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Volg Art.1 Noord Oost 
Gelderland via twitter: 
https://twitter.com/art1NOG 
 

2015 wordt een grote uitdaging 
 
De overheid wijzigt vanaf 1 januari 2015 een 
aantal wetten in de zorgsector: De AWBZ, de 
Participatiewet, onderdelen van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de 
Jeugdwet. Met deze kanteling in het sociaal 
domein (Welzijn Nieuwe Stijl) wordt 2015 een 
grote uitdaging voor de antidiscriminatie-
bestrijding. Gemeenten moeten meer inzicht en 
kennis hebben van mensenrechten. De 
decentralisatie zorgt voor de overheveling van de 
taken naar gemeenten op het terrein waar de 
mensenrechten dagelijks spelen: langdurige zorg 
en de Jeugdzorg. 
 
Het Openbaar Ministerie heeft Geert Wilders 
aangemerkt als verdachte. Hij wordt verdacht van 
belediging van een groep mensen op grond van 
ras en aanzetten tot discriminatie en haat. Dit 
nieuws heeft veel stof doen opwaaien in 
Nederland. Onder meer als gevolg van Wilders’ 
uitspraken eerder dit jaar over Marokkanen, is het 
aantal meldingen over discriminatie explosief 
toegenomen.  
 
Verder in deze nieuwsbrief de discussie over 
Zwarte Piet en over studerende moeders.  Zijn 
mensenrechten in Nederland wel  zo 
vanzelfsprekend? 
 

Meldingen derde kwartaal 2014 
 
In de eerste drie kwartalen van 2014 zijn in totaal 
161 discriminatiemeldingen binnengekomen.  In 
het derde kwartaal kwamen 26 meldingen binnen 
waarvan 10 meldingen op grond van ras. De 
meldingen op grond van ras door de uitspraken 
van Geert Wilders komen nu in totaal op 59. 
Opvallend is verder het hoge aantal meldingen op 
grond van handicap/ chronische ziekte. In de 
eerste drie kwartalen van 2014 kwamen 14 
meldingen op deze grond binnen, terwijl in 2013 
in dezelfde periode 9 meldingen binnenkwamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwarte Piet en racisme 
 
Nu december nadert laait de discussie over 
Zwarte Piet weer op. De meldingen druppelen 
binnen bij Art.1 NOG. Onlangs heeft een 
Utrechtse moeder een procedure aangespannen 
bij het College voor de Rechten van de Mens 
omdat een school in Utrecht-Oost weigert Zwarte 
Piet uit het onderwijsaanbod te schrappen. De 
moeder verwijt de school dat die haar kinderen 
geen discriminatievrije omgeving biedt. De eis 
van de moeder is dat de school Zwarte Piet in 
woord en geluid verbiedt. Maar het schoolbestuur 
is van mening dat het logisch is dat ze moeten 
blijven aansluiten op de landelijke intocht en het 
Sinterklaasjournaal. Op 15 oktober heeft de 
zitting plaatsgevonden bij het College voor de 
Rechten van de Mens. Binnen 6 weken zal het 
College tot een oordeel komen. 
 
Opvallend is dat er bij Art. 1 NOG ook meldingen 
binnenkomen van autochtonen, die zich als 
Nederlander gediscrimineerd voelen omdat de 
traditie van Zwarte Piet onder vuur ligt. In de 
media wordt dit debat nog eens aangewakkerd. 
De beslissing van Albert Heijn om Zwarte Piet 
voortaan uit de reclame-uitingen te weren, kreeg 
zoveel negatieve reacties dat de beslissing door 
de geschrokken directie van de supermarktketen 
al snel weer werd genuanceerd. Art. 1 Noord 
Oost Gelderland is van mening dat door de 
verruwing van de maatschappij steeds meer 
personen tegenover elkaar komen te staan. 
 

Sterke toename discriminatieklachten op 
grond van ras 
 
Uit een inventarisatie onder de 
antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in het land 
blijkt dat het aantal meldingen over discriminatie 
op grond van ras ten opzichte van 2013 nu al is 
verdubbeld. Over het gehele jaar 2013 ontvingen 
de ADV’s gezamenlijk 3143 meldingen. In de 
eerste acht maanden van 2014 werden 6285 
klachten geteld. De klachten die worden 
geregistreerd onder  grond/ras gaan over het 
beledigen en/of het ongelijk behandelen van een 
persoon of groep op basis van bijvoorbeeld  de 
afkomst of huidskleur. 
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De explosieve toename wordt deels verklaard 
door de vele meldingen die de ADV’s kregen na 
de uitspraak van Geert Wilders over Marokkanen 
op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart van dit jaar. Kennelijk vinden veel 
klagers, waaronder een groot aantal autochtonen, 
dat  vrijheid van meningsuiting zijn grenzen heeft. 
Meer lezen, klik hier. 
 

Mensenrechten in Nederland niet altijd 
vanzelfsprekend - College doet 50 
aanbevelingen aan de regering 
 
Uit de tweede jaarlijkse rapportage 
Mensenrechten in Nederland 2013 blijkt dat 
mensenrechten nog niet voor iedereen in 
Nederland vanzelfsprekend zijn. Eind 2013 kwam 
de erkenning dat racisme ook in Nederland aan 
de orde van de dag is. Gemeenten moeten meer 
oog hebben voor mensenrechten op lokaal 
niveau. En voor vreemdelingen zijn 
mensenrechten nog steeds moeilijk(er) te 
realiseren. De rapportage biedt een beschouwing 
over 2013 en doet bijna 50 aanbevelingen aan de 
regering om ervoor te zorgen dat iedereen in 
Nederland zijn mensenrechten kan realiseren. 
Lees meer 
 
Klik hier om de Jaarlijkse rapportage van het 
College voor de Rechten van de Mens te lezen 
 

Studerende moeders 
 
In Nederland zijn steeds meer studenten, vooral 
vrouwen die hun studie combineren met het 
zorgen voor kinderen. Opleidingen houden niet 
altijd rekening met hen. Er zijn ongeveer 8000 
studerende moeders die er alleen voor staan. 
Jonge moeders tot 27 jaar hebben sinds 2013 
niet zonder meer recht op een uitkering. Zij 
worden gestimuleerd, en in bepaalde gevallen 
verplicht, om naar school te gaan. Scholen 
houden niet altijd rekening met de combinatie van 
studie en gezin. Zo krijgen zwangere vrouwen 
geen verlof van hun studie en sluiten 
studieroosters niet altijd aan bij de 
kinderopvangmogelijkheden. Sommige moeders 
missen verplichte lessen vanwege een ziek kind 
en lopen hierdoor vertraging op of stoppen met 
hun opleiding. Dat bekent dat ze met een 
studieschuld blijven zitten. In Nederland bestaat 
geen landelijk beleid hoe om te gaan met 
studerende moeders. Het beleid verschilt daarom 
per opleiding.  
 
Gelijke behandeling 
Het is niet toegestaan om vrouwen anders te 
behandelen vanwege zwangerschap of 
moederschap. Dit is vastgelegd in de Algemene 
Wet Gelijke Behandeling. Dat betekent dat 
opleidingen vrouwen niet mogen discrimineren 
vanwege hun zwangerschap, aan zwangerschap 

gerelateerde ziekten en zwangerschaps- en 
bevallingsverlof. 
 
Recht op onderwijs 
Artikel 2 van het Eerste Protocol bij het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) 
legt het recht op onderwijs vast. Het CEDAW-
Comité bepaalde op basis van het 
Vrouwenverdrag dat onderwijsinstellingen alle 
belemmeringen moeten wegnemen in de scholing 
van zwangere adolescenten en jonge moeders. 
Hierbij gaat het ook om toegankelijke 
voorzieningen voor kinderopvang. Jonge 
moeders die verantwoordelijk zijn voor de 
verzorging van hun kinderen moeten worden 
aangemoedigd om hun opleiding af te ronden.  
 
Wat doet het College? 
Onderwijs speelt een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van jongeren en (jong)volwassenen. 
Kennis en vaardigheden creëren kansen voor 
vrouwen om zich te ontwikkelen. Studie is een 
belangrijke stap naar werk en inkomen, en dus 
aan deelname aan de samenleving. Dat er een 
toenemende behoefte bestaat aan het 
combineren van onderwijs en zorg constateerde 
het College al in 2004. Het College vond het 
wenselijk dat opleidingen een regeling treffen die 
het zwangere studenten en studenten met 
zorgtaken mogelijk maakt om hun studie met 
succes af te ronden. Het College concludeerde 
dat het ontbreken van een dergelijke regeling op 
gespannen voet staat met de gelijke-
behandelingswetgeving.  
Recent oordeelde het College dat de 
Politieacademie in Apeldoorn een vrouw 
discrimineerde door de maximale studieduur voor 
een opleiding niet te verlengen met de periode 
dat zij zwangerschapsverlof heeft gehad (Oordeel 
2014-72). 
 

Contact informatie Art.1 NOG 
 
Indien u deze nieuwsbrief niet 
meer wenst te ontvangen, kunt 
u zich afmelden via  
info@art1no-gelderland.nl 
 
Art.1 Noord Oost Gelderland is 
onderdeel van een grotere maatschappelijke 
organisatie. Onderaan veel van onze uitingen 
bent u de zin ‘maakt onderdeel van MD Veluwe’ 
tegengekomen. MD Veluwe is met ingang van 1 
mei gefuseerd met Wisselwerk, een 
welzijnsorganisatie in Apeldoorn. Sindsdien gaat 
de nieuwe organisatie verder onder de naam 
Stimenz. Voor meer informatie www.stimenz.nl. 
Onze dienstverlening zal niet veranderen. 
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