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Mohamed Ouriaghli, Schepen belast met Huisvesting, Gelijke Kansen en Informatica

RBBH : Oproep voor kandidaturen!
Deze Adviesraad van de culturele diversiteit vernieuwt zich en oproep wordt gelanceerd voor
kandidaten uit het associatief wereld om zich kandidaat te stellen voor 15 november ten
laatste
Brussel, vrijdag 25 oktober 2013
De Raad voor Brusselaars van Buitenlandse Herkomst (RBBH) van de Stad Brussel is
een Adviesraad van de culturele diversiteit die tot taak heeft aanbevelingen te geven op de
vragen die zich stellen op het gemeentelijk vlak en die een belang vertonen voor de
Brusselaars van buitenlandse herkomst. In overeenkomst met de statuten wordt de Raad
vernieuwd in de verlenging van de installatie van de Gemeenteraad en dit, voor een equivalent
mandaat van zes jaar.
Mohamed Ouriaghli, Schepen van Gelijke Kansen en Voorzitter van de RBBH
verduidelijkt de intentie: « Ik heb tijd genomen om na te denken. Ik heb gewenst de oude
raadsleden te betrekken en met dezen een actieplan voor de komende zittingsduur te bepalen.
Men overweegt trouwens de naam van de Raad te veranderen om hem een tonaliteit te geven
meer in fase met de evolutie van de laatste jaren, decennia en de nieuwe stadsuitdagingen die
aangenomen dienen te worden. Maar deze beslissing zal aan de nieuwe raadsleden
toebehoren ». Mohamed Ouriaghli gaat verder : « Brussel, hoofdstad van België en van
Europa is een internationale en multiculturele stad. Plaats rijk aan haar culturele
verscheidenheid, het is belangrijk de ontmoeting tussen burgers in hun recht op het anderszijn en de uitdrukking ervan te bevorderen. Elke cultuur vertegenwoordigt een aandeel bij het
gemeenschappelijke patrimonium en verdient haar rijkdom in het kader van de
mensenrechten en van de Europese waarden door te geven. Op deze wijze en door zijn
maatschappelijke, educatieve, politieke en culturele activiteiten kan de Raad voor de
transculturaliteit werken ».
De nieuwe leden van de RBBH zullen gekozen worden door het College van
Burgemeester en Schepenen met eerbiediging van de algemene principes vermeld in de wet
van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen
gewaarborgd werd, na een ruime raadpleging van de verenigingen gevestigd op of actief
zijnde op het grondgebied van de Stad Brussel, die erkend zijn door de gemeentelijke,
regionale of communautaire overheden en die in hun statuten de medewerking aan de
integratie van de vreemde bevolkingsgroepen uitgedrukt hebben. Een bijzondere aandacht zal
aan twee punten worden besteed:
De nodige diversiteit in de samenstelling van de landen van oorsprong,
vertegenwoordigd bij de Adviesraad, zodat het zo dicht mogelijk bij de
zorgen van de personen uit de recente immigraties zou komen;
De noodzaak om naar de pariteit man/vrouw en naar een intergenerationele
vertegenwoordiging te streven.

De kandidaturen vergezeld van een kopie van de identiteitskaart (of van het document
dat geldt als verblijftitel) alsook een kopie van de statuten van de vertegenwoordigde
vereniging dienen, voor vrijdag 15 november 2013 ten laatste, naar de Schepen van Gelijke
kansen en Voorzitter van de RBBH, Emile Jacqmainlaan 1/6de verdieping te 1000 Brussel,
verstuurd te worden.
Meer inlichtingen op de site van de Stad Brussel: www.brussel.be/8043
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