DIGITALISERING IS EEN NUTSVOORZIENING EN EEN MENSENRECHT
Rotterdam heeft samen met vele andere grote Europese steden, onder aanvoering van
Barcelona, het convenant ‘The way out of the Covid-19 crisis is digital and local’ ondertekend.
In dit convenant spreken steden als Barcelona, Londen, Glasgow, Porto en Athene zich uit
over de noodzaak om digitalisering als een nutsvoorziening en een mensenrecht te
beschouwen. Zij roepen nationale overheden en de Europese Commissie op bij het verdelen
van de subsidies voor de EU-begroting 2021-2027 rekening te houden met de noodzaak om in
grote steden versneld te digitaliseren om op die manier sterker uit de crisis te komen. Deze
boodschap sluit aan bij het pleidooi van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese
Commissie, voor een groen, digitaal en op weerbaarheid gericht herstel.
Door het Coronavirus zijn we versneld gedigitaliseerd en nog meer dan voorheen digitaal met
elkaar verbonden. Overal en op elk moment dat ons uitkomt zoeken we elkaar op via social
media, kijken we online naar content en doen we veel meer dan voorheen onze
boodschappen en zaken. Tegelijkertijd toont de crisis ons ook de ongelijkheid, de tweedeling
in de samenleving. We zijn de afgelopen weken getuige geweest van het feit dat digitale
technologieën de sociale ongelijkheden sterker dan ooit tevoren afbakenen. Toegang tot
hoogwaardig internet en digitale geletterdheid, of het gebrek daaraan, verzachten of
katalyseren de bestaande ongelijkheden. De rol die digitalisering speelt, is duidelijker dan ooit
in ons recht op onderwijs, toegang tot sociale diensten, werkgelegenheid, opleiding of zelfs de
mogelijkheid om bij onze dierbaren te zijn of in contact te blijven met hen die geïsoleerd zijn
thuis of in ziekenhuizen, of zelfs op het moment dat ze overlijden. Digitaal is een primaire
levensbehoefte geworden.
Daarom heeft Rotterdam samen met andere partners in de stad 4.000 laptops aan kinderen
uitgedeeld en WIFI-hotspots beschikbaar gesteld. Tevens investeert Rotterdam 2,4 miljoen
Euro aan zomercampus voor 6.000 leerlingen in samenwerking met de Rotterdamse scholen.
Om de Rotterdammers en bezoekers veilig en gezond door de stad te laten bewegen wordt op
dit moment een druktemeter ontwikkeld, waarmee iedereen ziet waar het drukker of rustiger is
en zelfbewust kan kiezen welke route nemen en welke plekken te bezoeken. Voorts heeft
Rotterdam de ambitie om te komen tot een Digitaal Akkoord inclusief een set aan digitale
spelregels voor datagebruik en de bescherming van privacy.
Daarnaast investeren we de komende jaren miljoenen in zeven stadsprojecten. Deze
investering maakt onderdeel uit van een breed en stevig herstel- en investeringsprogramma,
‘Rotterdam. Sterker door’. Met dit programma wil het college van B&W de onmiskenbaar
negatieve effecten van de coronacrisis het hoofd bieden én verder bouwen aan de kwaliteit en
aantrekkelijkheid van de stad.
De manier waarop we naar de kansen en bedreigingen kijken in Rotterdam wordt ook gedeeld
met hoe ook onze partnersteden in Europa hiernaar kijken. Het ligt ook in lijn met de ambitie
van Rotterdam om in 2025 een digitale voorbeeldstad te zijn. Dit kunnen we en dit doen we
niet alleen. Gemeente Rotterdam werkt hierbij samen met zoveel mogelijk partijen in de stad
en in de regio, met bedrijven, publieke organisaties, kennisinstellingen en bewoners, en met
andere Europese steden.
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Commissievoorzitter Von Der Leyen heeft gelijk met haar pleidooi dat het economisch herstel
na de pandemie digitaal zal moeten zijn om groen te zijn. Maar als het 'nieuwe normaal' is om
niemand achter te laten en iedere bewoner van de grote stad mee te laten tellen, dan is er
dringend behoefte aan een eerlijke digitale transitie - een transitie die voor iedereen werkt, die
digitale innovatie ten dienste stelt van sociale cohesie en mensenrechten. Met toegang tot
internet als een recht in plaats van alleen als een infrastructuur.
Als Europese steden zijn we er zeker van dat we uit deze crisis zullen komen met een
gezamenlijk en duidelijk stappenplan dat bijdraagt aan het overwinnen van de sociaaleconomische crisis. Maar we weten ook dat we met minder gemeentelijke inkomsten in grote
maatschappelijke behoeften moeten voorzien. Met de Europese begroting en het herstelfonds
waar in Brussel over onderhandeld wordt zullen economisch herstel en sociale gelijkheid
lokaal versterkt moeten worden. Een rechtvaardige realisatie van een digitale en duurzame
transitie kan alleen met en door de steden en vraagt dan ook om directe toegang tot zowel
Europese herstelfondsen als financieringsstromen.
Het is van fundamenteel belang dat we kunnen rekenen op onze nationale regeringen en de
Europese Commissie om te blijven investeren in de sociale en economische kwaliteit van onze
steden en dat de voordelen van de grote transities iedereen bereiken, economische kansen
bieden, ongelijkheden verminderen en rechten beschermen.
Barbara Kathmann

