MOTIE - geen publiek geld naar zwarte piet!
De Raad,
Constaterende dat,
● er veel aandacht is voor de discussie over discriminatie en racisme in Nederland, met name in de
Sinterklaasperiode rondom de figuur zwarte piet;
● De Kinderombudsman stelt ‘dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen
negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest [door] Zwarte Piet te ontdoen van
discriminerende en stereotyperende kenmerken’;1
● Het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens aanraadt 'om de Zwarte Piet-figuur zo
aan te passen dat associaties met raskenmerken en een klassiek negatief stereotype van
mensen met een donkere huidskleur niet meer kunnen opkomen’; 2
● een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de Sinterklaasviering een feest voor alle
kinderen moet zijn, en dat zwarte piet daarbij ontdaan moet worden van stereotype kenmerken,
die (al dan niet onbedoeld) bijdragen aan discriminatie en racisme;
● veel gemeenten, scholen en bedrijven al een inclusief Sinterklaasfeest zonder traditionele zwarte
piet vieren;
● de gemeente [naam] activiteiten met traditionele zwarte piet faciliteert en/of financiert, zonder hier
voorwaardes over de aanwezigheid en het voorkomen van pieten aan te stellen.
Overwegende dat,
● de gemeente de verantwoordelijkheid draagt om racisme in de openbare ruimte te bestrijden;
● de gemeente een zorgplicht heeft voor al haar inwoners, en in het bijzonder voor de kinderen
● de gemeente deze verantwoordelijkheden kan uitdragen door beleidsmatig vast te leggen dat
traditionele zwarte pieten op geen enkele wijze gesteund worden door de gemeente;
Verzoekt het college,
● op alle mogelijke manieren een inclusief Sinterklaasfeest voor alle kinderen in de gemeente te
stimuleren;
● op geen enkele manier, direct dan wel indirect, in subsidiërende, dan wel faciliterende zin, op
zowel gemeentelijk- als wijkniveau, bij te dragen aan de instandhouding van traditionele zwarte
pieten die niet voldoen aan de richtlijnen en aanbevelingen van de Kinderombudsman en het
Nederlandse College voor de Rechten van de Mens;
● alles op alles te zetten om intochtcomités, winkeliersverenigingen en andere organisatoren van
Sinterklaasactiviteiten over te laten stappen op een inclusieve viering die veilig is voor alle
kinderen.
En gaat over tot de orde van de dag.
[indieners]
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‘Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing’

https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing

‘College voor de Rechten van de Mens: Standpunt Zwarte Piet’
https://mensenrechten.nl/nl/toegelicht/zwarte-piet
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