
	  
Aan	  het	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  van	  Rotterdam	  
	  
Schriftelijke	  vragen	  conform	  art.30	  Reglement	  van	  Orde	  
	  
Betreft:	  Zwarte	  Piet,	  wie	  kent	  ‘m	  niet?	  De	  VN	  inmiddels	  wel	  	  	  
	  
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.	  	  
	  
Over	  Zwarte	  Piet	  stelt	  het	  VN-‐comité	  dat	  zelfs	  een	  diepgewortelde	  culturele	  traditie	  geen	  
discriminatoire	  praktijken	  en	  stereotypen	  rechtvaardigt.	  Het	  comité	  roept	  in	  artikel	  18	  van	  haar	  
rapport	  de	  overheid	  op	  om	  actief	  campagne	  te	  voeren	  tegen	  die	  kenmerken	  van	  Zwarte	  Piet	  die	  
negatieve	  stereotypen	  reflecteren.	  De	  overheid	  dient	  met	  haar	  actieve	  campagne	  tot	  een	  
verschijning	  van	  Piet	  te	  komen	  die	  de	  menswaardigheid	  en	  mensenrechten	  van	  iedereen	  
respecteert.	  In	  eerdere	  schriftelijke	  vragen	  over	  dit	  onderwerp	  gaf	  het	  college	  aan	  hierin	  geen	  
actieve	  rol	  voor	  zichzelf	  te	  zien	  weggelegd	  en	  dit	  te	  zien	  als	  een	  zaak	  voor	  de	  samenleving	  waarin	  
de	  overheid	  terughoudend	  dient	  te	  zijn.	  	  
	  
1. Voelt	  het	  college	  de	  behoefte	  haar	  eerdere	  standpunt	  in	  deze	  bij	  te	  stellen	  naar	  aanleiding	  

van	  de	  zojuist	  genoemde	  conclusies	  en	  aanbevelingen	  van	  het	  VN-‐comité?	  
	  

2. Op	  welke	  manier	  is	  het	  college	  voornemens	  invulling	  te	  geven	  aan	  de	  aanbeveling	  van	  het	  
VN-‐comité	  en	  actief	  te	  stimuleren	  dat	  Zwarte	  Piet	  binnen	  de	  Rotterdamse	  context	  wordt	  
ontdaan	  van	  negatieve	  stereotyperingen	  zoals	  de	  onnodig	  (dikke)	  rode	  lippen,	  de	  egaal	  
bruine/zwarte	  huid	  en	  het	  kroeshaar?	  	  

	  
In	  afwachting	  van	  uw	  reactie,	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  

	  
Nourdin	  El	  Ouali	  
NIDA	  Rotterdam	  


