Motie Inclusieve Sinterklaasviering
De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019

Constaterende dat
-

Het VN-comité dat optreedt tegen rassendiscriminatie, in 2015 de Nederlandse
overheid reeds adviseerde actief bij te dragen aan de uitbanning van de negatieve
stereotyperingen die aan Zwarte Piet kleven. Daarbij doelend op kenmerken die
mensen op pijnlijke wijze kunnen doen denken aan het slavernijverleden.

-

Het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens aanraadt 'om de Zwarte Pietfiguur zo aan te passen dat associaties met raskenmerken en een klassiek negatief
stereotype van mensen met een donkere huidskleur niet meer kunnen opkomen1.

-

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 kenmerken2’.

-

Bij de intocht in de Gemeente Amsterdam sinds 2017 louter roetveegpieten
meelopen omdat het uitgangspunt van de Stichting Sint in Amsterdam is om het
sinterklaasfeest "op een voor een ieder acceptabele wijze te vieren"

-

NTR recent aankondigde dat bij de landelijke intocht van Sinterklaas, dit jaar in
Apeldoorn, en bij het Sinterklaasjournaal op NPO3, de pieten alleen roetvegen zullen
hebben en dus niet helemaal zwart zijn3.

-

In 2018 bij de intocht in Diemen enkele roetveegpieten zichtbaar waren, wat er op
duidt dat de stichting “Sinterklaas in Diemen” een positieve beweging aan het maken
is.

1

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

2

‘Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing’
https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing

3

‘Alleen roetveegpieten bij landelijke intocht Sinterklaas in Apeldoorn’
https://www.nu.nl/sinterklaas/5993852/alleen-roetveegpieten-bij-landelijke-intocht-sinterklaas-in-apeldoorn.html

Overwegende dat
-

ook in Diemen inclusiviteit van groot belang is omdat iedereen gelijkwaardig is en
volwaardig mee moet kunnen doen
wij hebben vernomen dat de verhouding dit jaar waarschijnlijk 50/50 is en de trend
richting meer roetveegpieten dus ook in Diemen doorzet
we in navolging van de NTR en veel andere gemeenten in de Randstad zo snel
mogelijk naar een intocht met louter roetveegpieten willen gaan

Verzoekt het college
-

om in gesprek te blijven met de stichting “Sinterklaas in Diemen” over hoe een
Sinterklaasfeest met alleen roetveegpieten kan worden gerealiseerd, bij voorkeur al
in 2020.

en gaat over tot de orde van de dag.
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