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

‘Daaag’ tegen racisme op 21 maart 
 
Op zaterdag 21 maart staan we tijdens de 
Internationale dag tegen racisme stil bij de strijd 
tegen racisme en discriminatie. In Apeldoorn 
besteden CODA, Markant  en Stimenz||Art.1 met 
uiteenlopende activiteiten aandacht aan deze dag 
waarbij het thema ‘racisme’ een centrale rol 
speelt.  
 
In het PopUpPark in de Oranjerie is iedereen van 
12.00 tot 16.00 uur van harte welkom om met 
elkaar ‘DAAG’ tegen racisme uit te drukken. Dit 
kan door een handtekening op het raam te zetten 
of door een wens of ervaring achter te laten in de 
wensboom. Een mooie gelegenheid om elkaar – 
onder het genot van een hapje en een drankje – 
te ontmoeten met live muziek van Danielle Boon 
en Lex Kemper.  
 
Zie onze site voor meer informatie 
http://art1-nog.nl/nieuws/  
 

Meer meldingen  
 
In 2014 zijn er ruim 200 meldingen binnen 
gekomen bij Art.1 Noord Oost Gelderland. De 
uitspraken van dhr Wilders in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 
hebben gezorgd voor een grote piek in het aantal 
meldingen.. De hoge piek op de grond ras (112 
meldingen) en het terrein politieke overtuiging 
(65) hangt daarmee samen.  
Opvallend is weer een stijging op de grond 
handicap/ chronisch ziekte (18 meldingen) ten 
opzichte van de jaren daarvoor. Het terrein 
arbeidsmarkt (38) blijft onverminderd groot.  
 
Voor meer informatie zie  
http://art1-nog.nl/nieuws/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politiecijfers 2013: 

Jaarlijks 150 incidenten moslimhaat: 
topje van de ijsberg? 
 
'Kankermoslim', 'kutmoslim', 'jij met je theedoek 
op je hoofd'. Dergelijke verwensingen krijgen 
moslims naar hun hoofd geslingerd. De politie 
heeft specifiek gekeken naar moslimdiscriminatie. 
Het leverde in 2013 150 incidenten op, van 
scheldpartijen tot varkenshoofden bij moskeeën.  
 
Het aantal incidenten is laag in vergelijking met 
bijvoorbeeld de cijfers over antisemitisme en 
discriminatie van homo's. Jodenhaat kwam in 
2013 717 keer voor in het politiebestand. 
Discriminatie vanwege seksuele voorkeur werd  
1.343 keer gemeld. Mohamed el Achkar, landelijk 
programmamanager Gelijkwaardigheid bij de 
politie, ziet bij moslims een kloof tussen het  
gevoel te worden gediscrimineerd en de 
bereidheid om aangifte te doen.  
 
Art.1 Noord Oost Gelderland krijgt net als andere 
antidiscriminatiebureaus weinig meldingen binnen 
over onheuse bejegening van moslims.  In 
gesprekken met melders wordt duidelijk dat velen 
van mening zijn dat melden niet helpt. 
 
Daarom is zijn wij blij met alle signalen die we 
krijgen. Deze nemen wij serieus, waardoor soms 
erger voorkomen kan worden. De impact van 
onheuse bejegening op mensen is groot, door 
landelijke gebeurtenissen wordt ook het leven 
van mensen die al jaren prettig in hun dorp of 
stad wonen ineens bedreigd. 
 
Voor meer informatie: 
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documente
n-en-publicaties/rapporten/2015/02/12/poldis-
rapportage-2013/poldis-rapportage-2013.pdf  
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Voortgangsbrief discriminatie  
 
Op 11 februari is de voortgangsbrief Discriminatie 
naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze brief 
geven ministers Asscher (SZW), Plasterk(BZK) 
en Opstelten (V&J) weer wat er in 2014 op het 
gebied van antidiscriminatie is ondernomen. 
Hieronder enkele citaten uit deze brief.  
 
“Er is in Nederland te veel en te vaak sprake van 
discriminatie, racisme en ongelijke behandeling. 
Dit beeld wordt bevestigd in de Poldis- en CBS-
rapportage die als bijlage bij deze brief zijn 
gevoegd. Het kabinet is vastberaden om deze 
ongewenste verschijnselen te bestrijden.  (…) Dit 
vormt voor ons de aanleiding om in 2015 vanuit 
de huidige context opnieuw te kijken naar de 
samenhang, focus en doeltreffendheid van het 
actieprogramma.” 
 
“Het ministerie van SZW zal in 2015 verder 
onderzoek laten uitvoeren naar de effectiviteit van 
diverse interventies die zijn ingezet voor 
preventie en bestrijding van discriminatie. (…)In 
2015 is verdiepend onderzoek naar incidenten 
rond moskeeën en discriminatie op grond van 
huidskleur voorzien.” 
 
“Homofoob geweld en “high impact crimes” zijn 
onderdeel van de Veiligheidsagenda 2015-20185. 
Hieronder valt ook de aanpak van “high impact” 
geweld met een discriminatoir aspect.” 
 
“Ook zal het ministerie van SZW in afstemming 
met het ministerie van OCW in 2015 diverse 
lokale bijeenkomsten organiseren over de vraag 
wat leerlingen, scholen en docenten kunnen doen 
om meer onderling begrip te bevorderen en 
spanningen tegen te gaan.” 
 
Zie link voor de voortgangsbrief: 
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documente
n-en-
publicaties/kamerstukken/2015/02/12/kamerbrief-
bij-jaarlijkse-rapportage-discriminatie/kamerbrief-
bij-jaarlijkse-rapportage-discriminatie.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roze gemeentegids 
LHBT jongeren vaak niet gezien 
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) deed samen 
met Movisie in opdracht van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
onderzoek naar de aandacht in de jeugdsector 
voor jongeren die lesbisch, homo, bi of 
transgender zijn en jongeren met een intersekse 
conditie (LHBTi-jongeren). 
Daaruit kwam naar voren dat bijna de helft van de 
professionals die met jongeren werken, niet of 
nauwelijks ziet dat LHBT-jongeren worstelen met 
hun gevoelens. NJi en Movisie concluderen dat 
er kennis ontbreekt in de sector, en dat deze 
groep jongeren nog te vaak geen hulp krijgt.  
 
Eind 2014 heeft Movisie de Roze Gemeentegids 
2014-2015 uitgegeven. Dit is een handreiking 
voor gemeenten om hun beleid ten aanzien van 
de LHBT-doelgroep goed vorm te geven. Wellicht 
dat dit ook de jongerenwerkers kan helpen om de 
doelgroep beter in kaart te krijgen.  
 
Voor meer informatie:  
https://www.movisie.nl/publicaties/roze-
gemeentegids-2014-2015  
 

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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