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Motie      Bestrijding antisemitisme, racisme, discriminatie 
 
  
De raad van de gemeente Langedijk in vergadering bijeen op 25 februari 2020 
  
Constaterende dat: 

x het dit jaar 75 jaar geleden is, dat Auschwitz werd bevrijd; 
x ’Nooit meer Auschwitz’, een opdracht is voor ons en voor wie na ons komen; 
x steeds meer horen we in onze samenleving negatieve en krenkende opmerkingen, die 

haat oproepen tegen onze joodse bevolking, zo ernstig zelfs dat men zich niet meer 
veilig voelt in onze vrije samenleving; 

x synagogen door gewapende militairen en politie moeten worden bewaakt; 
x in talloze joodse gemeenschapscentra en op joodse scholen speciale veiligheids-

maatregelen van kracht zijn; 
x intolerantie in de maatschappij toeneemt; 
x artikel 1 van onze Grondwet luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in 

gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is 
niet toegestaan". 

Overwegende dat:  
x met daadkracht tegen het antisemitisme, racisme en discriminatie tegen 

minderheidsgroepen moet worden opgetreden; 
x onze democratische rechtsstaat valt of staat met de vrijheid en veiligheid van 

minderheden; 
x antisemitisme een voorbode is van haat en discriminatie van andere 

minderheidsgroepen; 
x onderwijs en voorlichting noodzakelijk zijn om dit te voorkomen. 

 
Spreekt uit dat: 

x Antisemitisme, racisme, discriminatie en/of andere vormen van intolerantie niet 
geaccepteerd worden in Langedijk. 

 
Draagt de griffier op: 

x Een tekst voor te bereiden, waarin deze uitspraak en de context passend verwoord 
wordt. Waarbij deze tekst via diverse mediakanalen actief onder de aandacht van de 
bevolking gebracht wordt namens het gemeentebestuur. 

 
Verzoekt het college : 

x Actief mee te denken met de betreffende ministeries en aansluiting te zoeken bij de 
uitwerking van de initiatiefnota tegen antisemitisme (Yesilgöz-Zegerius Segers 
kamerstuk 35 164). 

  
en gaat over tot de orde van de dag. 
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Fractie VVD    ……………………………………………………… 
Fractie Dorpsbelang Langedijk   ……………………………………………………… 
Fractie Kleurrijk Langedijk  ……………………………………………………… 
Fractie HvL/D66   ……………………………………………………… 
Fractie CDA    ……………………………………………………… 
Fractie GroenLinks   ……………………………………………………… 
Fractie PvdA    ……………………………………………………… 
Fractie ChristenUnie   ……………………………………………………… 
Senioren Langedijk   ……………………………………………………… 
 
 

x Artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkent het 
recht om niet te worden gediscrimineerd, onder meer op grond van ras, etnische of 
sociale afkomst, godsdienst of geloof, politieke of andere overtuiging.  

 

 


