Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen met uw naam,
adresgegevens en telefoonnummer naar:
Alette Saaltink: a.saaltink@forum.nl

Het complete programma van de Zomerconferentie kunt u
vinden op: www.montesquieu-instituut.nl/zomerconferentie

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact
opnemen met:
Mohamed Mohandis of Radj Ramcharan van FORUM,
Telefoon 030-2974321
www.FORUM.nl

Uitnodiging 30 augustus 2010
Bijeenkomst in het gebouw van de
Eerste Kamer

Bouwen aan Vertrouwen

Bouwen aan Vertrouwen
FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken en Mira Media
organiseren in samenwerking met Montesquieu Instituut een
discussiebijeenkomst met als thema “Bouwen aan Vertrouwen”.
Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van de Montesquieu
Zomerconferentie 2010. U wordt van harte uitgenodigd deel te
nemen aan deze bijeenkomst waar politici en jongeren met elkaar in
discussie gaan.

Programma
Voor wie:

Gemeenteraadsleden, Jongeren en Tweede
Kamerleden

Datum:

Maandag 30 augustus 2010

Tijd:

13.30 uur – 16.00 uur

Dagvoorzitter Mohamed Mahdi van FORUM
De kloof tussen burgers, waaronder jongeren en politici, lijkt gevuld
met wantrouwen en dat is niet de enige plek waar het wantrouwen in
onze samenleving hoogtij viert. Waar we ook kijken, het vertrouwen
in de samenleving lijkt zoek. Waar vertrouwen afneemt, verharden de
verhoudingen tussen mensen en gaan zaken stroever en trager.
Om handvatten te vinden over hoe deze kloof te verkleinen, gaan
politici en jongeren met elkaar in gesprek. Politici motiveren waarom
zij gekozen hebben voor actieve deelname in de politiek en waarom
zij zich inzetten voor een partij. Jongeren geven hun mening over het
functioneren van de politiek en de kloof die zij ervaren tot de politiek.
In de inleiding en discussie zal het volgende aan de orde komen:
• Hoe hebben de huidige politici hun keuzes gemaakt en hoe zit
het met hun vertrouwen in politiek?
• Willen jongeren zich inzetten voor de politiek? Hoe willen
jongeren mee bouwen aan het vertrouwen?
• Wat kunnen we doen om het vertrouwen in de politiek te
herstellen, en wat kunnen we doen om de (te negatieve?)
beeldvorming te verbeteren?

13.30 uur - 14.00 uur

Inloop en registratie

14.00 uur - 14.15 uur

Welkomstwoord door de heer Kees
Nagtegaal van Montesquieu Instituut en
de heer Sadik Harchaoui van FORUM
Instituut voor multiculturele
vraagstukken

14.15 uur - 14.45 uur

Inleiding door de heer Mohamed
Mohandis, raadslid Gouda over Bouwen
aan Vertrouwen

14.45 uur - 15.45 uur

Korte films, stellingen en discussie met
aanwezigen

16.00

Afsluiting

