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Motie NATIONAAL HOLOCAUST NAMEN MONUMENT

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 22 februari 201 8:

Overwegende dat:
- er tot op dit moment in Nederland nog Been monument is waarop alle ruim 1 02.000

door de Nazi's opgepakte, weggevoerde en omgebrachte Joodse, Sinti en Roma burgers
herdacht kunnen worden;

- er voor de nabestaanden derhalve geen centrale plek is waar zij hun omgebrachte
verwanten en vrienden kunnen herdenken en omdat er van hen geen graven bekend zijn,
daar ook kunnen "aanraken";

- dit Nationaal Holocaust Namen Monument een blijvende waarschuwing is voor de
gevolgen van racisme en discriminatie;

- dit Monument van "iedereen" zal zijn, door een namen adoptie programma waar iedereen
voor 50 Euro een naam van een Holocaust slachtoffer kan adopteren;

- die namen, met geboortedag en leeftijd bij overlijden, in dit Monument "voelbaar"
worden ingebeiteld;

- door de productie van de bakstenen, in 2017, waarin de namen worden gegraveerd in
feite met de bouw is begonnen;

- in de gemeente Doetinchem in de Tweede Wereldoorlog 125 Joodse Doetinchemmers
zijn weggevoerd en vermoord;

- het wenselijk is dat de gemeente Doetinchem, net als andere gemeenten al gedaan
hebben en anderen ongetwijfeld nog zullen doen, een morele en financiele bijdrage
levert aan de realisatie van dit Monument;

- dit mogelijk wordt door voor elke omgebracht Doetinchems Holocaust slachtoffer zijn of
haar naam voor 50 Euro to adopteren;

- dit voor de gemeente Doetinchem een eenmalige uitgave van 125 x 50 = 6250 Euro is,
verhoogd met het aantal Sint en Roma dat mogelijk slachtoffer is geweest;

Verzoekt het College:
- de middelen hiervoor vrij to maken en maatregelen to treffen dat al le 125 Joodse

slachtoffers uit Doetinchem op het Nationaal Holocaust Namen Monument geplaatst
kunnen worden;

- na to gaan of er nog Sinti en Roma zijn weggevoerd uit Doetinchem en deze namen aan
de lijst toe to voegen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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