
 
 

 
 

 
 
Veel ophef zorgt voor minder 
meldingen?  
De afgelopen maanden is in de media veel 
te doen geweest rondom discriminatie 
gerelateerde onderwerpen. Te denken valt 
aan etnisch profileren naar aanleiding van 
het staande houden van Typhoon, een vroege 
zwarte piet discussie en de couppoging in Turkije.  
Gek genoeg, of misschien ook wel verklaarbaar 
heeft dit niet geleid tot meer meldingen.  
In het eerste halfjaar van 2016 zijn er bij Art.1 
NOG 52 meldingen geregistreerd.  
 

Ras 16 

Geslacht 5 

Godsdienst 2 

Handicap/chronisch ziekte 8 

Leeftijd 1 

Nationaliteit 1 

Niet wettelijk 17 

Seksuele gerichtheid 2 

 
De meldingen gaan voornamelijk over 
discriminatie op de arbeidsmarkt (13) en de 
melders komen voor het grootste deel uit 
Apeldoorn (18).  
 
In voorgaande jaren kreeg Art.1 NOG in het 
eerste half jaar zo’n 70 à 80 meldingen.  
Mogelijk dat door alle aandacht en uitingen in de 
(social) media, mensen niet meer willen of durven 
te melden. De melders willen meer dan voorheen 
dat er vervolgstappen worden gezet. Eerder 
waren veel meldingen alleen ter registratie.  
 
 
Politie en antidiscriminatievoorzieningen 
komen gezamenlijk met cijfers 2015  
Voor het eerst is op landelijk niveau een 
gezamenlijk jaarrapport over discriminatie 
verschenen waarin de registraties van politie en 
anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s) en het 
College voor de Rechten van de Mens in 
samenhang worden gepresenteerd. Het aantal 
discriminatieregistraties laten een lichte daling 
zien ten opzichte van 2014. Ongeveer de helft 
van de discriminatieregistraties gaat over de 
discriminatiegrond herkomst. 
 
http://art1-nog.nl/nieuws/landelijke-cijfers-2015-
laten-zien-toename-discriminatie-meldingen-
moslims/  

 
 
Krachten bundelen tegen discriminatie  
Op 21 september, de Internationale dag 
voor de Vrede, tekenden het 
Contactorgaan Moslims en Overheid 
(CMO) en de Landelijke Vereniging tegen 
Discriminatie (LVtD) in de Anwar e Quba 

moskee in Utrecht een 
samenwerkingsovereenkomst. Primaire doel is 
het werk van antidiscriminatiebureaus (adb’s) 
meer bekendheid te geven in de bij het CMO 
aangesloten moskeeën en daarmee het aantal 
meldingen van discriminatie te vergroten. 
Daarnaast wil het CMO samen met de LVtD 
projecten initiëren en intensiveren om 
discriminatie in het algemeen en islamofobie in 
het bijzonder te bestrijden. 
 
 
http://www.republiekallochtonie.nl/moslimkoepels-
en-antidiscriminatiebureaus-bundelen-krachten 
 
 
Samenwerking met politie geïntensiveerd 
Dit najaar en komend voorjaar gaan de 
antidiscriminatiebureaus (adb’s) uit de politieregio 
Oost-NL, waaronder Art.1 NOG, langs bij de 
basisteams van de politie. Tijdens de 
bijeenkomsten staan we stil bij het signaleren van 
discriminatie in de openbare ruimte en in de 
buurt/wijk. Vooral komt aan bod hoe politie en het 
adb bij incidenten nog beter kunnen 
samenwerken en elkaars expertise kunnen 
inzetten en versterken.  
 
Ook voor uw organisatie kunnen we een 
bijeenkomst organiseren. Naam daarvoor contact 
op met ons.   
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Zwangerschapsdiscriminatie neemt niet af, 
maar meldingsbereidheid vrouwen halveert 
In opdracht van het College voor de Rechten van 
de Mens enquêteerde TNS NIPO ruim 1000 
vrouwen die in de afgelopen vier jaar zwanger 
zijn geweest en/of moeder zijn geworden en in 
deze periode werkten of werk zochten. Dit 
onderzoek is een herhaling van het 
zwangerschapsdiscriminatie-onderzoek dat het 
mensenrechteninstituut vier jaar terug deed. 
 
43% van de vrouwen op de arbeidsmarkt heeft te 
maken gehad met mogelijke discriminatie wegens 
zwangerschap of pril moederschap. De omvang 
van zwangerschapsdiscriminatie is de afgelopen 
vier jaar niet afgenomen, zo blijkt uit onderzoek 
van het College voor de Rechten van de Mens. 
Wel gedaald is de bereidheid van vrouwen om 
zwangerschapsdiscriminatie te melden: dit 
percentage nam af van 26% in 2012 naar 14% 
nu. 
 
https://mensenrechten.nl/berichten/zwangerschap
sdiscriminatie-neemt-niet-af-maar-
meldingsbereidheid-vrouwen-halveert 
 
 
De campagne gaat door ! 
De overheidscampagne ‘Zet een streep door 
discriminatie’ is een jaar geleden gestart. Mogelijk 
heeft u de televisie- en radiospotjes gezien. 
Misschien heeft u via discriminatie.nl 
campagnemateriaal gedownload om te gebruiken 
in uw organisatie, op uw facebookpagina of 
elders. De campagne gaat vier jaar duren. Het 
eerste jaar is geweest, met vanaf dit voorjaar veel 
aandacht voor arbeidsmarktdiscriminatie. 
Aandacht voor dit onderwerp zal ook dit najaar 
blijven. Daarnaast komt er ook een 
deelcampagne over discriminatie op grond van 
Chronische ziekte/ handicap. En voorjaar 2017 
staat de campagne in het teken van Hate speech 
op Social media.  

 
Tijdens de Gay Pride op 6 augustus had het 
ministerie van Veiligheid en Justitie een eigen 
boot waarbij de slogan ‘Wij zetten een streep 
door discriminatie’ stond. Het ministerie wil dit in 
2017 ook doen.  

Een modern liefdesverhaal; Rachid & Julia  
De voorstelling Rachid & Julia door 
Theaterfabriek Gekkoo vertelt het verhaal van 
Rachid, een Syrische vluchteling, die verliefd 
wordt op zijn buurmeisje Julia. De twee willen 
graag samen verder, maar de mensen om hen 
heen hebben vooroordelen over deze relatie. De 
makers van de voorstelling willen het publiek aan 
het denken zetten over hun eigen vooroordelen. 
Hoe staan zij tegenover een nieuwe-Nederlander 
als buurman.  
 

 
 
 
De voorstelling gaat dit schooljaar op tournee. 
Samen met Art.1 NOG wordt een lesbrief 
ontwikkeld ter ondersteuning aan de  
leerkrachten in groep 7/8 en de brugklas om met 
de leerlingen over dit onderwerp te praten. Meer 
informatie hierover kunt u opvragen bij Pieter van 
Dijk van Tf Gekkoo.  
http://www.gekkoo.nl/tournee/  
 
 
Kans op baan voor mensen met een beperking 
verslechterd 
In aanloop naar de 27e bijeenkomst van de UPR 
(Universal Periodic Review) werkgroep heeft het 
College voor de Rechten van de Mens een 
rapport geschreven over de status van de 
mensenrechten in Nederland, en aanbevelingen 
gedaan voor verbetering.  
 
Over mensen met een beperking schrijft het 
College dat, in vergelijking met 2012, minder 
mensen een baan hebben, 66% in 2012, en nu 
nog maar 45%. Onderzoek van het College laat 
zien dat mensen met een beperking nog steeds 
worden gediscrimineerd wanneer ze werk 
zoeken. 
 
http://zoekservice.mensenrechten.nl/StippWebDL
L/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?id
=3227  
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