
Workshop Statuut voor Amsterdam 
Dinsdag 20 februari van 14 tot 17 uur in de kelderfoyer van Paradiso. 
 
 
Amsterdam is een stad met vele gezichten, maar lang niet al die gezichten 
hebben evenveel in de melk te brokkelen. In het centrum, de ring van 19e-
eeuwse wijken, het stadsdeel Zuid en een deel van Oost is sprake van een 
steeds grotere concentratie hoogopgeleiden met een goede baan en een dikke 
portemonnee. In de wijken aan de randen van de stad (Noord, Zuidoost en de 
westelijke tuinsteden) vinden we de lager opgeleiden, vaak zonder baan of met 
een slechtbetaalde baan. Deze toenemende segregatie voltrekt zich niet alleen 
langs inkomens-, maar ook langs raciale lijnen. Zuidoost is grotendeels zwart, 
in de westelijke tuinsteden wonen veel Turken en Marokkanen, en Noord is een 
bastion van de witte onderklasse. De vraag is of we in zo'n gesegregeerde stad 
willen wonen en zo nee, wat we eraan willen doen. 
 
Voor een mogelijk antwoord op die vraag moeten we te rade gaan in IJsland. 
Daar heeft na de crisis van 2008/2009 een uniek experiment plaatsgevonden, 
waarbij zo'n duizend burgers uit alle lagen van de samenleving samen hebben 
gepraat over en geschreven aan een nieuwe grondwet voor dit land. Die grondwet 
is er ook gekomen, hoewel hij tot nu toe niet is geïmplementeerd door de 
tegenwerking van de gevestigde politieke partijen op het eiland. Niettemin was 
dit een zeer interessant proces waarin het idee van een 'democratie van 
onderaf' daadwerkelijk ten uitvoer is gelegd. 
 
In de vorm van een drie uur durende workshop in het kader van de Rebel Cities-
conferentie in Paradiso op dinsdag 20 februari willen we onderzoeken of een 
dergelijk initiatief in Amsterdam ook mogelijk is, en wat we aan het model van 
IJsland moeten veranderen om het aan te passen aan de Amsterdamse context. 
Tijdens de workshop gaan we eerst iets dieper in op de manier waarop ze het in 
IJsland hebben aangepakt, om vervolgens mogelijke strategieën te bespreken 
voor een soortgelijk experiment in Amsterdam in de periode 2018-2022. Het 
uiteindelijke doel moet zijn om vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een 
document op te stellen dat het 'Statuut van Amsterdam' wordt genoemd, en 
waarin de belangrijkste beginselen moeten zijn neergelegd waaraan toekomstig 
gemeentelijk beleid kan worden getoetst. 
 
Inschrijving voor deze workshop is gratis. Het maximaal aantal deelnemers is 
twintig.  
Meld je aan bij rabotnik@xs4all.nl 
Voertaal Engels. 
 
 


