
	  
	  
Aan	  het	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  van	  Rotterdam	  
	  
Schriftelijke	  vragen	  conform	  art.30	  Reglement	  van	  Orde	  
	  
Betreft:	  Rotterdam	  breekt	  de	  ketenen	  	  	  
	  
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-‐rapport	  spreekt	  haar	  verontwaardiging	  uit	  over	  het	  gebrek	  aan	  aandacht	  en	  bewustzijn	  
in	  de	  Nederlandse	  samenleving	  over	  de	  rol	  van	  Nederland	  in	  kwesties	  als	  slavernij	  en	  
kolonialisme.	  In	  de	  artikelen	  15c	  en	  16c	  doet	  het	  VN-‐comité	  de	  aanbeveling	  om	  publieke	  
educatiecampagnes	  te	  voeren	  met	  als	  doel	  de	  samenleving	  als	  geheel	  beter	  te	  informeren	  over	  
slavernij,	  de	  kolonisatie	  en	  de	  verschillende	  vormen	  van	  discriminatie	  die	  met	  name	  
bevolkingsgroepen	  met	  een	  Afrikaanse	  oorsprong	  in	  de	  loop	  der	  tijd	  hebben	  ervaren.	  	  
	  
1. Op	  welke	  wijze	  voert	  het	  college	  publieke	  campagnes	  om	  de	  samenleving	  als	  geheel	  beter	  

te	  informeren	  over	  slavernij,	  kolonisatie	  en	  de	  verschillende	  vormen	  van	  discriminatie	  die	  
met	  name	  bevolkingsgroepen	  van	  Afrikaanse	  oorsprong	  hebben	  ervaren?	  
	  

2. Op	  welke	  wijze	  is	  het	  college	  voornemens	  om	  n.a.v.	  deze	  aanbeveling	  van	  het	  VN-‐comité	  
deze	  campagne	  verder	  te	  intensiveren?	  	  

	  
Daarbij	  wijst	  het	  VN-‐rapport	  in	  artikel	  16d	  op	  het	  belang	  van	  onderwijspakketten	  met	  aandacht	  
voor	  slavenhandel,	  slavernij	  en	  kolonisatie.	  Het	  in	  ontwikkeling	  zijnde	  onderwijspakket	  over	  de	  
Rotterdamse	  geschiedenis	  van	  de	  erfgoedcoalitie	  biedt	  hiervoor	  de	  nodige	  aanknopingspunten.	  
Dit	  is	  door	  het	  college	  beaamt	  en	  hiervoor	  is	  tevens	  gepleit	  in	  de	  door	  de	  raad	  eerder	  
aangenomen	  motie:	  Gedeeld	  verleden,	  gezamenlijke	  toekomst.	  	  
	  



3. Kan	  het	  college	  inmiddels	  aangeven	  op	  welke	  manier	  thema’s	  als	  het	  slavernijverleden	  en	  
de	  periode	  van	  kolonisatie	  aandacht	  zullen	  krijgen	  in	  het	  onderwijspakket	  over	  de	  
Rotterdamse	  geschiedenis?	  
	  

4. Is	  het	  college	  voornemens	  om	  in	  aanvulling	  hierop	  ook	  op	  andere	  wijze	  aandacht	  te	  geven	  
aan	  slavernij	  en	  kolonisatie	  in	  het	  Rotterdamse	  onderwijs?	  	  
	  	   a.	  	   Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  	  
	  	   b.	  	   Zo	  ja,	  op	  welke	  wijze?	  

	  
In	  afwachting	  van	  uw	  reactie,	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  

	  
Nourdin	  El	  Ouali	  
NIDA	  Rotterdam	  
	  


