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7. Diverse staD

stanDpunt

Mechelen is een superdiverse stad. Dat zorgt voor sterke troeven, op voorwaarde dat we erin slagen ieder-
een gelijke rechten en kansen te bieden. Dat is vandaag niet het geval. Het risico op armoede, werkloos-
heid, laaggeschooldheid of slechte huisvesting is vandaag veel groter als je een ander kleurtje hebt of als 
je naam een andere afkomst laat vermoeden. De politie kampt met een structureel probleem van racisme, 
dat zich vooral uit naar jongeren.

Mechelen mag dan wel een burgemeester hebben die de diversiteit omarmt, dat neemt niet weg dat ook 
in onze stad een reële sociaal-economische ongelijkheid bestaat. Ook hier moeten mensen met mekaar 
concurreren voor schaarse sociale voorzieningen, krijgen mensen te maken met racisme en discriminatie, 
ervaren mensen dagdagelijks dat ze niet aanvaard en gewaardeerd worden.

De PVDA wil geen concurrentie tussen mensen. We willen een stad die elke ongelijkheid daadwerkelijk 
bestrijdt. Daarvoor zijn genoeg sociale voorzieningen nodig. Racisme en discriminatie moeten kordaat 
aangepakt worden.

OnZe vOOrsteLLen

EEn. EEn opEn stad waar iEdErEEn mEEtElt 

•	 We	zorgen	ervoor	dat	er	in	de	stad	genoeg	sociale	voorzieningen	zijn,	zodat	er	geen	concurrentie	wordt	
georganiseerd tussen mensen die het moeilijk hebben.

•	 We	bieden	een	laagdrempelige	lokale	dienstverlening,	die	op	een	positieve	manier	rekening	houdt	met	
meertaligheid. In alle openbare diensten kan beroep gedaan worden op een tolk.

•	 We	investeren	in	culturele	ontmoetingsplaatsen	in	wijken,	in	het	buurtwerk	en	buurthuizen.	Daar	kunnen	
buurtbewoners elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten.

•	 Op	het	vlak	van	tewerkstelling	engageren	we	ons	om	de	tewerkstellingskansen	van	de	diverse	bevol-
kingsgroepen te verbeteren, onder meer door streefcijfers of quota vast te leggen. De stad streeft het-
zelfde na voor de advies- en participatieraden. De diversiteitsgraad van het schepencollege zou onge-
veer moeten overeenkomen met die van de bevolking.

•	 We	zorgen	ervoor	dat	alle	scholen	de	diversiteit	van	de	stad	weerspiegelen.
•	 We	stimuleren	de	Mechelse	scholen	om	meertaligheid	als	een	troef	te	beschouwen.	Ook	de	thuistaal	van	

anders- en meertalige kinderen is belangrijk.
•	 We	maken	een	plan	om	de	schooluitval	van	jongeren	uit	de	migratie	en	jongeren	uit	financieel	zwakke	

gezinnen drastisch aan te pakken. We wijzen mensen actief op het recht om te studeren met behoud van 
leefloon.

•	 Niet-Belgen	betrekken	we	bij	de	Mechelse	politiek.	Met	ondersteunings-	en	informatiecampagnes	zor-
gen we ervoor dat ze actief hun gemeentelijk stemrecht gebruiken.
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TwEE. EEn stad waar racismE of discriminatiE gEEn kans 
krijgt 

•	 We	stellen	een	actieplan	tegen	het	racisme	op.	Met	concrete	doelstellingen	en	een	jaarlijkse	evaluatie.	
•	 Voor	het	stadspersoneel	en	de	lokale	politie	organiseren	we	trainingen	in	het	omgaan	met	racisme.
•	 We	tolereren	geen	racisme	of	discriminatie	bij	de	politie	en	andere	stadsdiensten.	
•	 Bij	de	scholen	dringen	we	erop	aan	dat	ze	geen	hoofddoekenverbod	handhaven.	
•	 We	voeren	proactieve	praktijktesten	in	om	discriminatie	op	te	sporen,	in	de	eerste	plaats	op	de	woon-	en	

arbeidsmarkt maar ook in de horeca, het stedelijk personeelsbeleid, de lokale economie en het politie-
korps. Aan praktijktesten worden ook effectieve sancties gekoppeld.

•	 Het	 lokaal	 toewijzingsreglement	 in	de	sociale	huisvesting	mag	niet	 leiden	tot	uitsluiting,	bijvoorbeeld	
door taalvereisten.

DriE. dE gEmEEnschappEn actiEf bEtrEkkEn
•	 We	verdedigen	een	actief	intercultureel	beleid,	met	ruimte	voor	verschillende	religieuze	en	geloofsge-

bonden tradities en feesten.
•	 We	organiseren	de	dialoog	en	we	betrekken	de	verschillende	gemeenschappen	bij	de	stedelijke	organi-

satie van religieuze feesten en tradities.
•	 We	betrekken	ook	de	‘bruggenbouwers’	in	onze	stad.	Dat	zijn	mensen	die	zich	dagelijks	inzetten	om	het	

samenleven tussen de gemeenschappen vooruit te helpen. Zij kennen de gevoeligheden in de stad en 
willen dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat.

visie

Mechelen	 is	een	superdiverse	stad	geworden.	Bijna	één	derde	van	de	Mechelaars	 is	van	vreemde	her-
komst.	Bij	de	 jongeren	 is	dat	zelfs	de	helft.	 In	 totaal	 leven	 in	onze	stad	138	nationaliteiten	samen	en	er	
worden	meer	dan	80	verschillende	 talen	gesproken.	De	mensen	van	Marokkaanse	origine	vormen	met	
16	procent	van	de	bevolking	de	grootste	groep,	gevolgd	door	de	christelijke	gemeenschap	uit	het	Midden	
Oosten	met	1,5	procent.

De rechterzijde probeert de diverse bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Zo leidt ze de aandacht 
af van het antisociaal beleid en probeert ze de werkende bevolking te verdelen en te verzwakken. In die 
val mogen we niet trappen. We hebben in dat verband nood aan een nieuw integratiedenken. Dat moet 
vertrekken vanuit de idee dat integratie een gemeenschappelijke opdracht is. De samenleving verandert 
voortdurend en vraagt van elke bevolkingsgroep de bereidheid om zich aan nieuwe omstandigheden aan 
te	passen.	De	vraag	tot	aanpassing	bij	één	enkele	groep	leggen,	is	fundamenteel	oneerlijk.	We	moeten	ons	
daarentegen verbinden met elkaar. Alleen samen kunnen we een vuist maken tegen het sociaal afbraakbe-
leid van de laatste jaren.

EEn. EEn opEn stad waar iEdErEEn mEEtElt
In	de	geglobaliseerde	wereld	van	de	éénentwintigste	eeuw	is	Mechelen	uitgegroeid	tot	een	superdiverse	
stad, een smeltkroes van nationaliteiten. De stad verandert snel en dat betekent dat iedereen even moet 
wennen.

De superdiversiteit houdt grote troeven in, als we erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden. 
Daarvoor moeten er voldoende sociale voorzieningen zijn - denk maar aan huisvesting - zodat er geen 

3 STADSPROGRAMMA Mechelen 2018



concurrentie wordt georganiseerd tussen mensen die met moeite toegang krijgen tot schaarse sociale 
voorzieningen. 

Het tekort aan werk, dienstverlening en sociale voorzieningen is een van de voornaamste aanleidingen van 
spanningen tussen werkende mensen. Om superdiversiteit te doen slagen, moeten we afstappen van het 
besparingsbeleid en net meer investeren. 

Om de ontmoeting tussen culturen, nationaliteiten en etnische groepen te bevorderen, investeren we meer 
in	culturele	ontmoetingsplaatsen	in	wijken,	in	buurtwerk	en	in	buurthuizen.	Buurthuizen	zijn	bij	uitstek	plaat-
sen waar mensen elkaar ontmoeten, zichzelf sterker maken, hun netwerk versterken en dus beter kunnen 
deelnemen aan de samenleving.

We nemen ook zelf onze verantwoordelijkheid en voeren ambitieuze streefcijfers in voor de samenstelling 
van het stadspersoneel, ook bij de hoogste salarisschalen. Zo tonen we dat de stad iedereen naar waarde 
schat. De rekruteringscampagne van de politie, waarmee men meer mensen met een migratieachtergrond 
probeert aan te trekken, volgen we van dichtbij op. We stimuleren bedrijven die overheidsopdrachten wil-
len, om mensen van vreemde origine tewerk te stellen. Wie discrimineert komt niet in aanmerking. Vereni-
gingen die subsidies aanvragen, stimuleren we om mensen met een andere herkomst te betrekken.

De stad zorgt ervoor dat de advies- en participatieraden een afspiegeling zijn van de lokale samenleving. 
Ook het gemeentebestuur moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Daarom zou de diversiteitsgraad 
van het schepencollege ongeveer moeten overeenkomen met die van de bevolking.

De	schoolachterstand	bij	jongeren	van	vreemde	origine	is	dubbel	zo	hoog	als	bij	jongeren	van	Belgische	
origine. Iedereen met een beetje rechtvaardigheidsgevoel voelt aan dat dit niet kan. We maken een plan om 
de	schooluitval	van	jongeren	uit	de	migratie	en	van	jongeren	uit	financieel	zwakke	gezinnen	doortastend	
aan te pakken.

In	een	stad	waar	iedereen	meetelt,	heeft	ook	iedereen	zijn	of	haar	zeg.	We	informeren	niet-Belgen	daarom	
actief om zich te registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen, waar zij kiesrecht hebben. Vandaag zijn 
nog veel te weinig mensen daarvan op de hoogte.

TwEE. EEn stad waar racismE gEEn kans krijgt

Racisme verdeelt mensen en zet ze tegen elkaar op. Racisme maakt het onmogelijk om samen de echte 
verantwoordelijken van onrecht en ongelijkheid aan te pakken. We stellen een jaarlijks actieplan op om 
racisme te bestrijden. We voorzien in antiracistische vorming van het stedelijk personeel en in trainingen 
over hoe omgaan met racisme. Kazerne Dossin levert hierin vandaag al goed werk.

In de school willen we het hoofddoekenverbod afschaffen. Dat verbod komt in de feiten neer op een dis-
criminatie	van	één	bepaalde	geloofsgroep.	De	stad	moet	de	Mechelse	scholen	aansporen	om	dat	verbod	
ongedaan te maken.

Het politiekorps in Mechelen kampt met een structureel probleem van racisme, zowel intern als extern. De 
stad	moet	dat	probleem	eens	en	voorgoed	aanpakken	en	oplossen.	Niet	met	de	zoveelste	marketingstunt,	
maar met daadkrachtige maatregelen die op het terrein het verschil maken. Dat kan bijvoorbeeld door het 
aanstellen van een onafhankelijke ombudsman (d.w.z. niet behorend tot het korps) voor dergelijke klachten. 

We richten een stedelijke gelijkheidsdienst op om discriminatie structureel te bestrijden. Discriminatie voor-
komen, opsporen en aanpakken, dat wordt de missie van de gelijkheidsinspecteurs. De proactieve praktijk-
testen waarmee discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt, in het onderwijs, de gezondheidszorg en het 
uitgaansleven zwart op wit kan worden aangetoond, worden een belangrijk instrument in hun handen. Het 
agentschap adviseert het stadsbestuur ook voor een beleid dat discriminatie voorkomt en aanpakt.
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DriE. dE gEmEEnschappEn actiEf bEtrEkkEn

We verdedigen een actief intercultureel beleid, dat plaats geeft aan de verschillende religieuze en geloofs-
gebonden tradities en feesten. Dat betekent dat er dialoog is en dat de verschillende gemeenschappen 
betrokken worden bij de stedelijke organisatie van religieuze feesten en tradities. Zo worden bijvoorbeeld 
op	de	Bruul	vaandels	uitgehangen	voor	alle	feestperiodes.	Zowel	voor	de	kerstperiode	als	voor	de	rama-
dan. Op die manier gebruikt de stad de sterkte van diversiteit om op een positieve manier het samenleven 
te	stimuleren.	Dat	heet	‘branding’.	De	plaatselijke	middenstand	profiteert	er	mee	van.

We	willen	dat	de	stad	de	verschillende	gemeenschappen	betrekt,	en	ook	de	 ‘bruggenbouwers’	 in	onze	
stad betrekt. Talloze Mechelaars zetten zich dagelijks in om het samenleven tussen de gemeenschappen 
vooruit te helpen. Het zijn experts in diversiteit, zij kennen de gevoeligheden die leven in de stad, en zij wil-
len vooral dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat. Het kan voorkomen dat men boven de hoofden 
van	de	diverse	gemeenschappen	beslissingen	neemt.	Toen	het	stadsbestuur	in	2013	een	slachttaks	voor	
het	Offerfeest	invoerde,	werd	de	moslimgemeenschap	niet	betrokken.	Nadien	werd	de	facto	een	verbod	op	
onverdoofd slachten ingevoerd, zonder de Joodse en Islamitische gemeenschappen daar op een ernstige 
manier bij te betrekken. Wij zijn tegen het verbod zoals het nu zonder overleg werd ingevoerd. Het verbod 
is bovendien selectief (het gaat alleen om schapen) en het lost niets op (men gaat het vlees gewoon in het 
buitenland kopen). Kortom, het verbod – zoals het vandaag werd ingevoerd – lijkt mee te deinen op een 
erg rechtse stroming die de (terechte) discussie over dierenwelzijn misbruikt, om bepaalde etnische min-
derheden te stigmatiseren. 

Wij zijn van oordeel dat de tijdsgeest, de zorg voor het dierenwelzijn en de technische vooruitgang in de 
toekomst een consensus over een totale veralgemening van het verdoofd slachten mogelijk maken. Maar 
gewoonten, en zeker religieuze gebruiken en tradities, veranderen en aanpassen aan de tijdsgeest en de 
technische evolutie, vereist een draagvlak in de betrokken gemeenschappen. Dat draagvlak creëren vraagt 
tijd, dialoog en overleg. Zo kan men evolueren naar een uiteindelijk akkoord over verdoofd slachten bij de 
betrokken religieuze gemeenschappen zelf. Dat bereik je niet met een conflictmodel.
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