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Met de PVDA gaan we voor een stad op men-
senmaat. Voor ons betekent dat op maat 
van alle mensen. Vandaag hebben bijna vier 

op de tien Antwerpenaren een andere origine. De 
helft van hen zijn ‘nieuwe Belgen’, de andere helft 
heeft niet de Belgische nationaliteit. Dertien pro-
cent van de Antwerpenaren heeft een Marokkaanse 
migratieachtergrond, vijf procent een Turkse. Als je 
de nationaliteit van de ingeschreven nieuwkomers 
bekijkt, vormen Nederlanders en Marokkanen de 
grootste groepen. Naast Turken, Polen en Joego-
slaven wonen ook heel wat Portugezen, Fransen, 
Britten en Spanjaarden in onze Scheldestad.

Vandaag zien we hoe in onze stad deze verschil-
lende groepen tegen elkaar worden uitgespeeld 
om zo de echte verantwoordelijken voor het gebrek 
aan werk, woningen en sociale diensten in de stad 
uit de wind te zetten. Mensen met een migratie-
achtergrond ondervinden discriminatie en racisme 

bij het zoeken naar werk en een woning, maar 
ook op school, op straat, in de sportclub, aan het 
stadsloket. De armoede groeit in onze stad, ook bij 
de gekleurde mensen. 

Voor het huidige, rechtse, bestuur is racisme echter 
geen punt. Het woord komt niet eens voor in hun 
meerjarenplan dat 1600 pagina’s telt. Ze zetten 
liever in op de afbraak van sociale dienstverlening, 
op meer privatisering, op een stad op maat van het 
grote geld. 

De PVDA gaat hier consequent en lijnrecht tegenin. 
We gaan voor een stad waarin er werk en een be-
taalbare en goede woning is voor iedereen. Waar 
het onderwijs de ongelijkheid wegwerkt in plaats 
van verscherpt. Een stad waarin alle gemeen-
schappen actief betrokken worden en ieders grond-
rechten gewaarborgd zijn. 

 
Actieplan van de PVDA tegen discriminatie  
en racisme
 
WE VOORZIEN GENOEG SOCIALE VOORZIENINGEN IN DE STAD, ZODAT ER 
GEEN CONCURRENTIE WORDT GEORGANISEERD TUSSEN MENSEN DIE HET 
MOEILIJK HEBBEN.

Het tekort aan werk, dienstverlening en sociale 
voorzieningen is één van de voornaamste aanlei-
dingen van spanningen tussen werkende mensen. 
Om superdiversiteit te doen slagen, moeten we 

afstappen van het blinde besparingsbeleid en net 
meer investeren. Het stadsbestuur doet het tegen-
deel en blijft maar besparen.

 
WE VERSTERKEN ATLAS, HET STEDELIJK AGENTSCHAP VOOR INBURGERING 
EN INTEGRATIE, IN PLAATS VAN HET AF TE SLANKEN. 

De bevoegdheid van Atlas, het stedelijk agentschap 
voor inburgering en integratie, breiden we uit naar 
de strijd tegen racisme. Het recent ontslagen per-
soneel van Atlas werven we weer aan. We vragen 
meer middelen en voorzien meer inspraak van het 

personeel. Binnen Atlas richten we een stedelijke 
gelijkheidsdienst op om discriminatie structureel te 
bestrijden. Discriminatie voorkomen, opsporen en 
aanpakken, dat wordt de missie van de gelijkheids-
inspecteurs. 

 
WE INSTALLEREN IN IEDER DISTRICT LAAGDREMPELIGE MELDPUNTEN 
TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE.

In elk district openen we een meldpunt discriminatie 
om de drempel voor het indienen van een klacht zo 
laag mogelijk te maken. Vandaag durven mensen 
geen klacht indienen; die drempel moet écht lager. 
We hebben een veilig meldpunt nodig: voor mensen 
zonder papieren, voor kwetsbare mensen, voor alle 

burgers in deze stad. Een meldpunt met garantie op 
anonimiteit. Snelle registratie van klachten is cru-
ciaal om discriminatie te bestrijden. De meldpunten 
werken nauw samen met de stedelijke gelijkheids-
dienst. 
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WE VOEREN PROACTIEVE PRAKTIJKTESTEN IN OM DISCRIMINATIE OP TE 
SPOREN, IN DE EERSTE PLAATS OP DE WOON- EN DE ARBEIDSMARKT.

We voeren proactieve praktijktesten in waarmee 
discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt, in het 
onderwijs, de gezondheidszorg en het uitgaans-

leven zwart op wit kunnen aantonen. Deze tests zijn 
een belangrijk instrument in handen van de stede-
lijke gelijkheidsdienst. 

 
WE TOLEREREN GEEN RACISME OF DISCRIMINATIE BIJ DE POLITIE EN 
ANDERE STADSDIENSTEN. 

In 2014 getuigden zeven agenten van allochtone 
origine in de krant over het woekerende racisme 
bij een deel van de Antwerpse politie. De getui-
genissen waren alarmerend. In de herfst van 2015 
kwam het schandaal van de bende van Mega Toby 
en Sproetje aan het licht. Een groep agenten werd 
verdacht van afpersing van sans-papiers, van dief-
stal in bende, van zware slagen en verwondingen, 
en van diefstal met wapenvertoon. Dat zijn zeer 
ernstige feiten die jaren hebben aangesleept. In 
maart 2017 volgden de voortdurende racistische 
uitspraken van bepaalde leden van de Antwerpse 

politie op WhatsApp. 

We voeren een beleid van nultolerantie voor discri-
minatie en racisme door stadspersoneel en politie-
agenten, zowel tegenover collega’s als tegenover 
de bevolking. We nemen maatregelen tegen het 
wijdverspreide etnisch profileren en tegen con-
troles op basis van huidskleur of afkomst, die de 
spanningen tussen jongeren en de politie doen 
toenemen. We willen leidinggevenden die een 
voorbeeldfunctie vervullen. 

 
WE SCHAFFEN HET HOOFDDOEKENVERBOD AF, ZOWEL IN DE 
STADSDIENSTEN ALS OP SCHOOL.

We bestrijden alle vormen van discriminatie. Het 
hoofddoekenverbod vormt een discriminatie voor 
de tewerkstelling in de stadsdiensten en in het on-
derwijs. We verlangen dat de stad respect opbrengt 

voor ieders persoonlijke overtuiging. Neutraliteit 
betekent dat elke stadsambtenaar een neutrale 
houding aanneemt tegenover degene die een be-
roep doet op de stadsdiensten.

 
WE WILLEN DAT HET PERSONEEL VAN DE STADSDIENSTEN EN VAN HET 
STEDELIJK ONDERWIJS EEN AFSPIEGELING WORDT VAN DE DIVERSITEIT IN 
DE STAD DOOR STREEFCIJFERS (QUOTA) VAST TE LEGGEN.

We nemen ook zelf onze verantwoordelijkheid en 
voeren ambitieuze streefcijfers in voor de samen-
stelling van het stads- en onderwijzend personeel.  

Ook voor de hoogste salarisschalen moeten streef-
cijfers ingevoerd worden. Zo tonen we dat de stad 
iedereen naar waarde schat.

 
WE MAKEN EEN PLAN OM DE SCHOOLUITVAL VAN JONGEREN UIT DE 
MIGRATIE EN JONGEREN UIT FINANCIEEL ZWAKKE GEZINNEN DRASTISCH 
AAN TE PAKKEN.

Terwijl 13 procent van de jongens van Belgische 
afkomst de school verlaat zonder diploma, loopt 
dat cijfer op tot 45 procent voor jongens van Noord-
Afrikaanse of Turkse afkomst. Bij de meisjes is dat 
7 procent tegenover 42 procent. Iedereen met een 

beetje rechtvaardigheidsgevoel voelt dat dit niet 
kan. We maken een plan om de schooluitval van 
jongeren uit de migratie en van jongeren uit finan-
cieel zwakke gezinnen doortastend aan te pakken.
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WE ROLLEN HET BORGERHOUTSE INITIATIEF ‘PLEIN PATRONS’ UIT OVER DE 
HELE STAD.

Als kinderen op een plein spelen, kan dat wel eens 
zorgen voor conflicten met buurtbewoners of met 
organisatoren van evenementen. In samenwerking 
met enkele jeugdverenigingen werd in Borgerhout 
het project Plein Patrons opgestart. Vrijwilligers 
uit jeugdbewegingen kregen een opleiding om de 
jongeren op een plein te begeleiden. De sterkte 
van het project is dat het jongeren opleidt die ver-

bonden zijn met hun plein, die er opgegroeid zijn.
De Plein Patrons kennen iedereen die op dat plein 
komt spelen, en hun ouders. Ze weten hoe ze de 
jongeren moeten aanpakken. Zo komt het dat het 
aantal conflicten verminderde en dat de jongeren 
zich verantwoordelijk voelen. Dat gaat natuurlijk in 
tegen een beleid dat politie afstuurt op conflicten 
en dat camera’s hangt om iedereen te controleren. 

 
WE INVESTEREN IN CULTURELE ONTMOETINGSPLAATSEN IN WIJKEN, IN HET 
BUURTWERK EN BUURTHUIZEN. 

Om de ontmoeting tussen de culturen, nationali-
teiten en etnische groepen te bevorderen, inves-
teren we meer in culturele ontmoetingsplaatsen 
in wijken, in buurtwerk en in buurthuizen. Buurt-

huizen zijn bij uitstek plaatsen waar mensen elkaar 
ontmoeten, zichzelf sterker maken, hun netwerk 
versterken en dus beter kunnen deelnemen aan de 
samenleving.

 
WE SCHAFFEN PESTBELASTINGEN ZOALS DE ‘IMAGOTAKS’ EN DE 
‘VREEMDELINGENTAKS’ ONMIDDELLIJK AF.

Vijftig euro ‘vreemdelingentaks’ vraagt de stad 
per gezinslid om het bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister te verlengen, vernieuwen of 
vervangen. Vandaag betalen alle ondernemingen 
en organisaties met een uitbatingsvergunning 

zoals nachtwinkels, een jaarlijkse ‘imagotaks’ van 
1500 euro. Wij willen dat deze Antwerpse pestbe-
lastingen afgeschaft worden. Net zoals we geen 
pestbelastingen willen voor het geheel van de Ant-
werpse bevolking.

 
WE VERDEDIGEN EEN ACTIEF INTERCULTUREEL BELEID. 

We verdedigen een actief intercultureel beleid, 
waarin de publieke ruimte een overlegde plaats is 
voor verschillende religieuze en geloofsgebonden 
tradities en feesten. Dat betekent dat er dialoog 
is, en dat de verschillende gemeenschappen be-
trokken worden bij de stedelijke organisatie van 
religieuze feesten en tradities. Zo worden bijvoor-

beeld op de Turnhoutsebaan vaandels uitgehangen 
voor alle feestperiodes. Zowel voor de kerstperiode 
als voor de ramadan. Op die manier gebruikt het 
district de sterkte van diversiteit om op een posi-
tieve manier het samenleven te stimuleren. De 
plaatselijke middenstand profiteert er mee van.

 
WE ORGANISEREN EEN MENSWAARDIGE OPVANG VAN ASIELZOEKERS EN 
MENSEN ZONDER PAPIEREN. 

Vluchten doe je niet voor je plezier. Je wordt ertoe 
gedwongen om te kunnen overleven. Door de glo-
balisering, de economische crisis en de oorlogen 
– waarvoor het Westen vaak mee de verantwoor-
delijkheid draagt – moeten vandaag miljoenen 
mensen in de wereld op de vlucht slaan. De stad 
vangt 1700 vluchtelingen op. Dat is niet meer dan 
0,3 procent van de inwoners.

Wij voorzien in menswaardige opvang van vluchte-
lingen. Wie de hel heeft moeten ontvluchten, kan op 
onze hulp rekenen om in een veilige omgeving een 
leven op te bouwen.
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