Motie ‘Nee tegen Antisemitisme!’
ex art. 35 Reglement van orde
De gemeenteraad van Barendrecht, in vergadering bijeen op 7 mei 2019
Overwegende dat:







door de kinderburgemeester van Barendrecht, de 12-jarige Anaïs Swirc, tijdens de 4 meiherdenkingsdienst in de Dorpskerk in Barendrecht een indrukwekkende speech is gegegeven;
zij tijdens deze herdenkingsdienst vertelde over haar Joodse achtergrond, de rituelen in haar
gezin en de onveiligheid en onverdraagzaamheid waar zij vanwege haar Joodse achtergrond
heden ten dage weer mee te maken heeft;
zij aangaf dat ze volgend jaar naar de middelbare school hoopt te gaan en haar ouders haar
hebben gezegd niet al te veel te laten merken dat zij Joods is, dat dit haar heel verdrietig maakt
en zij niet begrijpt waarom dit allemaal zo gaat;
het zeer moedig en krachtig was dat zij dit op deze wijze naar voren bracht;
iedere vorm van antisemitisme en Jodenhaat, zeker na de lessen die we uit de Tweede
Wereldoorlog moeten trekken en waar we de afgelopen dagen bij stil hebben gestaan, in een
vrije Barendrechtse samenleving onbestaanbaar en niet te accepteren zijn;
naar aanleiding van de speech van de kinderburgemeester een duidelijke grens moet worden
getrokken en een scherpe veroordeling moet worden uitgesproken.

Spreekt uit dat:


hij iedere vorm van antisemitisme, onverdraagzaamheid, discriminatie en bedreiging van
Joodse inwoners van Barendrecht onacceptabel acht en dit scherp en in de meest nadrukkelijke
bewoordingen veroordeelt.

Roept:


alle inwoners van Barendrecht er toe op waakzaam te zijn, zich bij deze duidelijke uitspraak van
de gemeenteraad aan te sluiten, zich in woord en daad te keren tegen iedere vorm van
antisemitisme, onverdraagzaamheid, discriminatie en bedreiging van Joodse inwoners en te
zorgen voor een vrije samenleving waarin Joodse inwoners de ruimte hebben en krijgen om te
zijn wie ze willen zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.
Barendrecht, 7 mei 2019
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