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Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) is het expertisecentrum
voor gelijke behandeling en discriminatiezaken in de provincie Utrecht.
Art.1 MN vindt het belangrijk dat Sinterklaas een feest is dat
door iedereen gevierd kan worden en dat de figuur van Piet
door niemand als kwetsend wordt ervaren. Gemeenten
spelen een belangrijke rol in het proces naar een inclusief
Sinterklaasfeest. Gemeenten hebben vaak nauwe banden
met de sinterklaascomités en maken vaak afspraken over de
invulling van het Sinterklaasfeest en de bijbehorende
activiteiten. Op deze manier kan een gemeente de inzet van
Zwarte Piet dan wel roetveegpiet aanmoedigen of
ontmoedigen.
In deze factsheet wordt een overzicht gegeven van de
invulling van het Sinterklaasfeest in 2020 door elke gemeente
in de provincie Utrecht. Hier wordt een onderscheid gemaakt
tussen gemeenten die roetveegpiet aanmoedigen,
gemeenten die Zwarte Piet aanmoedigen en de gemeenten
die geen standpunt innemen. Dit is voor zover Art.1 MN heeft
kunnen natrekken. Bovendien zal meer informatie worden
gegeven over het debat rondom Zwarte Piet en over hoe een
inclusief Sinterklaasfeest bereikt kan worden. De interviews
weergeven het standpunt van de geïnterviewden en bieden
een perspectief op de invulling van het Sinterklaasfeest.
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Daarom vindt hij dat er een rol bij gemeenten ligt om een
duidelijk standpunt in te nemen over de invulling van het
Sinterklaasfeest en Piet. Zij spelen een belangrijke rol in het
realiseren van maatschappelijke verandering: “Ik vind het laf
als gemeenten het debat uit de weg gaan. Hoe kan je dan een
volksvertegenwoordiger zijn?” Daarom moedigt hij gemeenten
aan om stappen te zetten naar een inclusief Sinterklaasfeest,
ook al zijn dit relatief kleine veranderingen die vooral een
signaal afgeven. “Niks doen betekent ook dat er niks
verbetert.”

In juni 2020 heeft het Europese Parlement een resolutie
(2020/2685(RSP)) aangenomen waarin racisme en
discriminatie worden veroordeeld. In deze resolutie spreekt
het Europese Parlement zich afkeurend uit over racistische
tradities in de lidstaten. ‘Blackface’ wordt hier specifiek
genoemd als een racistische traditie en dit verwijst onder
andere naar het Nederlandse Sinterklaasfeest. Het Europese
Parlement roept de lidstaten op om dergelijke tradities te
veroordelen en onderstreept dat racistische en xenofobe
uitlatingen niet vallen onder de vrijheid van meningsuiting.

Leroy hoopt dat meer gemeenten afscheid zullen nemen van
Zwarte Piet. Hij ziet dat een grote groep Nederlanders
begrijpt dat Zwarte Piet racisme is, maar hij ziet ook dat
Nederland er nog niet is. “Het gaat met vallen en opstaan. Het
is een heel traag proces en dat vind ik heel erg. Helaas kan je
niet met jouw vingers knippen om racisme te doen
verdwijnen.” Hij benadrukt dat het belangrijk is om te
beseffen dat het veel tijd zal kosten, maar dat het belangrijk
is om de dialoog aan te gaan en dat blijven doen tot er
verandering komt.

Deze resolutie van het Europese Parlement is een aansporing
voor Nederland om afscheid te nemen van Zwarte Piet. Zelfs
in internationale kringen wordt de invulling van het
Sinterklaasfeest waarbij Zwarte Piet wordt gebruikt,
beschouwd als een racistische traditie. De huidige
maatschappelijke trend vraagt om een andere insteek: een
waarbij het Sinterklaasfeest een feest voor iedereen wordt.
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“HEt IS BeLANgRIJK DAT GeMeEnTeN EeN
StANDPUNt INnEmEn. BIJ RACISmE IS GeEn
GrIJS gEbIED.”

Leroy maakt zich al vele jaren sterk voor een inclusief
Sinterklaasfeest. De aanleiding was het project “Zwarte Piet
is Racisme” in 2011, wat hem motiveerde om zelf een actieve
rol te spelen in organisaties, demonstraties en dialoogsessies
die een inclusief Sinterklaasfeest nastreven. Hij is een van de
initiatiefnemers van de Black Lives Matter (BLM) protesten in
Utrecht in juni 2020.
Zwarte Piet is een belangrijk onderwerp dat werd aangekaart
tijdens de BLM protesten, vertelt hij. “Zwarte Piet is een
voorbeeld van het systematische racisme in Nederland. Alle
vormen van racisme zijn met elkaar verbonden en als je een
daarvan tolereert, maakt dat andere uitingen van racisme ook
makkelijker.” Hij benadrukt dat het belangrijk is dat racisme in
het Sinterklaasfeest in de kern wordt aangepakt:
“Roetveegpiet is een goed alternatief, maar het moet niet op
Zwarte Piet gaan lijken. Roetveegpiet moet ook geen
uitvlucht worden om daadwerkelijke verandering
te ontwijken.”

Ans denkt dat een inclusief Sinterklaasfeest het beste bereikt
kan worden door het gesprek met elkaar aan te gaan. “Door
een serieus gesprek te voeren over wat de racistische
karikatuur Zwarte Piet met veel mensen doet, kunnen mensen
het probleem beter begrijpen”. De situatie in de provincie
Utrecht vindt ze veelbelovend en ze hoopt dat de ontwikkeling
die nu is ingezet, komende jaren zal doorzetten. “Ik hoop dat
mensen zien dat het feest niet afgepakt wordt, maar ten goede
wordt veranderd.”
Er ligt nu een belangrijke rol bij de politiek en de gemeenten
om een roetveegpiet of veelkleurige piet vaker te
introduceren. Ans raadt de gemeenten aan om contact op te
nemen met maatschappelijke organisaties en scholen en op
die manier een dialoog te organiseren over een betere
invulling van het Sinterklaasfeest. “Er zijn genoeg handvatten”
benadrukt Ans, “Er zijn genoeg alternatieven die zorgen dat
het een leuk feest blijft. Je kunt er echt iets aan doen.”
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“EeN FeEsT KRIJGt JUISt MeErWAARDE WANNeEr MeEr MeNsEn ZICH ErBIJ BeTrOKKEn
VOeLeN”
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PIETENPACT
Al sinds 2012 zet Ans zich actief in om een inclusief
Sinterklaasfeest te bereiken. Ze stond aan de basis van het
Utrechts Pietenpact dat meerdere dialoogsessies over Zwarte
Piet heeft georganiseerd, alsmede het Pepernotenfestival. Dat
is een festival waar Sinterklaas op een alternatieve en
inclusieve manier gevierd wordt.
Kinderen merken niet veel van de transitie van Zwarte Piet
naar Roetveegpiet, zegt ze. “Sommige mensen zeggen dat
kinderen het niet zouden snappen als Piet van kleur zou
veranderen, maar kinderen geloven gewoon in het sprookje.
Het maakt hen niet uit welke kleur Piet heeft.” Daarom noemt
Ans de discussie rondom Zwarte Piet “een probleem van
volwassenen”. Een inclusief Sinterklaasfeest is daarentegen
wel van belang voor kinderen zelf: “Álle mensen moeten zich
fijn voelen bij het feest. Zeker ook álle kinderen.”

TOOLKIT‘INCLUSIEFSINTERKLAASFEEST’
Het bereiken van een inclusief Sinterklaasfeest gaat verder
dan alleen het aanpassen van Piet. Racistische elementen zijn
vervlochten in Sinterklaasliedjes, gedichten en veel andere
uitingen. Daarom is het van belang om ook deze uitingen te
herbeschouwen.
Om die reden heeft het Utrechts Pietenpact, waar Art.1 MN
deel van uitmaakt, een toolkit gemaakt. Deze toolkit biedt
handvatten om het algehele Sinterklaasfeest om te toveren
tot een inclusief feest. Het aanbod bestaat onder meer
uit verhalen, liedjes, gedichten, workshops en
achtergrondinformatie (o.a. over lesbrieven).

De toolkit kan je vinden op: https://art1middennederland.nl/
educatie-en-trainingen/projecten/inclusief-sinterklaasfeest

