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Onderwerp

Dienstreis Congres Six Degrees Citizen Space 2016 in Toronto (19 t/m
22 september 2016)

Geachte voorzitter,
Graag informeer ik u over mijn bezoek aan Toronto waar ik van 19 t/m 22 september 2016 op uitnodiging
aanwezig was bij Six Degrees Citizen Space 2016. Tijdens dit congres over diversiteit en inclusie heb ik
deelgenomen aan diverse paneldiscussies alsmede gesprekken gevoerd over een Europese editie van dit
congres in Den Haag.
Aanleiding
Het meerdaagse congres Six Degrees Citizen Space 2016 is georganiseerd door het Institute for Canadian
Citizenship. Op uitnodiging van dit instituut en de voormalig gouverneur-generaal van Canada, Adrienne
Clarkson, beiden initiatiefnemers van Six Degrees, nam ik deel als spreker aan twee paneldiscussies.
Tijdens het congres en de bijbehorende lezingen werden visies en ervaringen uitgewisseld over integratie,
inclusie en het beter benutten van het potentieel van alle bevolkingsgroepen in een land. Naast
vertegenwoordigers van Canadese overheden en maatschappelijke organisaties deelden ook sprekers uit
onder meer Frankrijk, Amerika, Engeland en Zuid-Afrika hun ervaring en kennis over dit onderwerp.
Resultaten
De reis had ten doel kennis te delen met de congresbezoekers en aanwezige media over het Haagse beleid
op gebied van inclusie en burgerschap. Daarnaast om kennis te vergaren over diversiteitsbeleid van andere
overheden en organisaties. Het bezoek heeft niet alleen bijgedragen aan het behalen van deze doelen maar
heeft ook geleid tot gesprekken over de mogelijkheid om in Den Haag een eerste Europese versie van Six
Degrees te organiseren. Zowel het Institute for Canadian Citizenship als ook de Europese New Cities
Foundation en het Institute on Statelessness and Inclusion hebben interesse getoond om een dergelijk
congres in onze stad van vrede en recht te ondersteunen.
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Six Degrees of Citizen Space 2016
Six Degrees of Citizen Space is georganiseerd vanuit de vraag hoe diversiteit een kracht kan zijn voor een
stad of land.
Centraal tijdens het driedaagse programma stonden de paneldiscussies met de thema’s inclusie, exodus en
(economische) voorspoed. Aan deze sessies namen steeds 3 hoofdsprekers deel, maar bestonden
nadrukkelijk ook uit een uitwisseling van visies tussen panelleden en aanwezig publiek. Deze 360 graden
paneldiscussies werden afgewisseld met diverse lezingen en een culturele avond.
Daarnaast gingen deelnemers op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek over actuele
integratiethema’s tijdens zogenoemde ‘break-out’- sessies. Vanwege de dynamische opzet was Six Degrees
onderscheidend t.o.v. meer traditionele congressen en gaf het aan iedere deelnemer de mogelijkheid om
actief deel te nemen aan de gesprekken.
Tijdens de sessies ‘360: Inclusion’, ‘360: Prosperity’ en ‘Prosperity in Cities: A conversation among
Mayors’ heb ik gesproken over het Haagse integratiebeleid. Hierbij kwamen ondermeer het Global
Parliament of Mayors, inburgering, belang van werk, voorkomen van tweedeling en acceptatie als
gespreksthema’s aan de orde.
Waarde van immigratie
In praktisch alle sessies keerde goede inburgering, gelijke kansen, empathie en wederzijds respect als rode
draad terug. Daarnaast vormde het benutten van de economische kracht van nieuwkomers een belangrijk
onderwerp, bijvoorbeeld tijdens de sessie ‘360: Prosperity’.
Terwijl immigratie vaak enkel gezien wordt als een kostenpost wil het Institute for Canadian Citizenship
(ICC) juist het economische rendement benadrukken. In veel landen en steden blijkt echter weinig bekend
over immigratie als economische motor. Ter voorbereiding van Six Degrees Citizen Space zijn daarom door
het ICC twee onderzoeken uitgevoerd naar de bijdrage van migranten aan de Canadese economie.
Hieruit blijkt ondermeer dat migranten vaker een eigen onderneming bezitten dan oorspronkelijke
bewoners van Canada. Deze bedrijven worden gemiddeld 4 tot 8 jaar na hun komst in het land opgericht.
Deze cijfers blijken ook te gelden voor landen als Zweden, Frankrijk en België. In Canada is momenteel een
kwart van het MKB te danken aan de ondernemingszin van immigranten. Deze groep exporteert ook vaker
en blijkt innovatiever in de bedrijfsvoering dan ondernemers die in het land geboren zijn.
Tijdens Six Degrees is ondermeer gesproken over hoe je als stad en land beter kunt profiteren van deze
economische kracht, en hoe je deze beter kunt faciliteren. Veel niet-Canadese ondernemers gaven in het
onderzoek aan dat discriminatie, gebrek aan erkenning en daarmee gebrek aan investeerders remmend
werken op de groei van hun bedrijven.
Kosten
De totale kosten van mijn reis zijn €372,98 (onkosten). De totale kosten van de ambtelijke ondersteuning
zijn €1325,58 (hotel €952,60 , onkosten €372,98). De totale kosten van de dienstreis zijn €1698,56. De
kosten worden gedragen door de dienst OCW (afd. integratie).
Met vriendelijke groet,
Rabin Baldewsingh
wethouder
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