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

129 discriminatiemeldingen bij Art.1 
NOG in 2013 
 
In 2013 zijn er 129 discriminatiemeldingen 
geregistreerd door Art.1 Noord Oost Gelderland 
van inwoners uit deze regio over discriminatie-
ervaringen en/of over voorvallen die in deze regio 
hebben afgespeeld.  
 
Het aantal meldingen schommelt al jaren rond de 
130 (in 2011 waren het er 126 en in 2012 134). In 
2013 zijn in het begin van het jaar het aantal 
meldingen landelijk gezien laag gebleven, dit 
geldt ook voor Art.1 NOG. In het laatste kwartaal 
daarentegen steeg het aantal meldingen mede 
door landelijke discussies rondom Sinterklaas en 
de uitlatingen van Gordon.  
 
Opvallend is het hoge aantal registraties op grond 
van handicap en chronische ziekte. In 2012 
waren dat er 8, en afgelopen jaar zijn er 14 
meldingen op binnen gekomen, dat is bijna een 
verdubbeling. Op grond van ras blijven de meeste 
meldingen binnenkomen. De plaats waar 
discriminatie het meest plaatsvindt is al jaren op 
de arbeidsmarkt, zo ook in 2013.  
 
Discriminatie bij collectieve voorzieningen is net 
als in 2012 hoog. Dit heeft vooral te maken met 
het feit dat meer mensen met collectieve 
voorzieningen te maken krijgen vanwege de 
crisis. In de meeste gevallen gaat het hierbij niet 
om echte discriminatie maar het gevoel van niet 
gelijkwaardig behandeld te worden.  
 
In de eerste maand van 2014 is het aantal 
meldingen hoger dan in de eerste maand van 
2013.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport respect kwis 
 
Op zaterdag 25 januari is de sportverkiezing 2013 
Apeldoorn gehouden. Naast het uitreiken van de 
sport- en aanmoedingsprijzen werd in het 
programma ruimte gemaakt voor de 
SportRespectKwis. Deze kwis staat in het teken 
van Sportiviteit en Respect bij het sporten:  
Hoe gaan we met elkaar om tijdens de training, 
aan de kant van het sportveld en hoe spreken we 
elkaar aan bij ongeregeldheden. Niet respectvol 
met elkaar omgaan kan leiden tot discriminatie. 
Vanuit dat oogpunt was Art.1 Noord Oost 
Gelderland door de Sportraad van Apeldoorn 
gevraagd zitting te nemen in de jury van de 
SportRespectKwis. De jury bestond verder uit 
twee vertrouwenscontactpersonen uit de 
sportverenigingen van Apeldoorn.  
 
Naast de serieuze toon van de vragen was er ook 
genoeg ruimte voor humor. Deze eerste editie 
van de Kwis, gepresenteerd door Herman Hobert 
is een succes te noemen. De winnaars zijn 
Nathan Stukker en Jip Vastenburg.  
Art.1 NOG hoopt door deze kwis op een 
humorvolle wijze het gesprek rondom 
discriminatie bij het sporten op gang te brengen 
bij sporters, ouders en begeleiders.  
 
Graag komt de kwis ook bij uw sportvereniging 
langs. Voor meer informatie: info@art1no-
gelderland.nl 
 
 

Zaak bij het College voor de Rechten 
van de Mens 
 
Enige maanden geleden heeft Art.1 NOG een 
melding gekregen van een studente die was 
geweigerd voor een stageplaats vanwege haar 
hoofddoek. In het reglement van het bedrijf dat de 
stageplaats aanbood werd melding gemaakt dat 
een hoofd bedekkende accessoire niet was 
toegestaan tijdens de stage. Meldster draagt 
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vanuit geloofsovertuiging een hoofddoek, dit is 
iets anders dan iemand die een pet of hoed 
draagt. Het bedrijf ziet dit anders en weigerde het 
reglement te wijzigen ten gunste van de studente.  
In overleg met de meldster is gekozen om een 
verzoek om oordeel te vragen bij het College voor 
de Rechten van de Mens. De gedachte hierachter 
is dat met een oordeel het bedrijf zich meer 
bewust wordt van het belang van een hoofddoek 
voor moslima’s en dat dit een wezenlijk verschil is 
met andere hoofd bedekkende middelen.  
De zaak zal in april worden besproken bij het 
College. 
 
 

Een kwart van de inwoners van 
Nederland ervaart discriminatie 
 
In het afgelopen najaar zijn er enkele belangrijke 
rapporten verschenen over racisme. De 
Europese Commissie tegen Racisme en 
Intolerantie (ECRI) heeft in het najaar van 2013 
aangegeven dat Nederland meer moet doen 
tegen racisme. Daarnaast concludeerde Amnesty 
International dat de politie zich bezig houdt met 
etnisch profileren.  
 
Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid heeft het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) de opdracht 
gekregen mede naar aanleiding van het ECRI en 
Amnesty rapport om onderzoek te doen om in 
kaart te brengen in welke mate inwoners van 
Nederland discriminatie ervaren.  
 
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek 
zijn:  
- Een kwart van de inwoners van Nederland 

heeft in de afgelopen twaalf maanden 
tenminste één voorval meegemaakt dat zij als 
discriminerend hebben ervaren; 

- Discriminatie wordt het vaakst ervaren 
vanwege leeftijd (10% van de Nederlandse 
bevolking) en etnische herkomst (8%);  

- Van de werkzoekenden heeft 15% zich bij het 
zoeken naar werk gediscrimineerd gevoeld. 
Leeftijd is de belangrijkste grond, met name 
in de leeftijdsgroep vanaf 45 jaar;  

- Ruim één op de tien inwoners van Nederland 
heeft discriminatie ervaren in de openbare 
ruimte, daarbij gaat het om negatieve 
bejegening. Meest genoemde grond is 
etnische herkomst en huidskleur;  

- Eén op de tien scholieren heeft discriminatie 
ervaren in de het onderwijs. Daarbij gaat het 
met name om onvriendelijke behandeling van 
een docent of begeleider. Etnische herkomst, 
huidskleur of geloof worden het vaakst 
genoemd als grond voor discriminatie;  

- Migranten ervaren over de hele breedte van 
terreinen veel discriminatie;  

- Vrouwen ervaren meer discriminatie vanwege 
geslacht;  

- Mannen ervaren vaker discriminatie op 
huidskleur en afkomst;  

- De meeste mensen met een discriminatie-
ervaring zijn boos en voelen zich machteloos; 

- Door discriminatie-ervaringen is 7% van de 
werkenden gestopt met werken en is 2% van 
de scholieren gestopt met de opleiding. Het 
zorgt vooral voor minder motivatie op het 
werk of op de opleiding 

 
Lees het volledige rapport op:  
www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicatie
s_2014/Ervaren_discriminatie_in_Nederland 
 
 

Eerste Nationale Actieplan 
Mensenrechten  
 
De regering heeft in 2013 het Eerst Nationaal 
Actieplan Mensenrechten opgesteld. Het 
Nationaal Actieplan beoogt inzicht te bieden in de 
veelomvattende taak van de staat, in het 
bijzonder in die van de regering, voor de 
handhaving en bevordering van mensenrechten 
in eigen land. 
 
Onder meer worden de volgende beleidsthema’s 
beschreven: Non-discriminatie, 
vrouwenemancipatie, LHBT-rechten, 
kinderrechten, rechten op het gebied van de 
informatiesamenleving, immigratie en asiel, 
lichamelijke integriteit en persoonlijke vrijheid, 
mensenhandel en uitbuiting, gezondheidszorg, 
detentie en onderwijs, arbeid en cultuur. 
 
Lees het Nationale Actieplan Mensenrechten via 
onderstaande link 
 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/publicaties/2013/12/10/nationaal-
actieplan-mensenrechten.html  
 

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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