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Programma : 2 Openbare orde en Veiligheid
Zuidoost
Ond-'erwerp : Vergunning voor optocht Sinterklaas in Amsterdam
bijeen op 29 oktober 2013
De stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost, in vergadering
Gehoord de beraadslagingen in de raad:

Overwegende:

de gemoederen sterk zijn opgelopen.naar
bijzonder over het
àànrèioing van de discussie over sin-terklaas en in het
fenomeen van de Zwarte Piet
aan de zijde van de voorstanders
2. dat eî sprake is van heftige emoties zowel de
ene groep bo-os eJl
.
als tegenstanders van Zwarte Piet waarbij
Piet een
polemiek rond Zwarte ^.
vèroritwaardigd is omdat men denkt dat de
groep omdat zij
poging is om een r"uii[lnoétt"""t af te pakken en de andere
als zij naar voren
iot'nu-toe op weinig empathie hebben kunnen rekenen
piei in hun ogen een karikatuur is die herinneringen
brengen oai zwarté
oproépt aan een uitermate piinlijk verleden'
gebruiken jegens
3. dat men in de discussie niei ócÉroomt om racistische taal te
de tegenstanders van Zwarte Piet
gevoerd
4. dat de discussie not sieeOs op het scherpst van de snede wordt

1. dat in Amsterdam en daarbuiten

Constaterencle:
1. dat de bevolking van stadsdeel Zuidoost voor een significant
en Af rikaanse
deel bestaat uit inwoners van Surinaamse, Antilliaanse

aftomst

en pijnlijke
dat veel zwarte bewoners van Amsterdam Zuidoost negatieve
Piet
oevoelens hebben ten aanzien van het fenomeen Zwarte
in
s. ÉàiLén opto"nt van Sinterklaas met de onvermijdelijke Zwarte Pieten
zal worden als
net winketcentfum van Amstefdam Zuidoost geinterpreteerd
een provocatie
4. dat de optocht daarmee tot de nodige onrust kan leiden met alle gevolgen
vandien voor de openbare orde en veiligheid

2.

-

Besluit:

1.

verzoekt het DB om geen vergunning te geven voor een optocht van

Sinterk|aasinhetwinke|centrumvandeAmsterdamsePoortvoor
een optocht van Sinterklaas met zwarte Pieten

verzoekt de portefeuillehouder Ondenadjs dit jaar nog in gesprek te
gaan met Sirius en schoolhoofden over het vieren van
Sinterklaasfeestjes op school zonder zwarte Piet
vezoekt het DB het resultaat van de discussie zoals onder besluit 2
te communiceren met de raad.

En gaat over tot de orde van de vergadering.

De leden van de raad
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