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1.

De wereld is in ombouw

1. De wereld in ombouw

! Sociaal gecorrigeerde vrije markt ?

! Na de tweede wereldoorlog

! Welvaartstaat, Fordisme

!Overlegeconomie

!Arbeidsproductiviteit

!Economische groei

!Algemene tewerkstelling

!Levenstandaard en vrije tijd

1. De wereld in ombouw

! Sterke maatschappelijke integratie

!Stijgende levenstandaard

!Sociale mobiliteit

!Uitgebreid middenveld

!Nieuwe sociale bewegingen

! Politie als grensbewaker

!Sociale vrede

!Openbare orde

!Rijkswacht en Lokale politie

1. De wereld in ombouw

! Omslag sinds 1974-1980

!Economisch model omgegooid

!Flexibilisering, privatisering, liberalisering

!Vermarkting

!Nieuw individualisme - Leefstijlen

! Mondialisering

!Vrijhandel en deregulering

!Nieuwe middenklasse + marginaliteit

!Plurale consumptiecultuur

!Sociale fragmentering

1. De wereld in ombouw

! Mozaiek van normen en waarden

!Multicultuur

!Sociale instabiliteit

!Nieuwe illegaliteit

!Waar ligt de grens?

! Welvaartstaat onder druk

!Bezuinigingen

!Afbouw publieke sector

!Middenveld vermarkt

!Veiligheidsdiscours



2

 

2.

De politie  is in ombouw

2. Politie in ombouw

! Demilitarisering

! Politiehervorming

!De “kloof” tussen politie en bevolking

!Het “witte” gevoel

!Vraag naar efficiëntie tussen

preventie en repressie

!Crime fighting en Community policing

! Klimaat van verrechtsing

!Uiterst rechts

!Mediatisering en beeldcultuur

 

3.

Wat is nog “community”?

3. Welke

samenlevingsopbouw?

! Naar een andere samenleving

!Mondialisering is verstedelijking

!Wat met de nationale staat?

!Traditie

!Identiteit

!Vertegenwoordiging

!Een stad is geen land

!Lotsbestemming

!Hybride

!Participatie

3. Welke

samenlevingsopbouw?

! Integratie op welke schaal?

! Wat is “gemeenschap”?

!Gemeenschappelijkheid

!“Bonding”

!Gemeenschap is niet samenleving

!Gemeenschappenvorming

! Maatschappelijke vorming

!Interculturaliteit

!“Bridging”

!Openheid voor de Ander

3. Wat is “community”?

! Eenheid in de verscheidenheid

! Stukje complexe stad: wijk?

! Visie, ontwikkelingsproject

!Leren samenleven

!Co-productie van de samenleving

!Visie, missie, project

! Anders gaan besturen
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4.

Which side are you on?

4. Welke plaats voor politie?

!  Policing?

!Geen sociaal opbouwwerk

!Territoriale grensbewaking

!Maatschappelijk draagvlak

!Geen vertegenwoordigers

van één gemeenschap

!Mediatoren en dan grensbewaking

! En zijn we daar voor opgeleid?

!Opleiding? Organisatie?

!Werking? Mentaliteit?

Dank voor de aandacht

Er is nog werk aan de winkel...

eacorijn@vub.ac.be


