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Volg Art.1 Noord Oost Gelderland  
nu ook via twitter: @art1nog.  
 

158 meldingen in 2015 
 
In 2015 zijn er 158 discriminatie meldingen 
binnengekomen bij Art.1 NOG. Dit betreffen bijna 
allen reguliere meldingen van mensen die 
discriminatie hebben ervaren. Enkele meldingen 
betreffen landelijke discussies als zwarte piet of 
rondom de komst van een AZC. Dit zijn op het 
totaal een te verwaarlozen aantal. Dit in 
tegenstelling met 2014, waarbij de uitingen van 
dhr Wilders zorgden voor een grote toename van 
het aantal meldingen.  
 
Nog altijd gaan de meeste meldingen over 
discriminatie op grond van ras (62). De ervaren 
discriminatie wordt het meest gemeld als het op 
het terrein arbeid is(50).  
 
Meer duiding van de cijfers vindt u in de volgende 
nieuwsbrief. 
https://www.art1no-gelderland.nl/actueel  
 
 

Forse stijging internetdiscriminatie 
 
Bij het meldpunt voor internetdiscriminatie MiND 
is in 2015 fors meer gemeld. MiND ontving het 
afgelopen jaar 652 meldingen over 
discriminerende online uitingen, een ruime 
verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. 
De meeste meldingen hadden betrekking op 
discriminatie op grond van ras (44%) en 
godsdienst (22%). Ruim de helft van de uitingen 
(64%) werd gedaan op social media. 
 
Op de website van MiND is het persbericht te 
lezen en het jaarverslag in te zien: 
https://www.mindnederland.nl/actueel/jaarcijfers2
015/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationaal actieplan tegen 
discriminatie 
Op vrijdag 22 januari 2016 is het nieuwe 
actieplan tegen discriminatie aangeboden aan de 
Tweede Kamer. In dit actieplan worden vier 
pijlers benoemd; meer preventie, betere 
samenwerking om discriminatie aan te pakken, 
meer aandacht voor lokale aanpak en het delen 
van kennis.  
 
In het actieplan wordt ook aangegeven dat de 
landelijke campagne in het tweede kwartaal wordt 
herhaald en dat daarbij meer wordt ingegaan op 
discriminatie op de arbeidsmarkt. In het najaar 
wordt meer aandacht besteed aan discriminatie 
op grond van handicap/chronisch ziekte.  
 
Volg de link voor meer informatie  
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven
_regering/detail?id=2016Z01279&did=2016D026
75 
 

21 maart - Dag tegen racisme  
Op maandag 21 maart wordt er in Nederland op 
diverse plekken stil gestaan bij racisme en 
discriminatie. Welke impact heeft dit op de 
maatschappij en wat kunnen we er tegen doen? 
De landelijke campagne ‘Zet een streep door 
discriminatie’ wordt letterlijk genomen in de 
gemeente Apeldoorn en Doetinchem. Op of rond 
21 maart wordt in beide gemeentehuizen een 
bord zal komen te hangen waar belangstellenden 
een streep kunnen zetten door het woord 
discriminatie en verhalen met ons kunnen delen. 
Daarnaast worden ook bij het jongerenwerk, in 
bibliotheken en bij andere organisaties diverse 
activiteiten georganiseerd.  
 
Houdt onze website in de gaten voor data en 
tijden.  
 
https://www.art1no-gelderland.nl/actueel  
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Mensenrechten in de noodopvang 
Heumensoord 
In 2015 zijn er klachten ingediend bij de nationale 
ombudsman door asielzoekers die verblijven in 
de noodopvang Heumensoord bij Nijmegen. Naar 
aanleiding van deze klachten hebben de 
nationale ombudsman en het College voor de 
Rechten van de Mens een bezoek gebracht aan 
Heumensoord.  
Heumensoord is uniek, nergens in Nederland 
worden op zo’n grote schaal asielzoekers 
opgevangen (2960). 
 
Naast Heumensoord heeft het College eerder 
een bezoek gebracht aan zeven andere 
noodopvanglocaties.  
 
Het college concludeert dat er onvoldoende 
bescherming tegen discriminatie en andere 
vormen van ongewenst gedrag is en dat er 
onvoldoendes is gewaarborgd dat de 
asielzoekers toegang hebben tot en effectief 
rechtsmiddel. Het college doet een aantal 
dringende aanbevelingen.  
 
Het rapport over Heumensoord  
http://www.mensenrechten.nl/publicaties/detail/36
372  
 
Het rapport over tijdelijke opvanglocaties 
http://www.mensenrechten.nl/publicaties/detail/36
221  
 
 

Oprichting Landelijke Vereniging 
tegen Discriminatie (LVtD) 
Nauwere samenwerking van 
antidiscriminatiebureaus  
Nederland telt ongeveer 20 ADB’s 
(antidiscriminatiebureaus) die zich inzetten ter 
voorkoming en bestrijding van discriminatie en 
ongelijke behandeling. Deze bureaus werken 
daar waar mogelijk veel samen. Op vrijdag 13 
november 2015 hebben de bureaus zich verenigd 
in de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie 
(LVtD). Door in verenigingsverband meer samen 
te werken hopen we sterker te staan in de strijd 
tegen discriminatie, een betere 
samenwerkingspartner te zijn richting ministeries, 
en andere organisaties in deze strijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact informatie Art.1 NOG 
 
Voor meer informatie over Art.1 Noord Oost 
Gelderland of voor afmelding van deze 
nieuwsbrief kunt u mailen naar:  
info@art1no-gelderland.nl 
 
www.art1-nog.nl 
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