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Volg ons ook via twitter #art1nog  
 

Campagne van start 
 
Op woensdag 2 september is de landelijke 
campagne zet een streep door discriminatie van 
start gegaan.  
Via de toolkit kunt u makkelijk aandacht geven 
aan deze campagne. Bijvoorbeeld door 
onderstaande banner op uw site te plaatsen.  
Kijk op toolkit.discriminatie.nl hoe u dit kunt doen. 
 

 
 
 

Aantal meldingen blijft stijgen 
 
In 2014 zagen we een stijging van het aantal 
meldingen. Dit kwam gedeeltelijk door de 
uitlatingen van de heer Wilders, maar ook 
reguliere meldingen namen toe. Deze stijging is 
in het eerste half jaar van 2015 doorgezet. Tot 
oktober 2015 heeft Art.1 NOG ruim 100 
meldingen binnengekregen, dit is in vergelijking 
met andere jaren zo’n 20 meldingen meer.  
Niet alleen zijn er meer meldingen 
binnengekomen. De meldingen nemen ook toe in 
intensiteit. Melders willen vaker iets doen, het zij 
om bewustwording bij de vermeende dader te 
bewerkstelligen, het zij om recht te halen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eerste gezamenlijke rapport ADV’s 
Oost NL 
 
Over het jaar 2014 is voor het eerst een 
gezamenlijk rapport van de vijf ADV’s in de 
politieregio Oost-NL verschenen. In totaal zijn er 
1154 meldingen geregistreerd van ervaren 
discriminatie.  
 
 Lees meer   
 

Samenwerking ISN en ADV’s een feit 
 
Op 23 oktober 2015 is een 
samenwerkingsverklaring ondertekend door de 
Islamitische Stichting Nederland (ISN) en de 
Vereniging Landelijke Brancheorganisatie 
Antidiscriminatiebureaus (VLBA).  
 
De hoofddoelstelling van de samenwerking is het 
werk van anti discriminatie bureaus meer 
bekendheid te geven in de ISN moskeeën en het 
aantal meldingen te vergroten. Daarnaast ook om 
in gezamenlijkheid het initiëren en intensiveren 
van projecten om discriminatie in het algemeen 
en islamofobie in het bijzonder te bestrijden. 
 
Lees meer 
 

Do the Right Thing 
 
Er bestaan veel verschillende aanpakken om 
seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. Maar 
werken ze eigenlijk wel?  
 
Movisie presenteerde onlangs de resultaten van 
het onderzoek Do the Right Thing. De resultaten 
van dit onderzoek geven beter inzicht in hoe 
aannemelijk het is dat bepaalde werkwijzen 
werken. De uitkomsten zijn interessant en soms 
ook verrassend. 
 
https://www.movisie.nl/publicaties/do-right-thing  
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Themazittingen OM 
 
Het Openbaar Ministerie heeft het jaar 2015 
aangegrepen om duidelijk te maken dat 
discriminatie niet kan. In Nederland hebben wij 
met elkaar afgesproken dat sommige uitspraken 
niet mogen. Om dit kracht bij te zetten heeft elk 
parket een themazitting.  
 
De themazitting discriminatie voor Parket 
Arnhem-  waar ook het werkgebied van Art.1 
NOG onder valt - was op dinsdag 25 augustus.  
 

Sollicitant wordt om Russische naam 
gediscrimineerd 
 
Een man solliciteerde drie keer bij Trigion 
Beveiliging naar de functie van winkelsurveillant. 
De eerste keer solliciteerde hij onder zijn eigen -
Russisch klinkende- achternaam. De man werd 
afgewezen omdat hij geen rijbewijs had, maar 
werd geadviseerd nogmaals te solliciteren toen 
hij aangaf wel een rijbewijs te hebben. De man 
werd vervolgens afgewezen omdat andere 
kandidaten beter in het functieprofiel pasten. De 
vacature bleef echter openstaan, waarop de man 
besloot nog een keer te solliciteren, maar nu 
onder een Nederlands klinkende naam. Zijn brief 
en cv waren nagenoeg hetzelfde. 
 
Art.1 NOG stond de sollicitant bij tijdens de hoor- 
wederhoorprocedure en bij de behandeling van 
de zitting bij het College voor de Rechten van de 
Mens. Het College oordeelde dat hier sprake was 
van verboden onderscheid op ras.  
 
Het beveiligingsbedrijf heeft inmiddels laten 
weten dat ze naar aanleiding van het oordeel het 
sollicitatieproces gaan verbeteren. Daarnaast 
nemen ze contact op met de melder om te komen 
tot een goede oplossing van het geschil.  
 
Lees meer   
 

VN- rapport: Nederlandse regering 
moet meer doen aan 
discriminatiebestrijding 
 
Discriminatie van etnische minderheden door de 
politie is een realiteit. De verplichte 
inburgeringstoets pakt oneerlijk uit voor sommige 
migranten. De overheid moet meer doen om 
arbeidsmarkt discriminatie tegen te gaan. 
 
Dit zijn slechts drie onderwerpen uit het rapport 
van het VN Antiracisme-comité (CERD) over 
racisme in Nederland. Conclusie de regering 
moet meer doen tegen racisme en discriminatie. 
Korte samenvatting  

Discriminatie op de arbeidsmarkt 
 
Oudere werknemers en werknemers van 
buitenlandse afkomst worden twee keer minder 
uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken dan 
autochtone Nederlanders onder de 35. Dat 
schrijft het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid vandaag na onderzoek in 
opdracht van minister Asscher. 
 
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Wilt u uw 
selectiebeleid tegen het licht houden? Mogelijk 
dat onderstaande trainingen iets voor u zijn:  
Selecteren zonder vooroordelen 
Seminar arbeidsmarktdiscriminatie 
 

Discriminerende uitlatingen op 
Facebook ‘Steun de PVV’ beboet 
 
Het OM meldde eerder dit jaar een onderzoek in 
te stellen naar  uitlatingen op de Facebookpagina 
‘Steun de PVV’. Op deze Facebookpagina is in 
januari 2015 een artikel uit De Telegraaf 
gepubliceerd met de kop ‘Weer een brandbom 
gegooid naar Zweedse moskee’. Diverse mensen 
hebben naar aanleiding van dat artikel een 
reactie op de Facebookpagina achtergelaten.  
 
De uitlatingen gingen over het opruien en 
aanzetten tot gewelddadig optreden tegen zowel 
moslims en moskeegangers als tegen moskeeën.  
De uitlatingen zijn naar het oordeel van het OM 
strafbaar. 
 
Lees meer  
 

Maatschappelijk Akkoord 
‘Onderhuids’ 
 
Op 28 oktober neem minister Lodewijk Asscher 
het Maatschappelijk Akkoord ‘Onderhuids’ in 
ontvangst. Dit akkoord gaat over de aanpak van 
racisme en raciale discriminatie in Nederland. Het 
akkoord bevat concrete en haalbare oplossingen 
over arbeidsmarktdiscriminatie en racisme op de 
werkvloer, racisme en onderwijs, racisme en 
voetbal, het slavernijverleden en etnisch 
profileren. 
 
Lees meer   
 

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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