Samen
discriminatie
bestrijden en
voorkomen

op gelijke behandeling. Ongeacht je
godsdienst, leeftijd, handicap of
chronische ziekte, ras of geslacht.
ons allemaal. Wat kun jij doen
tegen discriminatie?

Meld discriminatie
in jouw omgeving

Ras
is de discriminatiegrond die het meest
gemeld wordt

Heb je een melding?

Discriminatie bestrijden begint bij het herkennen en erkennen van het probleem. Zie je discriminatie in jouw omgeving?
Of wordt jezelf gediscrimineerd? Deel jouw ervaring! Dat kan
door ons te bellen (043-3218489), door langs te komen op ons
kantoor in Maastricht of door het meldformulier in te vullen
op overjouovermij.nl of op advlimburg.nl.

Dan toetsen wij deze aan de wet en bespreken we samen
met jou hoe jouw klacht het beste behandeld kan worden.
We ondersteunen je, bemiddelen voor je of begeleiden je in
een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens
of bij het doen van aangifte bij de politie.

Vraag een
workshop aan
Discriminatie is niet altijd even zichtbaar of tastbaar.
Het kan in de kleinste dingen zitten. Daarom vraagt het
continu onze aandacht en alertheid. Om daarbij te helpen
organiseert Antidiscriminatievoorziening Limburg workshops
op locatie. Interesse in een workshop bij jouw bedrijf,
vereniging of school? Neem contact op.

Praat mee!
Discriminatie en ongelijke behandeling zijn complexe
onderwerpen. Helaas heerst er nog altijd een taboe op.
Wij willen discriminatie bespreekbaar maken.
Praat je mee? Laat van je horen op onze Facebookpagina of deel jouw ervaring met ons.

Antidiscriminatievoorziening Limburg
Sint Servaasklooster 24a
6211 TE Maastricht
Tel: 043 – 321 84 89
www.advlimburg.nl
www.overjouovermij.nl

Voor meldingen van discriminatie
en ongelijke behandeling:
043 - 321 8489
(lokaal tarief)

meldpunt@advlimburg.nl

Antidiscriminatievoorziening Limburg

We zoeken samen naar een oplossing die bij jou past.
Zonder oordeel, helder en oprecht. Elke ervaring zien wij
als een kans om iemand bewust te maken van het belang
van dat eerste artikel in onze grondwet. Elke ervaring is een
kans om iemand een spiegel voor te houden.

Word ambassadeur
Alle hulp bij de bestrijding en vooral voorkóming van
discriminatie is welkom. Antidiscriminatievoorziening Limburg wil zo veel mogelijk mensen in onze provincie bereiken?
Wil jij ons helpen onze boodschap te verspreiden door als
ambassadeur op te treden? Laat het ons weten.
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De medewerkers van Antidiscriminatievoorziening
Limburg zetten zich in om discriminatie te bestrijden en te
voorkomen. Samen met alle Limburgers. Samen met jou.
Antidiscriminatievoorziening Limburg is de vanzelfsprekende plek waar individuen, bedrijven en instellingen terecht
kunnen met klachten over discriminatie. Maar ook met alle
vragen over dit thema. Of voor alleen een luisterend oor.
Door het verzamelen en bundelen van alle ervaringen, zetten
wij discriminatie op de agenda. Van je werkgever, van
je buurman, van de media, van de politiek.
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Iedereen in Nederland heeft recht
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Wat kan ik doen?

Een kans om onze samenleving een klein beetje
toleranter te maken.

250
300

tot

meldingen van
discriminatie in
Limburg per jaar

Antidiscriminatievoorziening Limburg:
De vanzelfsprekende plek voor een niet
vanzelfsprekend recht.

ADV Limburg voert voor 29 Limburg se gemeenten de Wet
gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen uit:
Beek • Beesel • Bergen • Brunssum • Echt-Susteren
Eijsden-Margraten • Gulpen-Wittem • Heerlen
Landgraaf • Kerkrade • Leudal • Maasgouw • Maastricht
Meerssen • Nederweert • Nuth • Onderbanken
Peel en Maas • Roerdalen • Roermond • Schinnen
Simpelveld • Sittard-Geleen • Stein • Vaals
Valkenburg a/d Geul • Venlo • Voerendaal • Weert
Bij de lokale meldpunten van bovenstaande
gemeenten kun je ook melding van discriminatie doen.
De medewerkers van deze meldpunten zorgen ervoor
dat jouw melding bij ADV Limburg terecht komt.

Wat doet
discriminatie
met ons?

Het eerste hoofdstuk van de Nederlandse Grondwet bestaat
uit de grondrechten. Het eerste artikel dat we tegenkomen is
het artikel over gelijke behandeling. Dit artikel stelt:

‘Allen die zich in Nederland bevinden,
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook,
is niet toegestaan.’

ADV Limburg start de campagne
‘Over jou, over mij’. Hierin staan de
ervaringen centraal van Limburgers die
zelf met discriminatie te maken hebben
of discriminatie in hun omgeving zien.

Dit universeel recht is een groot goed dat we het moeten
koesteren, want zó vanzelfsprekend is het namelijk niet.
Gelijke behandeling zorgt dat wij onszelf kunnen en mogen
zijn, ons veilig en zeker voelen in onze omgeving.
Artikel 1 is een voorwaarde voor een gelijkwaardig leven,
voor vrijheid. Het is niet alleen ons recht, maar ook onze
plicht om discriminatie tegen te gaan.
In 2009 nam de overheid de Wet gemeentelijke
antidiscriminatievoorzieningen aan. De wet, die in 2010
in werking trad, houdt in dat iedere gemeente in Nederland
een antidiscriminatievoorziening moet aanbieden waar
burgers melding kunnen maken wanneer ze het gevoel
hebben ongelijk behandeld te worden. In Limburg kiezen
op dit moment 29 van de 33 gemeenten ervoor de
onafhankelijke bijstand te laten uitvoeren door
Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV).

“Het voelt alsof je
jezelf niet mag zijn”
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VR-Experience
Wat doet
discriminatie
met ons?
Met behulp van Virtual Reality (VR) laten we ervaren
hoe het voelt om gediscrimineerd te worden. Onze
VR-films plaatst de gebruiker namelijk in situaties
waar discriminatie voorkomt, zodat hij dit ervaart
vanuit het perspectief van het slachtoffer.

Marouska:
Debbie:
“Ik maak me grote zorgen over
onze samenleving. Over hoe we
met elkaar omgaan. De verdraagzaamheid in Nederland is laag.
Er is veel onvrede en mensen
zoeken een zondebok”

Over mij

ADV Limburg registreert en
behandelt gemiddeld 250 tot 300
klachten per jaar
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¼

van de Nederlandse
bevolking ervaart
discriminatie

Zelf ervaren?

Frank:

7%

Godsdienst

20%

“Kinderen laten zich
beïnvloeden door
hun omgeving”

Wil jij zelf de VR-bril opzetten en ervaren hoe het voelt
om ongelijk behandeld of gediscrimineerd te worden?
Kom naar ons kantoor in Maastricht óf kijk op Facebook
waar in Limburg we de ‘experience’ aanbieden.

Wij komen naar jou toe!

Leeftijd

De meeste meldingen van discriminatie hebben
betrekking op de arbeidsmarkt (voornamelijk klachten
over discriminatie bij ‘werving en selectie’ en incidenten
op de werkvloer). Het aandeel van deze klachten fluctueert
de afgelopen jaren steeds rond 32%.
Discriminatie in de buurt genereert 9% van het totaal
aantal klachten. Het betreft hier vooral burenruzies met een
discriminatoire achtergrond, maar ook doelgerichte acties
tegen de komst van een asielzoekerscentrum of acties
tegen een moskee.

Peter (ADV Limburg):

Peter:
“Ik voel me eenling
in de massa”

“Uiteindelijk heeft discriminatie
invloed op de levenssfeer van elke
Limburger. Het gaat over jou en
over mij. Of je er nou persoonlijk
mee te maken hebt of niet. Discriminatie bestrijden en voorkomen
is een taak van ons allemaal”

Ook kun je je bedrijf, organisatie of vereniging bij ons
aanmelden. Ons team komt dan een ochtend, middag
of avond met een VR-stand naar jullie toe.

Colofon
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