Samenvatting
Integratie
Integratie is geen eenduidige term. Wij benaderen integratie als een idee dat betrekking heeft op de
stad als geheel en bespreken onderwerpen die raken aan de verhoudingen tussen Rotterdammers.

Hyperdiverse stad
Rotterdam is een hyperdiverse stad en telt ongeveer 170 verschillende nationaliteiten. Daarmee lijkt
Rotterdam op andere grote steden van Nederland. Iets meer dan de helft van de Rotterdammers heeft
een migratieachtergrond. De afgelopen jaren is Rotterdam gegroeid met tussen de 4000 en 6000 inwoners per jaar.

Vluchtelingen in de stad
Het aantal Rotterdammers met een vluchtelingenachtergrond is in de afgelopen tien jaar licht gestegen, maar blijft betrekkelijk laag. In totaal zijn in Rotterdam in 2016 en de eerste helft van 2017 2.429
statushouders gehuisvest. Het grootste deel van de statushouders heeft de Syrische nationaliteit.

EU-migranten
Eind 2016 staan in totaal 24.851 eerste- en tweedegeneratiemigranten uit Midden-, Oost- en ZuidEuropa ingeschreven bij de gemeente Rotterdam. Daarnaast wonen duizenden niet-geregistreerde
EU-migranten in de stad. De meeste migranten uit Midden- of Oost-Europa wonen in Charlois, Feijenoord of Delfshaven. Uitbuiting van EU-migranten op de arbeidsmarkt, woonoverlast, en de situatie
van kinderen van EU-migranten zijn onderwerpen die veel publieke en politieke aandacht krijgen.

Etnische segregatie en verbondenheid met Rotterdam
De etnische segregatie in Rotterdamse buurten en wijken is in de periode 2000-2011 afgenomen.
Vooral Rotterdammers zonder migratieachtergrond wonen vaak ‘onder elkaar’. Drie kwart van de Rotterdammers zegt zich verbonden te voelen met de stad. Dit is lager dan het aandeel inwoners van
Amsterdam dat zich verbonden voelt met hun stad (88%).

Discriminatie
Rotterdammers met een migratieachtergrond krijgen vaker dan gemiddeld te maken met discriminatie. 20% van de Rotterdammers met een migratieachtergrond gaf aan discriminatie te hebben ervaren
in 2017, tegen 14% van de Rotterdammers zonder migratieachtergrond.

Economische scheidslijnen in Rotterdam
Rotterdam is sterk gesegregeerd op basis van inkomen. Een aantal gebieden, zoals Rotterdam-Centrum en Hillegersberg-Schiebroek, heeft een relatief hoog inkomen. Charlois en Feijenoord kennen
het grootste aandeel lage inkomens. Toch is er binnen deze gebieden een aantal buurten dat een
relatief hoog inkomen heeft, zoals Charlois Zuidrand en de Kop van Zuid.
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