
Unieke samenwerking in Rotterdamse strijd tegen discriminatie 
 

ROTTERDAM 14 JULI 2020 - Om een doorbraak in het gepolariseerde discriminatiedebat te 

bereiken, komen vandaag zeven partijen uit de Rotterdamse gemeenteraad met een initiatiefnota. 

Tegen discriminatie, voor gelijkwaardigheid. De brede combinatie van DENK, VVD, GL, CU-SGP, 

D66, PvdA en CDA laat zien dat het tijd is voor verbinding, en gaat daarin voorop. Bovenal geven 

we met de vooruitstrevende en pragmatische ideeën in deze nota richting aan urgenter beleid tegen 

discriminatie, en voor gelijke kansen van alle Rotterdammers. 

 

Stephan van Baarle (DENK): ‘DENK Rotterdam strijdt al sinds de oprichting voor gelijkwaardigheid en 

tegen discriminatie. Wij zijn er trots op dat zo veel partijen in de Rotterdamse raad de handen ineen 

hebben geslagen en over de politieke verschillen heen samenwerken om Rotterdam voorop te laten 

lopen in de strijd tegen discriminatie.’ 

 

Tim Versnel (VVD): ‘Liberalen kunnen niet berusten in een situatie waarin nog elke dag mensen worden 

gediscrimineerd, vernederd en uitgesloten vanwege hun seksuele voorkeur, geslacht, huidskleur of 

geloof. Wij willen een stad waarin alle mensen volstrekt gelijkwaardig zijn en volledig tot hun recht 

kunnen komen. De afgelopen weken is eens te meer voor iedereen duidelijk geworden dat we dat nog 

niet hebben bereikt en dat we nog steviger in actie moeten komen – en dat is wat we met deze 

bijzondere samenwerking doen.’ 

 

Lies Roest (GroenLinks): ‘Rotterdam is een stad die graag voor de troepen uit loopt. Laten we ook op 

bestrijding van racisme, discriminatie en intolerantie en bevorderen van inclusie voorop lopen. Zodat we 

van Rotterdam een stad maken waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht hoe je eruit ziet, waar je in 

gelooft of van wie je houdt.’ 

 

Tjalling Vonk (CU-SGP): ‘Voor de CU-SGP is het essentieel dat we in de discussie over racisme en 

discriminatie de verbinding met elkaar zoeken. Dit is geen onderwerp om tegenover elkaar te staan, 

maar naast elkaar. Deze gezamenlijke notitie is een aanzet om samen naar verbeteringen te zoeken.’ 

 

Nadia Arsieni (D66): ‘Iedereen moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn in Rotterdam. Wij willen met elkaar 

een doorbraak forceren voor gelijke kansen voor alle Rotterdammers, en er alles aan doen om ongelijke 

behandeling te bestrijden.’ 

 

Duygu Yildirim (PvdA): ‘De PvdA vindt dat het tijd is om gezamenlijk een vuist te maken tegen racisme 

en discriminatie. De BLM-demonstraties van de afgelopen weken laten zien dat mensen met allerlei 

achtergronden he-le-maal klaar zijn met racisme. Met nieuwe regels, actief beleid en door de 

verantwoordelijkheid voor inclusie ook neer te leggen bij bijvoorbeeld werkgevers, moeten we werken 

aan een samenleving waar mensen niet structureel worden achtergesteld.’ 

 

Alex Hallema (CDA): ‘Van populistisch geschreeuw is Rotterdam nog nooit beter geworden. Redelijkheid 

en nuance is nu eenmaal niet zo sexy, maar toch zit dáár wat mij betreft wel echt de oplossing. Sámen 

dit probleem aanpakken!’ 


