Art.1 Midden Nederland over Zwarte Piet
Sinds een paar jaar wordt de discussie over de figuur van Zwarte Piet feller gevoerd dan
ooit. Art.1 Midden Nederland (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.
Zwarte Piet wordt door steeds meer Nederlanders gezien als een karikatuur van zwarte
mensen. De huidige figuur van Zwarte Piet heeft een zwart geschminkte huid, kroeshaar,
oorringen en rode dikke lippen. De rolverdeling tussen een blanke baas en zijn zwarte
knechten die ieder jaar met een boot Nederland binnen varen, roept associaties op met
het slavernijverleden. Daarnaast wordt Zwarte Piet soms neergezet als dom. Deze
negatieve stereotyperingen zorgen ervoor dat een groep Nederlanders zich
gediscrimineerd voelt. Wanneer dit gevoel als onterecht wordt beoordeeld, is dat voor
deze groep extra kwetsend. Veel Nederlanders hebben het sinterklaasfeest als een mooi
en gezellig familiefeest ervaren en zijn ervan overtuigd dat Zwarte Piet niet is verzonnen
om te kwetsen. Maar het feit dat een groep Nederlanders de figuur van Zwarte Piet als
discriminerend en kwetsend ervaart, is voor Art.1 MN voldoende reden om bij te dragen
aan een positieve verandering van de traditie.

Uitspraken over Zwarte Piet
Het College voor de Rechten van de Mens raadt aan om Zwarte Piet zo aan te passen dat
associaties met raskenmerken en een negatief stereotype van mensen met een donkere
huidskleur niet meer opkomen. Het VN-Comité inzake de uitbanning van
rassendiscriminatie (CERD) uitte in 2015 haar zorgen over het feit dat het karakter Zwarte
Piet soms afgebeeld wordt op een manier die negatieve stereotypen van mensen van
Afrikaanse afkomst weerspiegelt. In september 2016 sprak de Kinderombudsman zich uit,
nadat zij met kinderen gesprekken had gevoerd over Zwarte Piet. Uit die gesprekken bleek
dat de figuur Zwarte Piet kwetsend kan zijn en kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of
discriminatie. Ook kinderen die deze ervaringen niet hebben gaven aan dat, wanneer
Zwarte Piet negatieve ervaringen oplevert, de figuur moet worden aangepast.

Wat doet Art.1 MN?
Art.1 MN ziet dat Zwarte Piet op steeds meer terreinen wordt aangepast in een figuur
zonder discriminerende en kwetsende elementen; bij intochten, op scholen, in winkels en
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in de media. Art.1 MN ondersteunt deze ontwikkelingen en draagt graag bij aan een
sinterklaasfeest voor iedereen waarbij de essentie van het feest gewaarborgd blijft.
Art.1 MN ontwikkelde daarom de toolkit Sinterklaas, een feest voor iedereen waarin u tips
en materiaal vindt om het sinterklaasfeest op een positieve manier te bespreken en te
veranderen.
Na een aantal jaren van dialoog is het volgens Art.1 MN nu tijd voor actie. Wij zijn één van
de initiatiefnemers van het Utrechtse Pieten Pact, waarin schoolbesturen,
kinderopvangorganisaties, midden- en kleinbedrijven, maatschappelijke organisaties en de
Utrechtse intochtorganisatie kiezen voor een waardevol, respectvol, creatief en inclusief
Sinterklaasfeest. Daarom kiezen ze voor een ‘nieuwe Piet’, zonder de karikaturale en
stereotyperende kenmerken van de zwart geschminkte huid, de rood geverfde lippen, de
zwarte kroespruik en de gouden oorbellen. Wij moedigen alle Utrechtse organisaties aan
om dit Pieten Pact te ondertekenen.
Als u in de provincie Utrecht woont en discriminatie heeft ervaren vanwege Zwarte Piet of
de discussie eromheen, kunt u daarvan melding doen via 030 – 232 86 66 of
http://www.art1middennederland.nl/meld-discriminatie/.
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