Dialoog over verbinding op IJburg
Praat mee op 2 december!
De aanslagen in Parijs van 13 november hebben ons allemaal diep geraakt. Deze ingrijpende
gebeurtenis heeft veel emoties losgemaakt. De behoefte om uiting te geven aan die emoties en
gehoord te worden, is bij veel mensen groot.
Juist nu moeten we ervoor zorgen dat we niet tegenover elkaar komen te staan, dat we begrip en
respect voor elkaar blijven houden, hoe verschillend onze standpunten ook zijn. Daarom is het
belangrijk dat Amsterdammers - ieder met zijn of haar achtergrond en geschiedenis – elkaar
ontmoeten en naar elkaars verhaal luisteren.
Stadsdeel Oost organiseert op woensdag 2 december een bijeenkomst om de verbindingen tussen
burgers in Oud Oost en omgeving te versterken. Een ontmoeting waarbij we een dialoog voeren, naar
elkaar luisteren en elkaar verstaan. Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!
We bespreken onderwerpen zoals: Wat is ieders relatie met IJburg? Hoe is het contact met buren met
een andere achtergrond? Welke effecten merkt u van de vluchtelingenstroom en van de onrust in
Europa op het samenleven en samen wonen? Welke zorgen heeft u hierover? Wat kunnen we nu doen
om onderling begrip, respect, saamhorigheid en solidariteit te versterken? Wie wil daarin een rol
nemen?
Programma
19:00: Inloop
19:30: Aanvang, vraaggesprek Ivar Manuel, stadsdeelvoorzitter Oost
19:45: Aftrap door speciale gasten
20:15: Reacties vanuit de zaal
20:45: Ronde tafel gesprekken
21:30 Afronding
Speciale gasten
Nico Moen (schoolleider IJburg College), Safoan Mokhtari (jongerenwerker), Naima Ajouaau (medeoprichter Niet mijn Islam), Marieke de Graaf, directrice basisschool Olympus, Mimoun Ben Charga,
bestuurslid moskee IJburg en uiteraard bewoners en jongeren van IJburg.
Datum, tijd & locatie
Woensdag 2 december, inloop 19:00 uur, IJburg College, Pampuslaan 1.
Meld u aan!
Meld u aan bij Karim Arsalan, projectleider Radicalisering en Polarisatie stadsdeel Oost, 0653848656, k.arsalan@amsterdam.nl.

