AMSTERDAM
FEARLESS CITY
DE VERANDERING KOMT UIT DE STEDEN

O

veral in Europa en daarbuiten
staan steden en gemeentes
op ter verdediging van
democratie, verdraagzaamheid,
solidariteit, het publieke goed en
mensenrechten. Dat is hard nodig
in een wereld waarin het recht van
de sterkste heerst, waarin angst en
onzekerheid worden gebruikt om de
haat tussen bevolkingsgroepen aan
te wakkeren, en waarin materiele
en economische ongelijkheid,
vreemdelingenhaat en autoritarisme
in opmars zijn.
Van 9 tot 11 juni 2017 kwamen in
Barcelona 700 vertegenwoordigers
van stadsbesturen en stedelijke
bewegingen uit de hele wereld
bijeen in het kader van de Fearless
Cities conferentie, waaruit een
internationaal ‘municipalistisch’
netwerk van samenwerking,
solidariteit en uitwisseling ontstond.
Wij, de Amsterdamse lijsttrekkers
van GroenLinks, SP en PvdA,

willen dat Amsterdam zich actief
aansluit bij deze internationale
beweging van Fearless Cities.
Samen met Amsterdamse buurt –
en maatschappelijke organisaties,
andere politieke partijen, en
betrokken wetenschappers. Voor
een Europa van de burgers.
Wij voelen ons zeer geïnspireerd
door het voorbeeld van Barcelona,
Napels, en veel andere steden en
gemeentes in Europa en daarbuiten.
Door de ‘gemeentes voor
verandering’ in Spanje die samen
optrekken tegen de conservatieve
regering. Door de ruim 1600 steden
wereldwijd waar geprivatiseerde
diensten (energie, water,
gezondheidszorg, kinderopvang)
weer in gemeenschapshanden
zijn genomen, om zo de door
marktwerking gestegen kosten
en gedaalde kwaliteit en
toegankelijkheid te keren. Door de
bijna 400 ‘klimaatburgemeesters’
van Amerikaanse steden die tegen

de regering-Trump in beleid voeren
dat zelfs verder gaat dan het
Klimaatakkoord van Parijs. Door de
burgemeesters van New York, San
Francisco, Los Angeles en tientallen
andere steden in de VS die hun stad
uitriepen tot ‘sanctuary city’ toen
Trump miljoenen illegalen het land uit
wilde zetten. Door Italiaanse steden
als Messina die bootvluchtelingen
uit Noord-Afrika met open armen
ontvingen.
Wij verklaren dat als wij in het
Amsterdamse stadsbestuur komen
– en ook als dat niet zo is - wij ons
in zullen zetten om Amsterdam op
Europees niveau een voortrekkersrol
te laten spelen in het gezamenlijk
veranderen van onze steden tot
plekken waar alle burgers zonder
angst en onzekerheid en in vrijheid
en harmonie met elkaar kunnen
leven.

WIJ WILLEN STARTEN MET CONCRETE STAPPEN:
1.
Samen met andere progressieve steden in Europa willen wij samen
werken aan het uitbouwen van een internationaal netwerk
2.
Van Barcelona willen wij leren hoe zij lokale democratie opnieuw vorm
geeft, door burgers te laten meebeslissen over hun eigen leefomgeving
en de toekomst van hun stad. Zodat politiek weer dóór de mensen wordt
vormgegeven, niet alleen vóór hen, of nog erger, slechts voor een deel
vermogenden en hoogopgeleiden
3.
Van Napels willen wij leren hoe zij het ‘commons’ ideaal handen en
voeten geven
4.
Met Barcelona willen we ervaringen uitwisselen over het opzetten van
een ‘data commons’, vluchtelingenbeleid en nieuwe economie
5.
Samen met andere steden willen wij een front vormen
tegen vastgoedspeculanten, projectontwikkelaars, buitenlandse
investeringsfondsen, grote winkelketens en hun financiële consultants, die
onze binnensteden overnemen en alleen nog toegankelijk maken voor de
rijken, daarbij gefaciliteerd door platforms als AirBnB en Wimdu
6.
Samen willen wij organiseren dat alle Europese steden een eerlijk deel
van de vluchtelingen opnemen, zodat niet hoofdzakelijk de Italiaanse en
Griekse steden hiervoor op moeten draaien
7.
Wij willen ervaringen uitwisselen over hoe we onze havens duurzamer
kunnen maken
8.
En we nemen ons voor een internationale vervolgconferentie van
Fearless Cities te organiseren als de internationale municipalistische
beweging daartoe besluit
Zo bouwen wij aan internationale beweging van progressieve steden en
hun bevolkingen en springen in het vacuüm dat nationale overheden laten
ontstaan. Samen werken we zo naar een Europa van de burgers en hun
gemeenschappen.
Amsterdam, 11 maart 2018
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