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Monitor
Discriminatie
Fryslân 2014

Tûmba is het provinciale
centrum voor wereldburgerschap en gelijke
behandeling.
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homoseksueel… voor de buren? Meld het Tûmba!
oud… voor bijscholing? Kom langs bij Tûmba!
mannelijk… voor zorgtaken? Laat het Tûmba weten!
allochtoon… voor een discotheek? Mail het ons!
zwanger… voor contractverlenging? Bel Tûmba!
gehandicapt… voor een baan? Geef het aan ons door!
moslima… voor een stageplaats? Stap bij ons binnen!
vrouwelijk… voor promotie? Licht Tûmba in!

De makelaar en de clown: een
workshop over vooroordelen
(zie pagina 6)

‘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.’
Artikel 1 Grondwet

Uitgangspunt van Tûmba zijn de mensenrechten hier en elders in de wereld. Naast
projecten over discriminatie en gelijke behandeling voert Tûmba ook projecten uit
gericht op internationale samenwerking (Fair Trade, globalisering en duurzame
ontwikkeling). Zie voor het complete aanbod www.tumba.nl.
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Discriminatie Meldpunt
Visie

De monitor

Meldingen per gemeente

Woongemeente-melder

Plaats voorval

*De rubriek Onbekend betreft

Tûmba ziet gelijke behandeling

De monitor geeft een beeld van de meldingen van ongelijke behandeling in

en het voorkomen van

Fryslân. Het gaat hierbij om ervaren discriminatie. In een aantal gevallen heeft

Achtkarspelen

6

7

meldingen uit Fryslân waarbij

Ameland

0

1

de woongemeente onbekend

discriminatie als een maat-

de rechter of een klachtencommissie objectief vastgesteld dat er daadwerkelijk

Dantumadeel

8

9

is.

schappelijke opdracht voor

sprake was van discriminatie. Bij een deel van de meldingen valt dat niet

Dongeradeel

11

8

**De rubriek Overig betreft

burgers, organisaties, in-

objectief vast te stellen. Dat komt doordat de meeste incidenten niet voor een

Ferwerderadiel

3

2

twee kolommen. Eerste kolom:

stellingen en overheden. Het

rechter of commissie gebracht worden. Vaak wordt er een oplossing gevonden

Franekeradeel

14

12

buiten Fryslân meldt iemand

is een grondrecht beschermd

door bemiddeling. Ook zijn er meldingen waarbij geen vervolgstappen worden

Friese Meren

13

14

over een voorval in Fryslân.

te zijn tegen discriminatie.

ondernomen, omdat een melder alleen registratie van de ervaring wenst.

Harlingen

11

13

Tweede kolom: een Friese

Het is niet vanzelfsprekend te

De goede samenwerking met politie en justitie stelt ons in staat om een zo

Heerenveen

65

64

inwoner meldt over een

leven in een omgeving waar

compleet mogelijk beeld van ongelijke behandeling in Fryslân te presenteren via

Het Bildt

3

3

mensen als gelijken behandeld

deze monitor. Daarnaast is deze samenwerking ook van groot belang voor een

Kollumerland c.a.

4

3

worden; het vereist inspanning,

zo optimaal mogelijke klachtbehandeling. Vier maal per jaar vindt een regulier

Leeuwarden

128

140

opvoeding en beleid om een

overleg plaats tussen Openbaar Ministerie, Politie en het discriminatiemeldpunt

Leeuwarderadeel

4

4

dergelijk veilig en saamhorig

van Tûmba. De lijnen zijn kort en de afstemming is effectief. Hierbij kunt u denken

Littenseradiel

9

8

leefklimaat te waarborgen. Het

aan afstemming over aangiftes en meldingen van strafbare discriminatie en over

Menaldumadeel

8

5

tegengaan van discriminatie

beleid.

Ooststellingwerf

8

9

Opsterland

15

13

iedere democratische politieke

Landelijke brancheorganisatie

Schiermonnikoog

0

0

stroming.

Tûmba is aangesloten bij de Landelijke Brancheorganisatie Antidiscriminatie-

Smallingerland

32

35

bureaus (LBA). Dit bevordert een uniforme wijze van discriminatieklacht-

Súdwest Fryslân

37

36

behandeling en registratie. Er wordt gewerkt volgens een landelijk protocol.

Terschelling

Deze uniforme aanpak maakt het mogelijk om ook landelijk een goed beeld te

Tytsjerksteradiel

krijgen van ongelijke behandeling. Specifieke vragen over ongelijke behandeling

Vlieland

op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau kunnen snel en betrouwbaar

Weststellingwerf

beantwoord worden.

Onbekend*/Overig**

hoort om die reden thuis bij

Totaal
Kerntaken op het gebied van gelijke behandeling
> Discriminatie meldpunt (registratie en klachtbehandeling)

1

1

14

12

1

1

19

18

15

11

429

429

voorval buiten Fryslân.

Tabel 1

> Monitoren van discriminatie
> Advisering
> Preventie

Meldingsbereidheid is niet altijd vanzelfsprekend. Landelijk onderzoek toont aan
dat mensen discriminatie niet altijd melden. De officieel geregistreerde meldingen
zijn dan ook het topje van de ijsberg. Het blijft altijd weer een grote stap om te
erkennen dat je door een medemens als ‘minder’ wordt gezien en ervaren.
Om dan vervolgens op te komen voor jezelf is een nog grotere stap.
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Het meldpunt zet ook dit jaar in op verhoging van de meldingsbereidheid in
samenwerking met het ministerie van BZK.
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Discriminatie kan bewust

Meldingen

en onbewust veroorzaakt

Rechtstreeks bij Tûmba gemeld

worden. Soms door kwade

Registratie eigen onderzoek Tûmba*

bedoelingen en soms door

Melding derden, met name politie

onwetendheid. Ook financiële

Totaal aantal registraties

2010

2011

2012

2013

2014

Terrein

217

173

173

188

339

Arbeid

18

26

23

10

10

Buurt, wijk, openbare ruimte

57

70

77

93

80

292

269

273

291

429

2010

2011

2012

2013

2014

Onder een klacht wordt

67

81

74

63

58

verstaan elke melding waarbij

103

92

78

98

88

Tûmba door een slachtoffer of

Collectieve voorzieningen

21

21

19

23

18

getuige wordt gevraagd nader

Commerciële voorzieningen

17

18

21

22

18

onderzoek te verrichten en op

Horeca, amusement

12

11

8

16

11

basis daarvan, indien nodig

een rol. Nederland is vrij ver

Tabel 2

Huisvesting

7

4

6

11

5

en in overleg met de cliënt,

in het juridisch vastleggen

De toename van het aantal meldingen is te verklaren door meldingen over de uit-

Media, reclame

7

8

11

9

6

actie te ondernemen, alsmede

van de strafbaarheid van

spraken van politicus Wilders op de verkiezingsavond in maart 2014. In Fryslân zijn

Onderwijs

26

17

16

12

26

de zaken waarbij Tûmba zelf

discriminatie, maar het vinden

dit 145 meldingen geweest waarvan een deel van de melders ook aangifte heeft gedaan

Politie, Openbaar Ministerie, Justitie

12

11

10

5

11

aanleiding ziet tot nader

van een duurzame oplossing

bij de politie. Deze meldingen verklaren ook de toename in de tabellen 3, 4 en 5.

Privé-sfeer

6

5

13

6

4

onderzoek of actie.

vindt lang niet altijd via

Publieke en politieke opinie

3

0

7

13

156

juridische procedures plaats.

Sport en recreatie

7

3

11

4

7

redenen spelen regelmatig

Wij zijn van mening dat de

Discriminatiegrond

juridische weg de laatste weg

Antisemitisme

2010

2011

2012

2013

2014

46

4

3

5

17

is: pas als mensen er zelf

Arbeidsduur/-contract

0

0

1

4

0

onderling niet uit komen, is er

Burgerlijke staat

0

1

2

1

0

een rechter of een commissie

Friese taal

3

5

8

5

6

nodig die een oordeel velt.

Geslacht

18

17

19

24

21

Godsdienst

14

8

6

8

6

In één zaak kunnen meerdere

Handicap of ziekte

25

23

20

19

12

Samen met een vriend sport ik bij een sportclub. Ik ben homoseksueel en mijn

vormen van discriminatie

Herkomst, kleur (ras)

100

137

122

121

287

vriend is hetero. Een poosje geleden liep mijn vriend tijdens het sporten even

voorkomen. Bijvoorbeeld

Leeftijd

33

34

37

21

29

vernieling én belediging of

Levensovertuiging

6

1

1

3

1

voor het gevaar van ‘besmetting’. Letterlijk: ‘Denk erom, straks word je ermee

omstreden behandeling én

Nationaliteit

12

2

10

17

3

besmet’. Daarmee doelde de medewerker op mijn homoseksualiteit. Meerdere

vijandige bejegening.

Politieke overtuiging

4

1

3

0

3

mensen waren getuige van deze uitspraak. Toen mijn vriend terugkwam vertelde

Seksuele gerichtheid

18

20

30

29

22

hij mij wat hem was overkomen en hoe ze over mij praten. Ik heb de betreffende

Niet wettelijke grond

24

27

26

42

33

medewerker hierop aangesproken. Het was een grapje, aldus de medewerker,

303

280

288

299

440

Totaal

Overig, anders
Totaal

4

0

5

8

21

292

271

279

291

429

Tabel 5

Discriminatie in de sportschool

naar de balie. Een medewerker vond het nodig mijn vriend te waarschuwen

en mijn verontwaardiging werd wat weggelachen. Ondertussen zag ik wel dat de
medewerker schrok van het feit dat mijn vriend dit aan mij verteld had.

Tabel 3

Ik ervaar dit zeker niet als grapje, ik voel mij vernederd. Temeer omdat de
medewerker niet begrijpt welke impact dit op mij heeft.
Ik stond op het punt om een andere sportclub te zoeken; het is verleidelijk om

Aard van de melding

2010

2011

2012

2013

2014

132

140

141

122

119

sportclub geïnformeerd over wat er was voorgevallen in de verwachting dat zij

Bedreiging

18

8

11

13

12

hem ter verantwoording zouden roepen en een duidelijk standpunt in zouden

Geweld

36

7

22

18

18

nemen met betrekking tot bovenstaande. Daarnaast heb ik melding gedaan bij het

Omstreden behandeling

Overige vijandige bejegening

4

voor de makkelijkste weg te kiezen. Uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Ik heb de

152

138

144

169

301

Overig

4

0

2

0

5

van deze zaak. De consulent van het Discriminatiemeldpunt heeft alle partijen

Totaal

342

293

320

322

455

rond de tafel gekregen voor een gesprek. Doelstelling van het gesprek voor mij

Discriminatiemeldpunt Tûmba en om ondersteuning gevraagd bij het oplossen

en het meldpunt was om erkenning en herkenning te krijgen voor deze zaak en
Tabel 4

stellingname van de sportclub tegen discriminatie op welke grond dan ook.

Toename van Vijandige bejegening is onder andere te verklaren door taalverruwing.

Wij zijn er uiteindelijk goed uitgekomen. Ik heb het sporten weer opgepakt, maar
toch raakt het mij nog steeds als ik er aan terugdenk.

5

Preventie & Educatie
Wie van de 3

All different, all equal

Wie van de 3 (WVDD)

Bijzondere ontmoetingen

Meer dan zes jaar zet Tûmba deze werkvorm op scholen in om op een luchtige

Wanneer heb je voor het laatst gesproken met een moeder van een transgender-

manier het thema homoseksualiteit te bespreken. De vorm is simpel maar

kind, een vluchteling uit Oeganda, of een mevrouw die blind is? Met deze

doeltreffend. Drie kandidaten stellen zich voor aan een klas en voegen daar aan

workshop van Tûmba ligt dat allemaal binnen handbereik. Of het nu om één

toe dat ze homoseksueel zijn. Slechts één van hen spreekt de waarheid. De klas

gast gaat of meerdere, het kan allemaal. Tûmba beschikt over een uitgebreid

wordt opgesplitst in vier teams. Ieder team bedenkt een aantal vragen en wijst een

netwerk van mensen die voor de klas hun bijzondere verhaal willen delen met

woordvoerder aan. Wat dan volgt is een vraag- en antwoordspel in een aantal rondes,

leerlingen of andere groepen. En Tûmba denkt mee over de manier waarop de

waarbij de opdracht is om te achterhalen wie van de drie kandidaten de waarheid

presentaties het beste tot hun recht komen.

Gastles op maat

spreekt. De les wordt afgesloten met een nabespreking. Natuurlijk wordt dan ook
ingegaan op alle vooroordelen die in het spel naar boven komen.

Selecteren zonder vooroordelen

Het spel leent zich ook voor andere thema’s zoals Wie is de moslima.

Bijna dagelijks krijgt Tûmba meldingen van discriminatie op de arbeidsmarkt
binnen. In deze training wordt duidelijk dat niet alleen de sollicitant de

40 dagen niet schelden

40 dagen niet schelden

benadeelde is, maar ook de werkgever, die immers niet beoordeelt op

De maatschappij verhardt. Het taalgebruik wordt steeds ruwer. Niet alleen onder

competenties maar op vooroordelen.

volwassenen. Ook (jonge) kinderen zijn in hun taalgebruik steeds grover. Vaak is
er niet het besef welke impact deze woorden op een ander kunnen hebben. Deze

Preventie op maat, workshop/gastles op maat gesneden

methode die bestaat uit een startbijeenkomst en een aantal vervolgbijeenkomsten

Voor alle bovenstaande gastlessen en workshops geldt dat ze kunnen

maakt deelnemers bewust van de effecten van taalgebruik. Ze worden uitgedaagd om

worden aangepast aan een specifieke situatie of vraag. Maar zelfs als het

voor een periode van 40 dagen bewust om te gaan met hun taalgebruik. Het project

bovengenoemde aanbod niet toereikend is denkt Tûmba graag mee voor een

wordt afgesloten met het uitreiken van een certificaat door een aansprekend persoon.

gastles of workshop, helemaal op maat gemaakt. Want vaak ontstaan op deze

En er is altijd een passende beloning. Uit reacties van deelnemende scholen blijkt dat

manier weer nieuwe ideeën!

niet alleen het schelden afneemt, maar dat er ook significant minder gepest wordt.
LHBT Emancipatie
De makelaar en de clown

Met zevenendertig gemeenten in Nederland zijn door minister Bussemaker van

Zelfs zonder leerlingen in de klas lijkt het of het lokaal al vol zit. Ruim twintig

Onderwijs afspraken gemaakt over de bevordering van LHBT-emancipatie. Deze

gezichten kijken je aan. Het zijn foto’s op levensgroot formaat. De klas die dadelijk

zogenoemde Regenboogsteden zetten zich (de komende twee jaar) extra in om

binnenkomt krijgt de opdracht om in groepjes een aantal vragen te beantwoorden,

de acceptatie en emancipatie van LHBT’s te bevorderen. Gemeente Leeuwarden

zoals: ‘Wie is de medewerker van Tûmba, wie is de zwerver, wie is homoseksueel,

en Súdwest-Fryslân zijn in Fryslân de gemeenten die hier actief op inzetten.

etc’. De antwoorden blijken vaak gebaseerd te zijn op stereotypen en vooroordelen.

Tûmba en COC-Fryslân werken in opdracht van beide gemeentes nauw samen

Zo wordt in de nabespreking bijvoorbeeld duidelijk dat de foto van de man die vaak

om deze doelen te behalen.

wordt aangeduid als onsympathiek en arrogant in werkelijkheid heel aardig is. Hij is
makelaar en verraste een ziek kind in zijn woonwijk door als cliniclown bij haar op
bezoek te komen. Deze workshop maakt duidelijk hoe vooroordelen ontstaan en hoe

Aanbod van Tûmba Voor scholen, bedrijven en (welzijns)instellingen

ze ons beïnvloeden.

Waar draait het om? We zijn allemaal wereldburgers en we delen veel met elkaar:
dezelfde klas, straat, dorp, land en wereld. Maar we delen niet alles. We delen
niet dezelfde welvaart en veiligheid, niet dezelfde kansen en mogelijkheden.
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Een wereldburger respecteert diversiteit. Al vanaf jonge leeftijd kan men vanuit
deze gedachte gemotiveerd worden eigen mening en handelen vorm te geven.
Uitgangspunt van het Tûmba-aanbod zijn de mensenrechten hier en elders in de
wereld.
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Onze Medewerkers
wie zijn ze en wat houdt ze bezig

Tûmba
Eewal 56
8911 GT Leeuwarden

Gina van Aalst

T (058) 215 77 71

Klachtenconsulent discriminatiezaken

E info@tumba.nl

Kracht Inlevingsvermogen, met aandacht voor detail

I www.tumba.nl

Passie Ruimte, voor een ieder

Discriminatie Meldpunt
T (058) 213 32 33

Mirka Antolovic

I www.tumba.nl of

Klachtenconsulent discriminatiezaken

I www.discriminatie.nl

Kracht Temperamentvol het onrecht bestrijden
Passie Rechtvaardigheid

Facebook
centrumtumba

Arnold Helmantel

Twitter

Educatief medewerker

@TumbaFryslan

Kracht Creatief, onstuitbaar
Passie Van binnen voelen dat het goed is

Brenda Ottjes
Directeur
Kracht Visie, vanuit mensenrechten
Passie Jezelf mogen zijn, in verbinding met elkaar

Harry Prins
Communicatiemedewerker
Kracht Luisteren en verbinden
bewegingen wereldwijd
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o e r

g r i n z e n

Tûmba wordt gesteund door alle Friese gemeenten (Achtkarspelen, Ameland, Het
Bildt, Dantumadeel, De Friese Meren, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel,
Harlingen, Heereveen, Kollumerland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel,
Menameradiel, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland,
Súdwest- Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Weststellingwerf), de
Provincie Fryslân en kerken.

Tekst: Gina van Aalst, Mirka Antolovic • Vormgeving: Go Puck • Reproductie: Biblionet Drenthe

Passie Onderzoek, naar inspirerende individuen en

