
   
 
Motie ‘Aanpak discriminatie én racisme in sport’  M36  AANVAARD 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 14 april 2021, ter behandeling van het 
Statenvoorstel Beleidskader sport en bewegen 2021-2025 ‘Sport en bewegen geeft nieuwe energie’. 
 
Constaterende dat: 
 

- De aanpak van racisme in het beleidskader niet expliciet wordt benoemd; 
- 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/huidskleur (racisme);1  

- Discriminatie én racisme ook in de sport veelvuldig voorkomen, vaak in expliciete uitingen, 
maar vaak ook in meer subtiele en onbewuste vormen (institutioneel racisme); 

- Er in de sport ook steeds meer aandacht komt voor racisme en discriminatie, waarbij 
(top)sporters, teams en sportbonden zich collectief uitspreken tegen discriminatie en 
racisme; 

- Provinciale Staten op 8 juli 2020, bij de behandeling van kaderbrief, motie 29 ‘De provincie 
voor een rechtvaardige samenleving’ heeft aangenomen met het verzoek racisme en 
discriminatie aan te pakken binnen onze provincie; 

 
Overwegende dat: 
 

- De aanpak van discriminatie én racisme een verantwoordelijkheid is van de hele samenleving 
en in het bijzonder de overheid, ook op provinciaal niveau in het kader van sport en 
bewegen;  

- In alle lagen van de samenleving het tegengaan van discriminatie en racisme onderwerp van 
gesprek moeten zijn, zodat er bewustwording ontstaat en discriminatie en racisme effectief 
aangepakt kunnen worden; 

- Sport mensen uit alle lagen van de samenleving samenbrengt, zorgt voor inspiratie en 
verbinding, en daarmee een belangrijke bijdrage kan leveren in deze aanpak;  

- Het daarom goed zou zijn als de aanpak – bestaande uit het signaleren, voorkomen en 
sanctioneren2  - van discriminatie en racisme een prominente plek krijgt in het op te stellen 
provinciale sportakkoord; 

 
Verzoekt het college om: 
 

- De aanpak van racisme en discriminatie op te nemen in het op te stellen provinciale 
sportakkoord. 

 
Gaat over tot de orde van de dag. 
 
Osman Suna    Ali Karataş   Lyke Veen   
PvdA      GroenLinks   D66    
 
Hiltje Keller    Marlies Welschen  Hanane Bittich  
Partij voor de Dieren   CDA    Lijst Bittich 

 
1 https://discriminatie.nl/files/2020-04/monitor-discriminatie-2019-utrecht.pdf 
2 https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/25871/monitor-ons-voetbal-is-van-iedereen-aanvalsplan-tegen-
racisme-en-discriminatie-in-het-voetbal/ 
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