
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

MOTIE MEER DADERS VAN RACISME EN DISCRIMINATIE VERVOLGEN 
 

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2020 ter bespreking van “Het 
initiatiefvoorstel-Büyükçifci e.a. over ‘Programma van 010 antiracisme eisen’, de initiatiefnota-Van 

Baarle e.a. over ‘Tegen discriminatie, voor gelijkwaardigheid, alsmede de reactie van burgemeester en 
wethouders hierop.” 

 

Constaterende  
 

• Dat Rotterdammers voor het melden van racisme en discriminatie terecht kunnen bij 
antidiscriminatiebureau RADAR en voor het doen van aangifte bij de politie, en dat deze twee 

organisaties ook naar elkaar doorverwijzen wanneer zij dat nodig achten; 
• Dat uit onderzoek blijkt dat veel meer Rotterdammers racisme en discriminatie ervaren dan dat 

er meldingen binnenkomen en daders worden vervolgd; 
• Dat het college daarom extra wil inzetten op het vergroten van de meldingsbereidheid en 

voorstelt om de campagne ‘meld discriminatie’ structureel te maken; 

 
 

Overwegende  
 

• Dat meldingen een signalerende functie hebben, terwijl aangiftes ervoor kunnen zorgen dat de 
daders van racisme en discriminatie daadwerkelijk kunnen worden aangepakt; 

• Dat de politie zonder aangifte geen opsporing kan starten; 
• Dat aangifte, vervolging en veroordeling ook een afschrikkende werking hebben, die ervoor kan 

zorgen dat mensen vervolgens wel twee keer nadenken voor zij racistische of discriminatoire 

uitingen of handelingen doen; 
• Het gebrek aan aangiftes en vervolging na racistische of discriminatoire uitingen of handelingen 

er voor kan zorgen dat men de indruk krijgt dat deze uitingen of handelingen toegestaan zijn, 
omdat daders er geen consequenties van ondervinden; 

 
 

Verzoekt het college  
 

• De campagne ‘meld discriminatie’ uit te breiden met de expliciete boodschap dat racisme en 

discriminatie strafbaar zijn; 
• Bij alle andere acties die worden ingezet om de meldingsbereidheid van racisme en 

discriminatie te vergroten, ook nadrukkelijk in te zetten op het waar mogelijk vervolgen van de 
daders, en hierover aan de gemeenteraad te rapporteren; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
 

 

 
 

Lies Roest    Duygu Yildirim  Christine Eskes Stephan van Baarle  
GroenLinks   PvdA    CDA   Denk 


