gediscrimineerd? melden helpt!
Gaat discriminatie alleen over
allochtonen en autochtonen?
Zeker niet! Vraag maar aan de
man van 45 die vanwege zijn
leeftijd werd afgewezen voor
een baan. Vraag het aan de
rolstoelgebruiker die niet welkom
is op het caféterras. Aan de
vrouw die minder betaald krijgt
dan haar mannelijke collega’s.
Of aan de homo die op straat is
uitgescholden en bedreigd.

Als je koerier wilt zijn en je hebt geen rijinformatie, soms door te bemiddelen
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Melden
Discriminatie is niet ‘normaal’; het is bij
wet verboden. Als u zelf wordt gediscrimineerd – ook als u twijfelt of het wel
écht discriminatie is – neem dan altijd
contact op met ADV Limburg, via telefoonnummer 043 - 321 84 89 of 0900 235 43 54 (€ 0,10 per minuut).
U kunt ook een melding doen als u
getuige bent van discriminatie. Met uw
melding maakt u duidelijk dat ú en alle
andere inwoners van Limburg discriminatie – op welke manier dan ook – niet
accepteert.
Meer weten?
Bezoek de website www.advlimburg.nl

