Recht op sociaal (woon) beleid
De stad is van iedereen, dus ook van de armen en de vluchtelingen. Het
stadsbestuur dient pal te staan voor de grootst mogelijke mix waardoor niet alleen
mensen of organisaties met geld, maar iedereen een kans maakt zich te vestigen
op een plek naar keuze. De binnenstad is een essentieel onderdeel in de
leefbaarheid van de stad en moet dus ook behouden blijven voor goedkope huur
van woningen & winkels.
Recht op samenleven
Een grote stad bestaat uit haar buurten. Dit moeten buurten zijn die gemaakt
worden door haar inwoners, buurten waar de groentenboer, de bakker en de
plaatselijke kleermaker een plek heeft. Amsterdam is geen merk, maar een stad
waar mensen samenwonen.
Recht op kennis & onderwijs
De stad is een hub van kennisvergaring en -verspreiding. De stad dient pal te staan
voor haar studenten en de Universiteiten op haar rol te wijzen: dus focus op
kwaliteit van het onderwijs en afbouwen vastgoedspeculatie! Minder macht voor het
management en meer macht naar docent en student!
Recht op autonomie & cultuur
De stad is duizend dorpen. De stad is niets zonder haar bewoners. De stad leeft!
Het bloeit niet door het aan te harken en in te kapselen, maar door het te laten
rafelen en te bloeien! De stad dient in te zetten op schaalverkleining en de
autonome bewoners en buurtorganisaties te ondersteunen in de zorg voor hun
buurt. Daarmee krijgt men snellere en directere resultaten dan verordeningen en
criminalisering ooit voor elkaar zal krijgen. De stad blijft vitaal als het de ruimte
geeft om te experimenteren en op de bek te gaan. En iedereen de kans krijgt weer
opnieuw te beginnen.
Recht op demonstratie & verzet
Recht op demonstratie: juist de stad is een plek waar men zonder angst op
repressie voor eigen idealen moet kunnen opkomen. Bestuurders en
ordehandhavers mogen actiemiddelen als bezettingen en kraken niet criminaliseren.
Men zal moeten leren begrijpen dat verzet - bij ontruimingen van kraakpanden,
charges op demonstraties en hardhandig arresteren - een natuurlijk recht is.
Recht op een rechtvaardig Amsterdam
Kortom: Recht op Stad = Recht op een rechtvaardige stad, met oog voor cultuur,
activisme, diversiteit en gelijke kansen!

