Motie ‘Provincie voor een rechtvaardige samenleving’
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2020, aan de orde hebbende het
Statenvoorstel Kaderbrief 2021-2024.

M29
AANVAARD

Constaterende dat:
•
•
•
•

Het College voor de Rechten van de Mens in de Jaarrapportage 2019 benadrukt dat
discriminatie in het openbaar structureel voorkomt 1;
Uit de Monitor Discriminatie 2019 van Artikel 1 Midden-Nederland blijkt dat discriminatie in de
provincie Utrecht op alle gronden voor komt en het meest op basis van afkomst/etniciteit 2;
Het college zich conformeert aan de Global Goals van de Verenigde Naties, waaronder goal
10 - ongelijkheid verminderen;
In het coalitieakkoord is opgenomen dat de provincie Utrecht invulling gaat geven aan het zijn
van een provincie waar Artikel 1 van de grondwet voorop staat en discriminatie actief zal
bestrijden;

Overwegende dat:
•
•
•

De Black Lives Matter (BLM) demonstraties, wereldwijd en ook in Nederland, omtrent
institutioneel racisme en discriminatie een uiting zijn van het maatschappelijke ongenoegen,
de pijn en het verdriet;
Discriminatie structureel en in verschillende gedaanten voor komt, zoals in de openbare
ruimte, online, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, bij overheidsorganisaties en het onderwijs;
Institutioneel racisme, discriminatie, seksisme en uitsluiting soms expliciet zijn, maar vaak
impliciet en onzichtbaar;

Spreekt uit dat:
•
•

Racisme een breed maatschappelijk probleem is, waar ook in de provincie Utrecht aandacht
voor moet zijn.
Institutioneel racisme en discriminatie structurele problemen zijn die vragen om
bewustwording en een heldere actiegerichte aanpak.

Verzoekt het college:
•
•
•

Het belang van mensenrechten onder de aandacht te brengen en zich in te zetten voor een
rechtvaardige samenleving.
Provinciale Staten op de hoogte te stellen van wat er naar aanleiding van de motie ‘Een
inclusieve samenleving, Artikel 1 in de provinciehal’ is gedaan om medewerkers en inwoners
te informeren over de inzet van de provincie Utrecht voor een inclusieve provincie.
In de sociale agenda nadrukkelijk in te zetten op het tegengaan van discriminatie en het
bevorderen van zowel diversiteit als inclusie én daarover in de rapportage over de
concernbrede thema’s specifiek te rapporteren. 3

En gaat over tot de orde van de dag.
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https://mensenrechten.nl/en/publicatie/5ee058401e0fec037359c28b
https://cdn.goserver.nl/art1middennederland.nl/doc/Monitor2019UtrechtDIGITAAL_874930219.pdf
3 Zoals in het Statenvoorstel ‘Nieuwe versie doelenboom’ wordt voorgesteld.
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