Oproep aan gemeentebestuur tot het opstellen van een gecoördineerd
multicultureel beleid
Recente onlusten in de Schilderswijk hebben Hagenaars opnieuw met de neus op de
feiten gedrukt. Het grote aantal Nederlanders van buitenlandse afkomst heeft de
samenstelling van onze bevolking in de laatste decennia ingrijpend gewijzigd. Niet
voor even maar voor altijd. Den Haag is een multiculturele stad geworden, zoals ook
andere steden in Nederland en andere landen van Europa. Daardoor vinden
conflicten in de landen van herkomst van onze bevolking hun neerslag in onze
steden. Het is de opdracht van onze bevolking, ons bedrijfsleven en ons bestuur
daaraan het hoofd te bieden, zodat een vreedzame en welvarende gemeenschap
wordt opgebouwd, die gebaseerd is op respect, inzet en veelzijdigheid.
De incidenten die zich in sommige wijken voordoen worden niet alleen veroorzaakt
door internationale conflicten maar ook door sociaal-economische en culturele
omstandigheden die er heersen. Er leven een groot aantal verschillende culturen op
een beperkt oppervlak. Bovendien is vaak sprake van meer dan gemiddelde
werkloosheid, een lager opleidingsniveau, slechtere gezondheidsituatie, culturele,
etnische en religieuze tegenstellingen en een gevoel van gebrek aan erkenning en
waardering. Tegelijkertijd bestaat er een grote groeipotentie, veroorzaakt door
leergierigheid, creativiteit, ondernemerschap en een meer dan gemiddelde
bevolkingstoename.
Alleen al de omvang van de groep allochtone Nederlanders in Den Haag en in
andere grote steden in Nederland en daarbuiten toont aan dat er geen sprake is van
wijkgebonden vraagstukken, maar dat het de hele stad aangaat. Tot nu toe is in Den
Haag sprake van een nadrukkelijke fysieke scheiding van oorspronkelijke en nieuwe
Nederlanders. Het is duidelijk dat dit tijdelijk is. Met name ook de internationale
conflicten die in onze stad neerslaan toont aan dat hier sprake is van een brede
stedelijke problematiek. Niemand kan zich meer achter zijn tuinhek verschuilen.
Het hanteren van deze problematiek vraagt om een nieuw overkoepelend
gemeentelijk beleid, waarbij vele sectoren, zoals economie, wonen, onderwijs, zorg
en veiligheid betrokken zijn. Met het oog op de toekomst moet een gecoördineerd

beleid worden gemaakt dat naast de verantwoordelijkheid van overheden ook
nadrukkelijk uitgaat van betrokkenheid en verantwoordelijkheid van bewoners,
ondernemers, kerken, wijken, scholen, sportverenigingen en wat dies meer zij, niet
alleen uit bepaalde wijken maar uit de hele stad.
Daarom roepen wij, inwoners van Den Haag, het gemeentebestuur op tot het vormen
van een hoog niveau werkgroep, bestaande uit de burgemeester als voorzitter,
relevante wethouders, deskundigen en betrokkenen. Wij vragen daarbij nadrukkelijk
aan de burgemeester hierbij het voortouw en de coördinatie op zich te nemen. Taak
van deze werkgroep is het analyseren van de gecompliceerde samenhangende
problematiek en het opstellen van actie- en uitvoeringsplannen. Daarbij kan bestaand
beleid natuurlijk mee worden genomen. Bij een dergelijke aanpak moet de bevolking
nadrukkelijk betrokken worden, omdat de mensen in de stad in belangrijke mate
inhoud moeten geven aan de uitvoering van dat beleid. Dat geldt ook voor het
(internationale) bedrijfsleven dat in onze gemeente gevestigd is. Bovendien zal
overleg en samenwerking met andere grote steden en de nationale overheid zinvol
kunnen zijn. Een voorstel zou binnen een jaar gereed moeten zijn. Dit voorstel moet
dan aan de gemeenteraad, de bevolking en het bedrijfsleven worden voorgelegd. Op
deze manier kan een flexibel en samenhangend beleid met een breed draagvlak
ontstaan, waarmee hedendaagse en toekomstige problemen het hoofd kunnen
worden geboden en dat voor langere termijn functioneert.
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