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“De multiculturele samenleving blijkt geen
sprookje te zijn. Als ze me vragen wat de
politiek moet doen, dan zeg ik: de politiek
moet duidelijkere leefregels stellen, een
stadsethiek waar iedere Brusselaar
ongeacht afkomst, religie of overtuiging
zich aan te houden heeft. Maar laten we
eerlijk zijn: er is ook nood aan een grote
dosis humor en zelfrelativering van de
eigen cultuur en geloofsovertuiging van
de Brusselaars. Want humor kan de stad
misschien wel niet redden maar het helpt
altijd...”
		
-- Khadija Zamouri
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Echte getto’s zijn er niet in
Brussel. Maar sommige wijken
zijn toch bijzonder sterk gekleurd
door de immigratie. Ukkel lijkt
soms op een Franse enclave, een
arrondissement van Parijs.
Laag-Schaarbeek en Sint-Joost
lijken wel het Turkse Istanbul
(of moeten we Constantinopel
zeggen) met inbegrip van de
Koerden, Armeniërs en Grieken.
Sint-Gillis en Vorst zijn net als
Brooklyn de hippe extensies van
het centrum aan het worden met
haar Bobo’s (bourgeois bohemiens). In de Marollen vind je
nog enkele Brusselaars die onder
dikke moustaches Brussels klappen; het stadscentrum heeft op
zijn beurt aan de ene kant van
de boulevard veel weg van “Gay
Town” en aan de andere kant van
een Vlaamse cultuurenclave.

Op deze kaart hebben we zonder
al te veel pretentie en nauwkeurigheid Brussel heringedeeld op
basis van de couleur locale.
Soms klopt het, soms is het een
grove karikatuur. Eén zaak staat
vast: de oude provinciestad
Brussel van de jaren ‘40 en ‘50
is niet meer. Welkom in Cosmopolitan, wellicht de kleinste aller
wereldgrootsteden, met al zijn
opportuniteiten en problemen.
Brusselaars op basis van afkomst
Belg-Belg (32,1%)
Andere (67,9%)
Europees (32,1%)
Niet-Europees + vluchtelingen (35,8%)
2 op de 3 Brusselaars was bij geboorte
buitenlander of had één ouder met
buitenlandse nationaliteit.

Ann Brusseel
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“ Brussel is New York niet. Of toch qua diversiteit én
in het klein. Twee op drie Brusselaars is van vreemde
afkomst: immigranten uit Noord-Afrika of het Nabije
Oosten, politieke vluchtelingen van zowat overal, EUburgers die in de hoofdstad van Europa werken... Brussel
is qua bevolking, net als New York, atypisch voor het land.
In Brussel kan je gerust stellen dat niet onze afkomst, maar onze
gedeelde toekomst ons bindt.”				
-- Ann Brusseel

