
ongelijkwaardig 'integratiebeleid', maar een samenlevingsbeleid
gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Geen
integratienota's, maar stadsgenota. We investeren in onze
gemeenschappelijkheden en respecteren, koesteren en putten
rijkdom uit onze onderlinge diversiteit. En dat is broodnodig. Niet
alleen is (super)diversiteit de norm in Rotterdam (minderheden
vormen de meerderheid), de demografische ontwikkelingen wijzen
maar één kant op: méér diversiteit!

Geen democratie, zonder diversiteit
De inclusie van diversiteit is een voorwaarde voor een vitale
democratie. Een gebrek hieraan, is als een aanslag hierop. In het
koesteren van deze diversiteit dragen wij allemaal een
verantwoordelijkheid; werkgever en werknemer, leerling en docent,
kinderen, ouders, buren en media. Gezien het algemeen belang
hiervan, niet in de laatste plaats ook de overheid in en vanuit haar
instituties, wetten, beleid en uitvoering.

Doorbreek/dekoloniseerde (mono)culturele hegemonie
Erkenning, ruimte en inclusie van een wereldwijde diversiteit is nodig
voor ieders zelfontplooiing. We dienen het dominante
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3. Één wereld in één stad als één familie
•
Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!
Erkenning voor diverse culturele en levensbeschouwelijke
feestdagen in het OV (in samenspraak met RET) en het
parkeerbeleid. Daarmee gepaard ook meer diverse vieringen in de
publieke ruimte en vanuit het stadhuis. Bijvoorbeeld aan het
kerstdiner voor het kerstreces in de burgerzaal, maar het ontbreekt
vooralsnog aan iets als een Ramadanmaaltijd/iftar of een Holi-viering.

Stap voor stap: van doorgeschoten individualisering en
vervreemding naar gemeenschappelijkheid en inclusie van
diversiteit.
De verbondenheid met Rotterdam van Rotterdammers, jong en oud,
(pigment-) rijk of arm, is sterk. Toch zien we racisme en discriminatie
'
een opkomst van xenofobie en vluchtelingen haat. Toch voelen
mensen zich vaker eenzaam en/of onvoldoende vertrouwd met hun
buren. Gezinnen vallen steeds vaker door (v)echtscheidingen uit
elkaar. De betrokkenheid bij de (lokale) democratie, zoals de
stemopkomst, is het laagst van Nederland. Toch heeft Rotterdam
met haar DNA alles in zich om de wereld te laten zien hoe je als één
wereld, in één stad als één familie samenleeft. Wat kan Rotterdam
beter doen?

Inclusie van diversiteit als stelregel (cultuur, zorg,
welzijn, alles)
Culturele en levensbeschouwelijke diversiteit is de norm in de stad,
maar nog niet in het beleid van de (semipublieke) instituties en
instellingen die de stad dienen. Bijvoorbeeld aan domeinen als zorg
en welzijn en niet in de laatste plaats cultuur. Rekening houden met
diversiteit is niet alleen broodnodig voor gelijkwaardigheid, het is
een verantwoordelijkheid en een recht. Het beleid en de uitvoering
van semi publieke organisaties dient aan diversiteitseisen te voldoen
en dient hier structureel op geëvalueerd te worden.
•

Gemeenschappelijkheid en diversiteit:
Investeer in collectief bewustzijn van fundamentele
rechten en verantwoordelijkheden
Om óp en mét elkaar te kunnen bouwen, dienen we ons bewust te
zijn van onze wederzijdse grondwettelijke rechten en
verantwoordelijkheden. De grondwet waarborgt onder meer onze
vrijheden, gelijkwaardigheid, democratie, zorg en de verdeling van
en toegang tot kennis, macht en middelen. Zonder maatschappelijk
draagvlak en toe-eigening hieNan door ons allen, verworden onze
rechten en verantwoordelijkheden tot levenloze letters. Dit vraagt
om onderwijsprogramma's en publieke campagnes in co-creatie met
emancipatieorganisaties, scholen, Museum Rotterdam en lokale
media.
•

•
Integrale aanpak van haat en discriminatie
We zijn allemaal gelijkwaardig en vormen een éénheid in al onze
diversiteit. Niemand heeft het recht een ander te discrimineren.
Racisme, antisemitisme, islamofobie, homofobie, seksisme, afrofobie,
of welke discriminatievorm dan ook, ze zijn allemaal geworteld in
dezelfde haat en woede. Watje opvatting, overtuiging en voorkeur
ook moge zijn, ook over elkaar, ook binnen minderheidsgroepen, we
respecteren elkaar. We leggen niemand anders een andere
opvatting, overtuiging of voorkeur op. We respecteren de vrijheid
van keuze, van mening, van kleding, van geweten. We dienen
gezamenlijk iedere vorm van haat en discriminatie van,
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naar en onder elkaar consequent te bestrijden. Met begrip, ontmoeting,
toegankelijke aangifte, registratie en zo nodig met boetes, boycot en
vrijwilligerswerk samen met 'de ander'.
•

Wij Rotterdam

City-Branding van diversiteit als Rotterdamse identiteit en kernkwaliteit.
Publieke campagnes (op straat en in het OV) ter bewustwording van
onze gedeelde Rotterdamse identiteit binnen onze rijke diversiteit aan
stads-/lotgenoten.

•

Begrip van elkaars verleden is nodig voor een gezamenlijke
toekomst. Dit vraagt om aandacht voor de wereldwijde Rotterdamse
handels-, slavernij-, oorlogs- en migratiegeschiedenis. Dit dragen we
niet alleen uit middels onderwijspakketten (zie TALENT), maar ook
met culturele (informatie)voorzieningen en campagnes in de
publieke ruimte.
•

•

Dekoloniseer Rotterdam van zwarte piet tot Botha-straat

Waarom eren we een Botha en geen Mandela in de Afrikaanderwijk op
zuid? Het koloniale verleden heeft haar weerslag op de culturele
mainstream vandaag de dag. Vaak subtiel en onbewust en juist daarom
zo hardnekkig. Het heeft een impact op de (on)gelijkwaardigheid van
ons mens- en wereldbeeld. Van de wereldkaart die we als
vanzelfsprekend op school leren tot de racistische stereotype zwarte
piet. We dekoloniseren de Rotterdamse cultuur door dit alles inzichtelijk
te maken, te contextualiseren om ervan te leren en we passen aan en
verwijderen waar nodig. We stellen de middelen beschikbaar die nodig
zijn voor onderzoek, informatieoverdracht (op straat, school en musea)
en aanpassing.
•

Zwarte piet kan niet

Bewust verleden voor een gezamenlijke toekomst
(publieke campagne)

Individualisering/eenzaamheid: Investeer in
samenkomst, in ontmoeting, buurthuizen, jongerenwerk

We investeren in buurtinitiatieven en organisaties gericht op
ontmoeting van een diversiteit aan Rotterdammers en organisaties.
•

Erkenning, registratie en aanpak discriminatievormen

Vanuit politie en discriminatiebureaus geven we prioriteit aan de
erkenning, registratie en aanpak van diverse discriminatievormen.
Niet in de laatste plaats van racisme en islamofobie waarvan de
aanpak nog ernstig tekort schiet, ook in vergelijking met de aanpak
van andere discriminatievormen. Dit doen we onder meer met
voorlichting op scholen, bewustwordingscampagnes en prioritering
hiervan vanuit het OM (vanuit de driehoek).

Jeugd en gezin:

De racistische stereotype zwarte piet kan niet en moet uit het
Rotterdamse straatbeeld verdwijnen. Op plekken als de kinderopvang,
onderwijs, sportvereniging en lokale intochten behoort zwarte piet zo
snel als mogelijk tot het verleden.

•

Gezin: mediation bij (v)echtscheidingen (ondersteuning
voor ouders en kinderen)

Nog meer dan de ouders zijn vaak de kinderen slachtoffer van een
(v)echtscheiding. Er is nog onvoldoende aandacht voor de gevolgen
hiervan voor het kind. Mede vanuit het onderwijs, maar denk ook aan
de inzet van een bijzonder curator, zetten we in op de nodige hulp
en ondersteuning van deze kinderen.
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•

Investeer in actieve Huizen van de Wijk

•

We investeren in actieve Huizen van de Wijk met de nodige
middelen voor goede voorzieningen voor activiteit en ontmoeting.
Toegankelijk voor iedereen, ook voor politieke of religieuze
bijeenkomsten (zie ook de inzet op meergeneratiewoningen bij
LEVEN).
•

Pleeggezinnen

leder kind verdient het om in een warm en liefdevol gezin op te
groeien. Als de ouders van een kind om welke reden dan ook niet in
staat zijn om hun kind de nodige opvoeding te bieden, kunnen
pleegouders voor enige tijd inspringen. Het is in het belang van de
ontwikkeling van het kind dat het pleeggezin qua cultuur of
levensbeschouwing zo veel mogelijk aansluit op die van zijn
biologische gezin. Door een gebrek aan diversiteit onder
pleeggezinnen is dit niet altijd mogelijk. Meer inzet vanuit de stad in
het informeren en werven van een diversiteit aan pleeggezinnen is
hiervoor nodig.

Jeugdopvang en jongerenwerk

De jeugdopvang in Rotterdam is barstensvol. Het aantal dak- en
thuisloze jongeren dat bij de gemeente aanklopt voor hulp is de
afgelopen twee jaar met bijna 40 procent gestegen. De aanpak vergt
investering in de opvanglocaties en ondersteuning bij

Vluchtelingenopvang:

schuldenaanpak, studie/werk en huisvesting. Ook een fijnmazig
netwerk van jongerenwerkers dat in staat is om relaties te leggen
tussen straat, thuis en school/werk is hierbij nodig.

•

Van xenofoob naar Xenophon

We versnellen en versoepelen daar waar mogelijk de komst van
•

Familierecht

nieuwe stadsgenoten en zetten waar nodig in op ondersteuning met
buddy-projecten die helpen bij het vinden van werk, huisvesting of
taalles. Dit om nieuwkomers in de stad zo snel als mogelijk te doen
meedraaien in de stad. (Xenophon is een Griekse econoom 400 v.
Chr. bekend om zijn pleidooi voor de opvang van vluchtelingen
vanwege de meerwaarde voor de stad en economie)

Naast het burgerlijk huwelijk viert of sluit menig Rotterdammer
daarnaast een huwelijk vanuit zijn of haar levensbeschouwing. Beide
vormen delen hetzelfde doel: een harmonieuze gezinsrelatie. Maar
in de praktijk ontstaan er weleens knelpunten en problemen.
Onvoldoende aansluiting tussen de verschillende voorwaarden en
verwachtingen draagt bij aan ongelijkwaardigheid. In samenwerking
met relevante organisaties, voorgangers, sleutelfiguren en juristen
(gespecialiseerd in huwelijk- en familierecht) dienen we te verkennen
welke knelpunten en mogelijkheden er zijn om deze
huwelijksvormen beter op elkaar te doen aansluiten.

•

Gidsgezinnen

Voor nieuwe Rotterdammers uit het buitenland die behoefte hebben
aan iemand die hen zo nu en dan persoonlijk wegwijs kan maken,
wordt er een netwerk van (vrijwillige) gidsgezinnen opgezet.
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Openbaar bestuur:
•

•

We hebben als stad voor een groot deel ons bestaan te danken aan
onze wereldhaven, de wereldeconomie, de wereldwijde wortels van
Rotterdammers en internationale steun tijdens de wederopbouw. Dit
schept een verantwoordelijkheid naar de wereld toe. Alle mensen
wereldwijd zijn uiteindelijk immers één familie.

Inclusieve overheid

Een overheid van en voor iedereen. Een afspiegeling van de
samenleving, voor de samenleving. Maar zo jong en kleurrijk als de
stad is, zo oud en wit is de lokale overheid. Alle prioriteit aan
diversiteitbeleid en een interne inclusieve organisatiecultuur.

•
•

Rotterdam is van de wereld en de wereld is van .•.

Smart city & privacy
We tonen ons internationaal solidair met de wereld op basis van
mensenrechten. Van de vlag halfstok, tot uitwisselingsprogramma's
en zusterstad-verbanden op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking. In het bijzonder met die plekken op de
wereld die net als Rotterdam te maken hebben (gehad) met
bezetting, bombardement en vervolging. In het bijzonder ook met
havensteden. We kunnen als stad niet alle wereldlasten dragen, maar
wel naar vermogen ons steentje bijdragen.

Ontwikkelingen in de informatietechnologie kunnen helpen in het
beter besturen van de stad, ook in het beheren ervan. We dienen in
de keuzes die we hierin als stad en als gemeente maken, primair het
belang van de burger voorop te stellen. Niet in het belang van de
staat of van bedrijven, maar in het belang van de burger en haar
privacy. Rotterdam dient ook op de beste manier het gebruik van
informatietechnologie te faciliteren door bijvoorbeeld met een gratis
en toegankelijk WiFi-netwerk in de hele stad.
•

Internationale betrekkingen (Rotterdam en de wereld)

Wijkraden

NIDA pleit voor een hervorming van de gebiedscommissie (in 14
gebieden) naar de WijkRaad of Wijkvertegenwoordiging (in 42
wijken). Fijnmaziger, dichter op de bewoner en met meer vermogen,
qua inzet (vergoeding) en bevoegdheden. Wijkraadsleden als een
soort van politiek-maatschappelijk werkers. De connectie tussen wijk
en stadhuis.
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Vera ntwo ordi ng 2014 -201 8
verschille nde bevolking sgroepen en tussen arm en rijk. De
miljoenen -bezuinig ingen op armoedeb estrijding , zelforgani saties en
sociale werkplaat sen. Maar ook het gebrek aan erkenning en aanpak
van islamofobie, discrimina tie en zwarte piet. Het gebrek aan
verbinden d leiderscha p vanuit het stadsbest uur.

Bij de lokale verkiezing en op 19 maart 2014 gaven meer dan 10.000
Rotterdam mers NIDA hun vertrouwe n, hun stem. Twee raadszete ls.
Wat heeft NIDA hier de afgelopen vier j aar mee gedaan?

#Kendoe kennietm eer
Vier j aar geleden, na de verkiezingen, vormden Leefbaar, D66 en
CDA met een minima le raadsmee rderheid van 23 zetels een coalitie:
#Kendoe. PvdA, SP, WD, GL, N IDA, CU-SGP en PvdD vormden

Geloof
Desalniet temin blijft NIDA geloven in een toekomst waarin alle
Rotterdam mers inclusief het stadsbest uur in al hun diversiteit , zich
bewust zijn van hun familiaire oorsprong , samen leren en werken,
leven, feest vieren, samen herdenke n en elkaar benadere n als broer
en zus. Zoals een overgrote meerderh eid van jonge Rotterdam mers
dat allang doet. Dat is de toekomst van Rotterdam . We geloven in
een werkelijk duurzaam Rotterdam met een economie gericht op
bloei in plaats van groei. Niet gestoeld op eigen belang en d e
oneindige honger naar meer, maar een samenlev ing met een beleid
en economie gestoeld op ethiek en kwaliteit. Dat is de toekomst van
Rotterdam .

samen de oppositie.
Het was geen eenvoudi ge positie waarin we ons bevonden . Toch
hebben we niet alleen het verschil kunnen laten horen, maar ook het
verschil kunnen maken. In woord en daad. In stad en raad.

Samenwerking
We hebben goed samen kunnen werken met de sociale en
progressie ve oppositiep artijen. Vooral met GroenLinks, SP en de
Partij voor de Dieren. En na verloop van tijd ook steeds beter met de
lokale afdeling van de PvdA. En zelfs met de WD. Op bepaalde
punten ook met raadslede n en wethoude rs van de verschille nde
coalitiepa rtijen. Met wethoude r Visser (D66), De Jonge (CDA), zelfs
met Eerdmans (Leefbaar). Maar heel vaak bleef de deur voor
samenwe rking met de coalitiepa rtijen op slot.

Beweging in de raad
Vanuit dit geloof is het NIDA gelukt om stappen te maken.
- Zo vergroene n we de stad met babybom en voor pasgebor en
Rotterdam mers;
- Delen we zonnepan elen met elkaar voor schone energie;
- We trainen scholen in het verbinden van de leefwereld in de klas,
thuis en op straat;
- We verdiepen geschiede nislessen met het koloniale- , slavernij-,
handels- en migratieve rleden, om te bouwen aan een gezamenl ijke
toekomst;

Pijn
Met pijn in ons hart hebben we moeten zien hoe door keuzes van de
coalitie de tweedelin g in de stad toenam. Met name tussen de
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decennia. Met meer dan 10.000 Rotterdammers liepen we de
Erasmusbrug over voor menswaardigheid. In verbondenheid met de
wereld;
- Als eenheid in onze wereldwijde diversiteit kwamen we samen op
het Vredesplein. Samen in verzet tegen haat, angst en verdeeldheid;
- We voerden debatten in de stad, in het land en Europa met lokaal,
nationaal en internationaal bereik;
- We vergoten de politieke betrokkenheid van jongeren en
minderheden;
- We zamelden duizenden euro's in voor voedselbanken;
- We verwelkomen vluchtelingen met warmte en benodigdheden als
kleding en andere spullen en bestrijden vluchtelingenhaat met
liefdevolle Flower Power;

- MetWijktraineeprogamma's op Zuid investeren we in
talentontwikkeling en werkgelegenheid voor jongeren;
- We onderzoeken grondig en kritisch het gebrek aan diversiteit in
de kunst en cultuursector;
- We betrekken kerken, moskeeën en diverse levensbeschouwelijke
organisaties in het verbeteren van de zorg;
- Is er meer oog voor cultuur-sensitieve zorg;
- We stimuleren als Stad van Compassie compassievolle initiatieven
en bouwen aan intercultureel en levensbeschouwelijk begrip en
samenwerking;
- We bieden met de #stadsgenota een alternatieve visie op
samenleven;
- We lanceerden een pilot voor de aanpak van islamofobie en
discriminatie;
- En zetten racisme op de kaart, op de sportvelden, bij de politie en
maken stappen om het sinterklaasfeest een feest voor alle kinderen
te maken;
- Wisten we met de aansluiting van het raadslid Mohammed Anfal ook wel bekend als de man van 16 miljoen - bij NIDA meer dan 16
miljoen euro voor armoedebestrijding vrij te maken;

Het waren allemaal stapjes vooruit waarin NIDA het voortouw mocht
nemen.

Stappen in aanloop naar•••
Wij geloven dat we over vier jaar op deze stappen terugkijken, en we
zien hoe deze stapjes de aanloop waren voor de sprong die we
samen zullen maken. Want we zijn er nog niet. Te veel potentie laten
we als stad nog onbenut. Er ligt nog zo veel moois voor ons. Meer
fundamentele verbinding is nodig. Een revolutie van vertrouwen is
nodig. Voor één wereld van verschil.

Dit is slechts een greep uit de tientallen succesvolle voorstellen van
NIDA, en nog zo veel meer in co-creatie met andere partijen. Het is
nog verre van ideaal, en ook de uitvoering van deze raadsvoorstellen
is verre van optimaal, maar het zijn allemaal stapjes vooruit.

Nourdin El Ouali,
partijleider NIDA

NIDA als beweging in de stad
Zo ook in de stad.
- NIDA organiseerde de grootste demonstratie van Rotterdam in
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Slotwoord
En? Hoe zie je de wereld nu? Zie je het verschil?
Onze blik op de twee wereldkaarten, waarmee we dit pamflet
begonnen, leert ons de 'standaard' te betwijfelen. Het leert ons
kritisch te zijn en met een vernieuwde blik naar de stad en wereld te
kijken.
We gaan de uitdagingen hierin niet uit de weg. Van duurzaamheid,
talentontwikkeling, sociaaleconomische hervorming, de inclusie van
diversiteit tot internationale solidariteit op basis van mensenrechten.
Rotterdam heeft alles in zich om als (wereld)stad de wereld ertoe te
inspireren één wereld van verschil te maken!
Stap voor stap komen we dichterbij. We hebben elkaar nodig om de
verbinding en verandering te maken die hiervoor nodig zijn.
Het is nu aan ons.
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Dankwoord
Dank aan de Bron van het leven.
Dank voor alle inspiratie. Inspiratie vanuit het hart, de balans om ons
heen en het woord. Vanuit de Koran en geschriften als de Bijbel,
Thora, Psalmen, Veda's en humanistische werken. Dank aan de
profeten, denkers en schrijvers, die bewust dan wel onbewust, in lijn
met dezelfde inspiratie bijdragen. In woorden en daden. Van Imam
Shatibi tot Willem Schinkel. Van een rechtvaardige koning der
Meden en Perzen tot Malcolm X.
Dank aan alle NIDA-leden, betrokken in hart, gedachten en pen.
Dank aan de partijprogrammacommissie voor het verbinden van al
deze energie en inzichten in dit pamflet.
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