
Bijeenkomst 14 mei – Inspiratiedag Utrecht Bekent Kleur 
 
Aanwezige organisaties: 

 Al Amal 

 Armoede Coalitie 

 COC midden nederland 

 Connecting Differences 

 CU 

 D66 

 Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht 

 GroenLinks 

 Huize Agnes / Tussenvoorziening 

 IS 

 Algemene Kerkenraad PGU 

 PGU 

 Opvang De Toevlucht 

 Peace4syria 

 secretaris van de EUG 

 Prisma groep 

 Protestantse Diaconie Utrecht 

 PvdA 

 Respect to love 

 Stichting De Brug 

 Utrecht in Dialoog 

 Vluchtelingenproject Utrecht 
 
Utrecht Bekent Kleur (UBK) is sinds oktober 2015 een coalitie van partijen die, naast hun 
eigen programma’s, ook de handen ineen hebben geslagen om gezamenlijk tegen racisme 
en voor vluchtelingen te vechten. De directe aanleiding hiervoor waren de demonstraties van 
Pegida in Utrecht, maar ook zonder hen willen we graag als coalitie door en zelfs verbreden. 
We hebben daarvoor jullie uitgenodigd voor de inspiratiebijeenkomst op zaterdag 14 mei. 
Wij, de initiatiefnemers van deze middag, hebben het als een zeer waardevolle en prettige 
bijeenkomst ervaren. Nogmaals heel erg bedankt voor jullie komst en inbreng. 
 
Kennismaking: 
 
Uit het voorstelrondje waarin iedereen vertelde waarom ze op onze uitnodiging in waren 
gegaan, bleek dat er door velen wordt gezocht naar manieren om meer samen te werken of 
elkaar te versterken voor een kleurrijk Utrecht. Er waren 21 organisaties, politieke partijen en 
zzp’ers aanwezig die elkaar nu kennen en weten aan welke thema’s gewerkt wordt in onze 
stad. 
 
Dit was al de eerste winst van de middag en we hopen dat mensen ook in de toekomst – 
wellicht via UBK – met elkaar in contact blijven. Daarnaast hebben we natuurlijk van het 
moment en elkaar gebruik gemaakt om te kijken hoe we de reacties tegen racisme en 
discriminatie in het algemeen en de huidige polarisatie rondom vluchtelingenopvang  het 
beste kunnen aanpakken. Hiervoor hebben we de aanwezigen in 5 groepjes gedeeld om 
individueel en als groepje te brainstormen over dit thema.  
 
 
Bevindingen brainstormsessie: 
 
Elk groepje heeft een toelichting gegeven over het gesprek dat zij hadden gevoerd. Hierbij 
een kleine samenvatting: 



 
Groep 1: 
Projecten voor jeugd organiseren, bijvoorbeeld een cultureel festijn. Jongeren elkaar leren 
kennen middels een buddy-systeem 
 
Groep 2: 
Aantal praktische zaken die vrij snel geregeld konden worden, zoals de tolerantieprijs 
hernoemen tot diversiteitprijs. Verder werden ook hier vooral ideeën geopperd voor positieve 
projecten waar ook via kunst de rijkdom van diversiteit laten zien kan worden en het debat 
over de multiculturele samenleving een positieve draai kan krijgen. 
 
Groep 3: 
Gesprek over hoe je recht doet aan iedereen; een veilige ruimte creëren waarin mensen hun 
pijn kunnen laten zien. Een ontmoeting tussen mensen die open en nieuwsgierig zijn naar 
elkaar om zo wederzijdse empathie te bevorderen. 
 
Groep 4: 
UBK kan helpen de organisaties en acties/evenementen meer zichtbaarheid te geven; 
activiteiten worden er al genoeg georganiseerd. De vraag waar deze groep zich mee bezig 
heeft gehouden was hoe ze ook het minder geïnformeerde publiek konden benaderen.  
 
Groep 5: 
Deze groep heeft het gehad over wat UBK precies is en welke rol zij zou kunnen vervullen. 
Er werd benadrukt dat we niet alleen aandacht moesten besteden aan de nieuwe Utrechters, 
maar ook aan vluchtelingen die hier al langer zijn en zich soms ook nog niet thuis voelen in 
de stad. 
 
Conclusie: 
 
UBK wil graag verder en staat erg open voor jullie inbreng. Wij zijn nu een coalitie, 
bestaande uit GroenLinks, Internationale Socialisten, Protestante Gemeente Utrecht, PvdA 
en Utrecht in Actie. Op onze eerst volgende vergadering evalueren we ook de 
inspiratiemiddag en bespreken we de ideeën die toen zijn genoemd. 
 
We blijven graag van jullie op de hoogte, mochten er dingen zijn die we op onze 
facebookpagina kunnen delen, laat het ons dan weten! 
 


