Uitnodiging Podiumgesprek 11 juni

Allochtoon en Werkloos
Invechten of corrigeren?
STADSPODIUMUTRECHT

Op 11 juni organiseert StadsPodiumUtrecht een Podiumgesprek met als onderwerp "Allochtoon en
Werkloos". Over waarom allochtonen drie tot vijf keer vaker werkloos zijn dan autochtonen, ook in
Utrecht. Waarom dat verschil steeds groter wordt en wat werkzoekenden, werkgevers en de gemeente
Utrecht kunnen doen om dat te keren? Een gesprek over oorzaken en oplossingen.
StadsPodiumUtrecht nodigt u graag uit om hierbij aanwezig te zijn. U bent van harte welkom op
donderdag 11 juni vanaf 18:45 uur in ZIMIHC theater Stefanus aan de Braziliëdreef 2 in Utrecht.
Stadsbus 6 stopt er elke 10 minuten vlak voor de deur, halte Amazonedreef.
Het Podiumgesprek begint om 19:30 uur en bevat Podiumpitchers die in enkele minuten de zaak
aansnijden op aangeven van onze Podiumvoorzitters Yassine Beqqali en Daniëlle Arets. U kunt
deelnemen, direct reageren of u luistert aandachtig en laat ons achteraf weten wat u er van vindt.
Na afloop van het Podiumgesprek, vanaf 21:00 uur, is er alle ruimte om er nog eens goed over na te
praten en samen nieuwe plannen te smeden.
Programma
Lieselotte Blommaert (Radboud Universiteit) opent het Podiumgesprek en gaat in op de volgende
vragen: wat zijn de feiten, wat zijn belangrijke oorzaken, weten we daar genoeg van en zijn gemeente en
werkgevers actief bezig met het aanpakken van die oorzaken? Mieke Janssen (Artikel 1 Midden
Nederland) zal vervolgens ingaan op discriminatie als oorzaak.
Enkele mensen vertellen hun eigen verhaal. Waarom was het voor hen (bijna) onmogelijk om stage of
werk te vinden? Abdel Harchaoui (Dok030) en Salima El Ayachi (Saluti) geven voorbeelden van wat
werkt en wat niet. Patricia Pos (Gemeente Utrecht) brengt in beeld wat de gemeente wel en niet doet.
Daarna gaan de raadsleden Roelant Rollingswier (D66) en Ruben Post (PvdA) in op de vraag of gerichte
aandacht voor allochtone werkzoekenden helpt of juist stigmatiserend werkt. Ali Amghar (Stichting
Desalniettemin) en Latifa Cherrabi (Connection) vertalen dat naar de praktijk en vertellen waarom
gerichte actie voor allochtonen wel of niet nodig is.
Premier Mark Rutte vindt gerichte actie voor allochtonen niet nodig. Nieuwkomers hebben zich altijd
moeten aanpassen. Je moet je invechten, zo zegt hij. Maar wat als het hebben van een goed netwerk,
de juiste contacten belangrijk is. Of wanneer er sprake is van discriminatie. Moeten we daar dan geen
actie op ondernemen?
Kom op 11 juni naar het Podiumgesprek over Allochtoon en Werkloos en praat mee. De toegang is gratis.
Meer informatie vindt u op www.stadspodiumutrecht.nl. Hier kunt u zich ook vooraf aanmelden.

