Building Sustainable, Safe Cities Together

Gedwongen migratie:
de kans van de eeuw?

“We kregen veel positieve reacties, maar
er waren ook nogal wat mensen die onze
ideeën hemelbestormend vonden en niet
concreet genoeg. Dankzij de hulp van
familie, vrienden en enkele sponsoren
hebben we van die hemelbestormende
ideeën uiteindelijk een baanbrekende,
concrete aanpak weten te maken. Daar
waren meer dan 300 stakeholdergesprekken,
het inwerken en intensief begeleiden van
10 Syrische en Eritrese vrijwilligers en 3 reizen
naar Jordanië en Libanon voor nodig.”
Joris Benninga, Founder

Hoe pakken wij dit aan?
Onze aanpak bestaat uit een drietal stappen
die tot doel hebben om in regio’s van herkomst
groeikernen (campussen) te creëren die de
zogenaamde push-factors, ofwel oorzaken
voor migratie verminderen.
Stap 1 (haalbaarheid)
Het doen van onderzoek ter plekke om de
kansen en bedreigingen in kaart te brengen
en de steun voor de komst van een campus te
verwerven.

Er zijn op dit moment meer dan 60 miljoen
vluchtelingen op de wereld. De verwachting is
dat door bevolkingsgroei, klimaatverandering,
gebrek aan resources, ongelijke inkomensverdeling, slecht bestuur en alle ellende en
conflicten die daar uit voortkomen, over enkele
decennia meer dan 250 miljoen mensen geen
andere optie hebben dan huis en haard te
verlaten. In de eerste plaats is dit natuurlijk een
drama voor de direct betrokken. Daarnaast zijn
de gevolgen voor gebieden die nu welvarend en stabiel zijn groot. Europa raakt al van
slag bij het opnemen van ongeveer 1 miljoen
mensen uit Syrië. De Europese bestuurlijke en
ondernemende elite komen niet tot duurzame
oplossingen en het electoraat kiest steeds
vaker voor populisten. Het klimaat is in vele
opzichten rijp voor doorwrochte alternatieven.

Hoe zet je een kansrijk initiatief op de
kaart?
GreenfieldCities oprichters Joris Benninga en
Arie van Beek zijn allebei zeer ervaren op het
gebied van duurzame energie. Zij hadden eind
2015 een simpel idee: creëer duurzame steden
in regio’s van herkomst en doe dat met behulp
van statushouders in Nederland. Dat mes snijdt
aan twee kanten. In de regio’s van herkomst
creëren we banen, educatie en woningen met
behulp van duurzame campussen. Die fungeren daar als schoolvoorbeeld van duurzame
vluchtelingenopvang met goed bestuur,
gelijke rechten voor mannen en vrouwen,
ondernemerschap, duurzame energieopwekking en efficient waterverbruik. Statushouders
in Nederland dragen bij aan het bedenken van
regionaal goed passende oplossingen, en ze
krijgen meteen een kans om volwaardig mee te
draaien in een innovatief bedrijf. In Nederland
blijft nu zo’n 50% van de statushouders levens
lang afhankelijk van uitkeringen, dus daar iets
aan doen is een absolute noodzaak.

Stap 2 (ontwikkeling en bouw)
Ervoor zorgen dat alle formele en informele
afspraken om te kunnen bouwen worden
gemaakt, en dat daadwerkelijk een eerste
(pop-up) campus wordt gerealiseerd. De
pop-up campus bestaat uit hoogwaardige
herbruikbare gebouwen en energie- en water
infrastructuur zodat enkele honderden mensen
veilig kunnen wonen, werken en leren.
Stap 3 (duurzaam beheren)
Het beheren, exploiteren en uitbouwen van de
campus. Dit betekent dat we mensen ter plekke
helpen met onderhoud, beheer, onderwijs
en het aantrekken van bedrijvigheid. Die stap
duurt 10-30 jaar en zorgt voor een kwaliteits
impuls voor het lokale bestuur, betrouwbare
voorzieningen, verhoging van arbeidsproductiviteit, en zelfs voor een betere inkomensverdeling. Het hele concept is gericht op minimaal
gebruik van eindige grondstoffen en stimuleert
lokale economische waarde-ketens. Tijdens
deze periode worden ook de financiële investeringen terugverdiend.
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Voordelen van deze aanpak
– Potentiële migranten blijven in hun eigen
regio en dus binnen hun eigen cultuur.
– Vluchtelingen hoeven niet onder erbarme
lijke omstandigheden te leven in opvangcentra of ‘hotspots’ in Griekenland, Italië of
andere plekken in Europa.
– Vluchtelingen in Nederland, in de regio van
herkomst en lokalen worden in hun kracht
gezet en werken samen aan de toekomst
van hun eigen regio. Dit biedt ook kansen op
terugkeer.
– Nederlandse gemeenten profiteren financieel en sociaal doordat alle statushouders
die door GreenfieldCities worden opgeleid
uit de bijstand komen. Hierdoor worden ze
onafhankelijker van hulp, zullen zij sneller
integreren en meteen ook bijdragen aan een
oplossing voor hun eigen regio.
– De aanpak is (op termijn) ook financieel aan
trekkelijk voor investeerders die naast een
financieel rendement ook een maatschappelijk rendement nastreven.
Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse
Zaken ziet deze voordelen ook en financiert
inmiddels de haalbaarheidsfase van ons eerste
project: een clean-tech campus in Mafraq in
Jordanië. Die campus moet er in 2019 staan.

GreenfieldCities gaat verder dan
nood- en ontwikkelingshulp
GreenfieldCities biedt een unieke oplossing
die zich onderscheidt van regulier ontwikke
lingswerk door:
– Een lange termijn verbintenis in plaats van
korte termijn projecten.
– Te werken vanuit het perspectief van het
gastland in plaats van een eenzijdige focus
op de vluchteling.
– Een integrale oplossing in plaats van een
deeloplossing te bieden.
– Duurzaamheid op nummer 1 te zetten en
niet als een bij-product te zien.
– Het uitgaan van de kracht van (toekomstige) migranten in plaats van zwakte of
kwetsbaarheid.

“Ik ben uit Syrië gevlucht en ben nu in Nederland, maar het wordt echt tijd
om bepaalde factoren aan te pakken die migratie aanwakkeren. Ik ben blij
dat ik met mijn vaardigheden en kennis via GreenfieldCities kan bijdragen
aan een duurzame toekomst van mijn regio van herkomst”.
Salim Nouri Junior Regional Partnership Manager

“Ik kom uit Damascus en woon sinds een paar jaar in Arnhem. Ik ben blij
dat ik in Nederland ben, maar het was niet gemakkelijk om mezelf aan te
passen. Ik heb bij GreenfieldCities geleerd om in HTML te programmeren en
heb het vertrouwen gekregen om de juiste studiekeuze te maken”.
Wasim Othman Junior Marketing Manager

Reist u met ons mee door de ‘valley of death’?
Het migratievraagstuk heeft oplossingen nodig die duurzaam
bijdragen aan waardeontwikkeling en welvaart in regio’s van
herkomst. Door een goede voorbereiding en ons lange termijn
commitment aan onze projecten worden deze op afzienbare termijn
aantrekkelijk voor investeerders die niet alleen een financieel-maar
ook een maatschappelijk rendement wensen. Over twee tot drie
jaar gaat de eerste campus in Mafraq daadwerkelijk geld genereren
dat we opnieuw kunnen investeren in nieuwe projecten. Tot die tijd
reizen we met GreenfieldCities door wat door startende bedrijven
‘the valley of death’ wordt genoemd. Het is de spannendste, en vaak
ook de meest enerverende en vormende periode in het bestaan van
een organisatie. Het is ook de periode waarin financiële steun van
mensen die echt willen bijdragen aan de oplossing van dit existentiële probleem het meest waardevol is.
We gaan graag met u in gesprek.
Joris Benninga & Arie van Beek, Founders
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