
Stadsconferentie  
 

‘Den Haag – stad van vrede en recht in jouw buurt’ 

23 april 2016, DiamantTheater, adres: Diamanthorst 183  

     12:00 – 13:00 Lunch 

12:30 – 13:00 Inloop stadsconferentie 

13:00 – 17:00 Stadsconferentie 

17:00 – 18:00 Borrel 

Grote stromen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, 
mensenrechtenschendingen die overal in de wereld plaatsvinden, internationale 
conflicten die om een oplossing schreeuwen. Dit zijn ontwikkelingen die het motto van 
onze stad, Den Haag stad van Vrede en Recht, meer dan ooit actueel maken. Daarom 
heeft de jaarlijkse stadsconferentie van de PvdA Den Haag als thema ‘Den Haag – stad 
van vrede en recht in jouw buurt’.  
 
Aan de opzet van de stadsconferentie wordt door de organiserende commissie nog 
hard gewerkt. De inhoud van een aantal workshop is al bekend (zie hieronder) en er 
zullen er nog een aantal volgen. Daarnaast zal wethouder Rabin Baldewsingh een 
heuse “Correspondence Dinner speech” houden. Houd de website in de gaten voor de 
laatste ontwikkelingen rond de stadsconferentie! Inschrijven voor de reeds bekende 
workshops is al mogelijk, via: https://denhaag.pvda.nl/agenda/stadsconferentie-2/  

Workshop bij het Humanity House Den Haag: We bezoeken de expositie “De 
Asielzoekmachine”. Deze tentoonstelling neemt je mee in de wereld van asielzoekers. Een 
wereld die voor de meesten van ons onbekend is en die we liever ook niet willen kennen, 
een wereld van armoede, oorlog en geweld. Het tweede onderdeel van de workshop bestaat 
uit een bezoek aan het museum van het Humanity House. Via een ervaringsreis van drie 
kwartier kruipen we in de huid van een vluchteling en zien, horen en beleven we wat het 
betekent om te moeten overleven in een conflict- of rampgebied.  

Het Buurt Preventie Team in Mariahoeve maakt momenteel een doorstart. Ze zijn met een 
klein clubje mensen en proberen meer mensen uit de wijk te betrekken. In deze workshop 
lopen we met hen mee en kijken we wat er op wijkniveau wordt gedaan aan “vrede en recht 
in jouw buurt” 

White privilege: Onbewust zijn er veel privileges waar 'witte Nederlanders' van genieten.  
(meer kans op een baan, minder vaak aangehouden om ID te tonen). Zijn we ons bewust 
van "privileges" en wat kunnen we eraan doen? 

Teamwerk (team-werk.nl) is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bemiddelen van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot die groep behoren ook vluchtelingen. Teamwerk 
probeert vluchtelingen duurzaam aan een baan te helpen. Barrières hierin zijn onder meer 
problemen met de taal en diploma’s die niet in Nederland wordt erkend. Hoe gaan we 
hiermee om? Tijdens deze workshop gaan we na hoe wij vluchtelingen met een status 
duurzaam aan een baan kunnen helpen. 


