
	  
	  
Aan	  het	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  van	  Rotterdam	  
	  
Schriftelijke	  vragen	  conform	  art.30	  Reglement	  van	  Orde	  
	  
Betreft:	  Onwijs	  divers	  onderwijs	  
	  
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	  doet	  in	  artikel	  14c	  de	  aanbeveling	  om	  vooral	  in	  het	  onderwijs	  extra	  in	  te	  zetten	  
op	  schoolprogramma’s	  die	  zich	  richten	  op	  de	  nodige	  bewustwording	  en	  aanpak	  van	  racistisch	  
pestgedrag	  en	  het	  trainen	  van	  jongeren	  in	  een	  kritische	  houding	  en	  handelen	  ten	  aanzien	  van	  
discriminatie	  en	  intolerantie.	  Daarbij	  pleit	  het	  rapport	  voor	  meer	  inzet	  op	  cultureel	  sensitief	  
onderwijs	  en	  het	  promoten	  van	  culturele	  diversiteit	  op	  scholen.	  	  	  	  
	  

1. Op	  welke	  wijze	  zet	  het	  college	  in	  het	  onderwijs	  in	  Rotterdam	  momenteel	  in	  op	  de	  
aanpak	  van	  racistisch	  pestgedrag?	  	  

a. Is	  het	  college	  voornemens	  deze	  aanpak	  te	  intensiveren?	  
b. Zo	  nee	  waarom	  niet?	  Zo	  ja	  hoe?	  

	  
2. Op	  welke	  wijze	  investeert	  het	  college	  in	  cultureel	  sensitief	  onderwijs?	  

	  
3. Op	  welke	  wijze	  promoot	  het	  college	  culturele	  diversiteit	  op	  scholen?	  

	  
In	  artikel	  14e	  doet	  het	  VN-‐comité	  de	  aanbeveling	  om	  onderwijzers	  beter	  te	  scholen	  in	  
mensenrechten	  en	  hun	  rol	  als	  onderwijzers	  in	  het	  overdragen	  van	  mensenrechten	  en	  de	  
concrete	  betekenis	  en	  uitwerking	  hiervan	  in	  Rotterdam.	  
	  



4. Op	  welke	  wijze	  zorgt	  het	  college	  dat	  hier	  op	  dit	  moment	  invulling	  aan	  wordt	  
gegeven?	  	  
	  

5. Op	  welke	  manier	  is	  het	  college	  voornemens	  dit	  verder	  te	  intensiveren	  in	  de	  nabije	  
toekomst?	  

	  
In	  de	  artikelen	  12e	  en	  14c	  doet	  het	  VN-‐comité	  de	  aanbevelingen	  om	  in	  de	  openbare	  ruimte	  
middels	  brede	  publieke	  campagnes	  de	  intrinsieke	  waarde	  van	  culturele	  diversiteit	  te	  promoten.	  	  
	  

6. Op	  welke	  manier	  ontplooit	  het	  college	  dit	  soort	  publieke	  campagnes	  momenteel	  in	  
Rotterdam	  en	  op	  welke	  manier	  is	  het	  college	  dit	  voornemens	  te	  doen	  in	  de	  nabije	  
toekomst?	  	  
	  

In	  afwachting	  van	  uw	  reactie,	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  

	  
Nourdin	  El	  Ouali	  
NIDA	  Rotterdam	  
	  
	  


