
	  
	  
Aan	  het	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  van	  Rotterdam	  
	  
Schriftelijke	  vragen	  conform	  art.30	  Reglement	  van	  Orde	  
	  
Betreft:	  Iedereen	  is	  van	  de	  wereld	  in	  Rotterdam	  	  
	  
Rotterdam,	  9	  september	  2015	  
	  
De	  door	  Nederland	  ondertekende	  VN-‐conventie	  verplicht	  alle	  lidstaten	  zorg	  te	  dragen	  voor	  
adequate	  bestrijding	  van	  rassendiscriminatie.	  Vrijdag	  28	  augustus	  jl.	  publiceerde	  het	  VN-‐comité	  
ter	  bestrijding	  van	  Rassendiscriminatie	  een	  rapport	  met	  kritische	  conclusies	  over	  
rassendiscriminatie	  in	  Nederland	  en	  aanbevelingen	  voor	  de	  preventieve	  en	  repressieve	  
bestrijding	  hiervan	  door	  de	  overheid.	  	  
	  
Het	  comité	  merkt	  in	  artikel	  7	  van	  haar	  rapport	  op	  dat	  in	  Nederland	  door	  de	  regering	  belangrijke	  
verantwoordelijkheden	  en	  taken	  met	  betrekking	  tot	  racismebestrijding	  zijn	  gedelegeerd	  naar	  de	  
gemeenten.	  Dit	  maakt	  het	  VN-‐rapport	  bijzonder	  relevant	  voor	  onze	  Gemeente	  Rotterdam.	  Met	  
het	  oog	  op	  een	  aantal	  kritische	  conclusies	  en	  aanbevelingen	  uit	  het	  rapport	  stelt	  NIDA	  de	  
volgende	  verdiepende	  vragen	  in	  aanvulling	  op	  de	  eerder	  in	  augustus	  jl.	  gestelde	  schriftelijke	  
vragen:	  ‘Willen	  jullie	  meer	  of	  minder	  discriminatie?’	  van	  de	  fracties	  NIDA,	  PvdA,	  SP,	  GroenLinks	  
en	  PvdD.	  	  
	  
Het	  VN-‐comité	  uit	  in	  Art.	  33	  van	  haar	  rapport	  haar	  zorgen	  over	  de	  toenemende	  vijandigheden	  in	  
het	  publieke	  en	  politieke	  debat	  jegens	  migranten,	  waaronder	  asielzoekers	  en	  vluchtelingen	  in	  
het	  bijzonder.	  	  
	  
1. Herkent	  het	  college	  deze	  vijandigheden	  in	  de	  Rotterdamse	  context?	  Zo	  ja	  welke	  rol	  ziet	  het	  

college	  voor	  zichzelf	  weggelegd	  in	  het	  wegnemen	  van	  deze	  vijandigheden?	  
	  
Daarbij	  concludeert	  het	  VN-‐comité	  dat	  de	  Nederlandse	  overheid	  onvoldoende	  
verantwoordelijkheid	  neemt	  in	  het	  creëren	  van	  voldoende	  integratiemogelijkheden	  voor	  
nieuwkomers	  en	  vluchtelingen	  in	  het	  bijzonder.	  Daarbij	  stelt	  het	  comité	  in	  haar	  rapport	  onder	  
artikel	  22a	  dat	  de	  Nederlandse	  overheid	  gratis	  taallessen	  beschikbaar	  dient	  te	  stellen	  voor	  
nieuwkomers	  en	  hen	  dient	  te	  assisteren	  bij	  het	  vinden	  van	  werk.	  	  
	  
2. Hoe	  geeft	  het	  college	  invulling	  aan	  deze	  aanbeveling	  van	  de	  VN?	  	  
3. Welke	  consequenties	  hebben	  deze	  conclusies	  en	  aanbevelingen	  voor	  het	  huidige	  beleid	  in	  

Rotterdam?	  	  	  
	  

In	  artikel	  22c	  stelt	  het	  VN-‐comité	  dat	  de	  overheid	  moet	  garanderen	  dat	  ongedocumenteerde	  
migranten	  onder	  alle	  omstandigheden	  moeten	  kunnen	  rekenen	  op	  onderdak,	  gezondheidszorg	  
en	  voedsel.	  	  
	  



4. Kan	  het	  college	  onderdak,	  gezondheidszorg	  en	  voedsel	  garanderen	  voor	  
ongedocumenteerde	  migranten	  in	  Rotterdam?	  	  

	  
In	  artikel	  34	  beveelt	  het	  VN-‐comité	  de	  overheid	  aan	  het	  brede	  publiek	  beter	  te	  informeren	  over	  
zowel	  de	  historische	  als	  actuele	  migratiemotieven,	  zoals	  oorlog	  en	  armoede,	  zodat	  er	  meer	  
begrip	  ontstaat	  voor	  de	  leefomstandigheden	  van	  vluchtelingen.	  	  
	  
5. Hoe	  geeft	  het	  college	  hier	  momenteel	  invulling	  aan?	  

a. Hoe	  is	  het	  college	  voornemens	  hier	  in	  de	  (nabije)	  toekomst	  invulling	  aan	  te	  geven?	  
b. Wat	  kan	  het	  college	  ons	  vertellen	  over	  de	  voornemens	  om	  een	  migratiemuseum	  te	  

realiseren	  in	  Rotterdam?	  
	  
In	  afwachting	  van	  uw	  reactie,	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  

	  
Aydin	  Peksert	  
NIDA	  Rotterdam	  
	  
	  


