Gediscrimineerd?
Melden helpt!

Discriminatie
melden:
ADV Limburg is voor (anonieme)
meldingen en vragen bereikbaar

................................................................

via 043 - 3218489 of

Uit recent onderzoek, in opdracht van
ADV Limburg, blijkt dat maar liefst één
op de zes inwoners van de provincie
Limburg vorig jaar met discriminatie te
maken heeft gehad. Opvallend is dat
slechts een zeer gering aantal van deze
mensen het voorval meldt. Als reden
voor het niet melden wordt aangegeven
dat men denkt dat melden niet helpt,
men niet zeker weet of er sprake is van
discriminatie of omdat men niet weet
waar men het voorval moet melden.

of via meldpunt@advlimburg.nl.

0900 - 2354354 (€ 0,10 p.m.)

Wat wordt met een melding gedaan?

Heeft melden zin?

De consulenten van ADV Limburg nemen, indien

Melden heeft altijd zin! Alleen door te melden

gewenst, contact op met de melder om meer te

kan er daadwerkelijk iets worden gedaan aan

Mensen kunnen ook als getuige

weten te komen over het voorval. Bij een gefun-

discriminatie. De meldingen geven inzicht in hoe

een melding doen. De hulp van ADV

deerd vermoeden van discriminatie is de verdere

en hoe vaak discriminatie voorkomt, zodat er

Limburg is kosteloos. Heeft u geen

behandeling afhankelijk van onder meer de aard

doelgericht beleid ontwikkeld kan worden door

hulp nodig? Meldt ook dan het voor-

van de melding, juridische mogelijkheden en

de gemeente, de politie en de overheid om discri-

val bij ADV Limburg. Op deze manier

andere factoren. Soms kan ADV Limburg bemid-

minatie te bestrijden. Door te melden helpt u niet

ontstaat er een goed beeld van de

delen, soms verwijzen ze door, soms helpen ze

alleen uzelf maar kunt u ook voorkomen dat an-

aard en omvang van discriminatie

met het doen van aangifte bij de politie of bij het

deren hetzelfde overkomt! De meldingen zijn ook

in Limburg. Meer informatie:

nemen van andere stappen zoals een oordeel

van belang voor de inhoud en ontwikkeling van

www.advlimburg.nl

aanvragen bij de Commissie Gelijke Behandeling.

voorlichting- en preventieprogramma’s waarmee

En soms is iemand met advies en informatie, of

ADV Limburg zich richt op professionele en vrijwil-

Discriminatie is het ongelijk behandelen van

alleen een luisterend oor, al geholpen. Belangrijk

lige organisaties in de Limburgse samenleving.

(groepen) mensen vanwege kenmerken die

om te weten is dat zonder toestemming van de

er in die situatie niet toe doen. Volgens de wet

melder geen stappen worden ondernomen.

is het verboden om mensen te discrimineren
vanwege hun afkomst, huidskleur, godsdienst,
leeftijd, chronische ziekte of handicap, seksuele
gerichtheid, nationaliteit of politieke overtuiging.
Discriminatie is kwetsend voor degene die het
overkomt en het kan bovendien schadelijk zijn
voor de maatschappij. Discriminatie kan overal
plaatsvinden en het kan iedereen overkomen.

...................

“Ik kreeg hulp
bij het doen
van aangifte.”
Evelien werd bedreigd
door haar buren omdat
ze lesbisch is.

“Ik kreeg goed
advies. Zo kon ik
de situatie zelf
oplossen.”
Janine kreeg geen contractverlenging omdat ze
zwanger was.

“Dankzij bemiddeling bood mijn baas
excuses aan en trof
maatregelen.”
“Ik heb mijn
Ahmed werd beledigd
verhaal kunnen
door zijn collega’s
vanwege zijn afkomst.
vertellen. Echt een
opluchting.”
Harrie werd afgewezen omdat
hij te oud is voor een baan.

................
U kunt ons ook volgen op:
AntidiscriminatievoorzieningLimburg
twitter.com/#!/ADVLimburg
De persoonsnamen zijn om
privacyredenen gefingeerd.

