Van integratie naar inclusie en het oplossen van segregatie
Al Amal constateert dat de kloof tussen groepen groeit en maakt zich ernstige
zorgen over de verhuftering en de toekomst van de stad. We zien dit in
onderwijs, hulpverlening, op straat en op de werkvloer.
De afgelopen jaren heeft de stad Utrecht geprofiteerd van ‘Utrecht zijn we
samen’. Het is een voorbeeld aanpak voor het land. Dit programma zal volgens
Al Amal voortgezet moeten worden.
Een focus op inclusie en gedeelde rechten en plichten in plaats van op
integratie is daarbij van essentieel belang
Al Amal kan een grote rol spelen op interdisciplinair niveau in de hele keten.
We bieden maatwerk op laagdrempelig niveau. We doen wat nodig is.
Van zwangerschap tot het sterfbed begeleiden wij groepen bewoners intensief.
Wat Al Amal een unieke gesprekspartner maakt is dat we:
 een cultuur sensitieve lens hebben om kwetsbare groepen te bereiken
en in hun kracht te zetten
 voor en achter de voordeur komen en zelfs in de hoofden van de
mensen. Dit doen we met respect voor en vertrouwen in ieder individu
 een brugfunctie tussen moeilijk bereikbare inwoners en hulpverleners
vormen
 diverse groepen een spiegel voorhouden
Vooral in het onderwijs zien we ruimte voor verbetering. Utrechters gaan niet
samen naar school. En waar ze wel samen naar school gaan, hebben ze
nauwelijks echt contact met elkaar. Ook veel docenten hebben
handelingsverlegenheid. Bepaalde thema’s worden in de klas niet besproken
om spanningen te vermijden. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.
We benadrukken het belang van mensenrechten en mensenplichten. Niet
alleen in Kanaleneiland maar ook in Wittevrouwen. Al Amal werkt goed samen
met Vreedzame school en wilt dit uitbreiden en wil dit verder versterken. Ze
wilt meer contacten met schoolbestuurders en gemeente. De gemeente heeft
een groeiende verantwoordelijkheid in het onderwijs.
Wij vragen u steun in het verkiezingsprogramma voor het project ‘Utrecht zijn
we samen’, het belang van mensenrechten en plichten en een focus van
integratie naar inclusiviteit.

Al Amal is altijd bereid om uw gesprekspartner te zijn. We nodigen uw
lijsttrekker van harte uit bij het verkiezingsdebat dat Al Amal in februari 2018
organiseert.
Deze brief is geschreven door alle medewerkers van Al Amal na de training
“Van Gelijk hebben naar Gelijk Krijgen” van burgerrechtenorganisatie Kompass.
De training werd gegeven door Rene Rouwette in samenwerking met Malika
Chtatou, Ufuk Kayha, Pirmin Olde Weghuis (VH Strategies), Yvonne Hage
(Twynstra&Gudde) en Igor Bal (VVD Raadslid Spijkenisse).

