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Tûmba is het expertisebureau

De kerntaken van Tûmba op het gebied

discriminatiezaken in Fryslân.

van gelijke behandeling zijn:
> Discriminatie Meldpunt

Particulieren, organisaties en bedrijven
kunnen voor vragen en ondersteuning
over discriminatie en gelijke
behandeling terecht bij Tûmba.

(registratie en klachtbehandeling)
> Monitoren van discriminatie
> Advisering
> Preventie

Sneek, zomer 2009:

Deze publicatie brengt de dienst-

voorbijgangers doen mee aan

verlening van Tûmba over gelijke

de landelijke campagne tegen

behandeling in beeld. Daarnaast

discriminatie.

geeft het een beeld van de
discriminatiemeldingen in Fryslân
in 2009 (Monitor Discriminatie).

Tûmba is het provinciale centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling.
Uitgangspunt 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
Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke
kenmerken die er niet toe doen. Discriminatie is verboden. Discriminatie kan diep
ingrijpen in het leven van mensen.
80% van de Friezen denkt

Discriminatie doet zich onder andere voor bij sollicitatieprocedures, op het

dat discriminatie veel

werk, op school, in winkels, bij woningtoewijzing, in cafés en discotheken. Ook

voorkomt (Onderzoeksbureau

kan discriminatie voortkomen uit beleidsregels van overheden, instellingen en

VraaghetdeVries, 2008).

bedrijven. Soms wordt openlijk gediscrimineerd, bijvoorbeeld door dreigementen
of pesterijen, maar vaker is het verborgen en subtiel.
Er zijn twee mogelijkheden als iemand discriminatie meldt:
1 De melder wenst alleen registratie van de discriminatie.
2 De melder wenst dat Tûmba de klacht in behandeling neemt.
De hulp bij klachtbehandeling is professioneel en gratis. Uitgangspunt is altijd
hoor en wederhoor. De werkwijze bij klachtbehandeling is omschreven in een
landelijk protocol (te vinden op de website).

Wetgeving
Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat alle
mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren zijn. Deze verklaring
is in verschillende verdragen uitgewerkt in wetgeving tegen discriminatie. In
Nederland is artikel1 van de Grondwet het uitgangspunt voor de bestrijding van
ongelijke behandeling.

De antidiscriminatie-wetgeving bestaat met name uit: Internationaal Verdrag
Uitbanning Rassendiscriminatie (IVUR); Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, artikel 26 en 27 (IVBPR); Europees Verdrag tot
bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden, artikel 14
(EVRM); Wetboek van Strafrecht, de artikelen 90quater, 137c t/m g, 429quater en
266; Algemene Wet Gelijke Behandeling; Wet gelijke behandeling op grond van
leeftijd bij arbeid; Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische
ziekte; Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen; Wet onderscheid bepaalde
of onbepaalde tijd; Wet onderscheid arbeidsduur; Arbeidsomstandighedenwet
(ARBO), artikel 1, lid 3.
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Artikel 1 Grondwet: ‘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.’
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Monitor
Discriminatie
Fryslân 2009

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

* Boog I., Van Donselaar J.,

Fryslân. Het gaat hierbij om ervaren discriminatie. In sommige gevallen heeft

Houtzager D., Rodrigues

de rechter of een klachtcommissie objectief vastgesteld dat er daadwerkelijk

P.R., e.a. Monitor

sprake was van discriminatie. Bij het grootste deel van de meldingen valt dat

rassendiscriminatie 2005.

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

Rotterdam: Landelijk

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

Bureau ter bestrijding van

gevonden door bemiddeling. Ook zijn er meldingen waarbij geen vervolgstappen

Rassendiscriminatie, 2006.

worden ondernomen, omdat een melder alleen registratie van de ervaring wenst.
** Onderzoeksbureau
VraaghetdeVries, 2009.

Jaar

Totaal aantal registraties

2005

2006

2007

2008

2009

110

103

146

173

259

De grote stijging in registraties valt te verklaren door een toename van de naamsbekendheid van het meldpunt door campagnes en andere vormen van publiciteit.
Politieregistraties meegenomen

Met de politie en gemeenten is afgesproken dat deze monitor een totaalbeeld
poogt weer te geven van de meldingen in Fryslân. Om die reden zijn net als vorig
jaar ook de politiegegevens meegenomen. Dat betekent dat de aangiften en
meldingen van discriminatie die wel bij de politie en niet bij Tûmba zijn gemeld,
ook in deze monitor zijn opgenomen. Dat zijn 15 registraties. Het totaal aantal
discriminatie-ervaringen in 2009 waarbij justitie is ingeschakeld (door aangifte
te doen of een melding te maken bij de politie) is 23.
Onderrapportage

Uit onderzoek blijkt dat er bij het registreren van discriminatie-ervaringen sprake
is van onderrapportage. Als het gaat om rassendiscriminatie meldt bijvoorbeeld
slechts 3% van de mensen dit bij een discriminatie meldpunt en gemiddeld 8 %
meldt het bij de politie*. In Fryslân geeft 2% aan discriminatie te hebben gemeld
bij Tûmba (als slachtoffer of als getuige).**

28% van de Friezen kent het Discriminatie Meldpunt Tûmba.
4% van de Friezen zegt zelf slachtoffer te zijn geweest van ongelijke behandeling.
19% van de Friezen zegt getuige te zijn geweest van discriminatie.
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‘Bijna driekwart van de

Aanpak discriminatie

Friezen die ooit getuige

De meldingen over discriminatie worden (geanonimiseerd) doorgegeven

waren van discriminatie,

aan landelijke en Europese onderzoekers. Daarnaast wordt de Friese monitor

zag discriminatie op grond

besproken met beleidsmakers en ketenpartners. Op basis van signalen uit de

van huidskleur. 33% zag

registraties kunnen keuzes gemaakt worden voor vervolgprojecten om gelijke

discriminatie op grond van

behandeling te stimuleren.

homoseksualiteit, 25% op
grond van geslacht, 19%

Gronden

op grond van taal en nog

Een grond geeft aan ‘op grond waarvan’ iemand ongelijk wordt behandeld;

eens 19% op grond van

bijvoorbeeld op grond van huidskleur, taal of handicap.

leeftijd.’ (Onderzoeksbureau

Overeenkomstig de wetgeving onderscheidt Tûmba bij de registratie van

VraaghetdeVries, 2009)

meldingen verschillende discriminatiegronden. Meldingen met een nietwettelijke grond zijn bijvoorbeeld uiterlijk, travestie, inkomen of sociale

* De meldingen over

omstandigheden.

herkomst en huidskleur
omvatten 36% van het
totaal aantal registraties.

Discriminatiegrond

2005

De wettelijke term voor deze

Antisemitisme

5

discriminatiegrond is ras.

Arbeidsduur/-contract

0

Burgerlijke staat

5

Friese taal

2006

2007

2008

2009

5

7

6

1

0

0

1

6

5

0

1

1

1

2

1

3

5

Geslacht

8

2

6

7

24

Godsdienst

3

1

5

6

9

Handicap of ziekte

5

6

7

16

27

Herkomst, kleur*

51

48

49

77

93

Leeftijd

9

7

13

29

29

Levensovertuiging

1

0

1

1

6

Nationaliteit

2

1

5

6

13

Politieke overtuiging

4

1

2

1

2

Seksuele gerichtheid

3

6

8

6

17

Niet wettelijke grond

13

19

18

13

26

110

103

122

173

259

Totaal

Een werkgever vindt dat er sprake is van een vertrouwensbreuk nadat bleek dat de
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pas aangenomen sollicitante een lichamelijke beperking had. De sollicitante vond
dat zij geen meldingsplicht had, omdat de beperking geen invloed zou hebben op
haar functioneren. De werkgever twijfelde hieraan en zag alsnog af van de arbeidsrelatie. De Klachtencommissie Aanstellingskeuringen en de Commissie Gelijke
Behandeling oordeelden dat de werkgever hiermee in strijd handelde met de wet.

Terreinen

Vijandige bejegening kan direct

Met terrein wordt de plaats bedoeld waar de melder de ongelijke behandeling

en persoonlijk gericht zijn.

heeft ervaren, bijvoorbeeld op het werk, in de buurt of in een winkel.

Van de meldingen die vallen
onder de noemer bedreiging,
geweld en vijandige bejegening

Terrein

2005

2006

2007

2008

2009

Arbeid

15

16

26

40

73

Buurt, wijk, openbare ruimte

18

18

16

40

54

Collectieve voorzieningen

14

13

16

17

27

* Onder Overige vijandige
bejegening valt bijvoorbeeld

Commerciële voorzieningen

zijn 71 incidenten direct en
persoonlijk gericht.

9

12

9

17

32

10

6

7

6

5

belediging, pestgedrag,

Huisvesting

5

5

7

5

7

vernieling en bekladding. Bij

Media, reclame

1

1

2

3

6

59 meldingen gaat het om

Horeca, amusement

Onderwijs

7

5

3

16

15

belediging, 5 keer is pestgedrag

Politie, OM, Justitie

0

3

8

10

10

gemeld, 7 maal bekladding en

10

10

8

5

7

Publieke en politieke opinie

9

5

6

10

9

Sport en recreatie

4

1

0

1

4

Overig

8

8

14

3

10

110

103

122

173

259

2005

2006

2007

2008

2009

5

1

2

4

9

Privé-sfeer

Totaal

Aard van de melding

Bedreiging
Geweld

9

2

9

9

15

Overige vijandige bejegening*

43

26

35

67

95

Omstreden behandeling

47

62

69

89

136

6

12

7

4

4

110

103

122

173

259

Overig
Totaal

2 maal vernieling.

Aard

Discriminatie heeft verschillende verschijningsvormen. De bekendste daarvan
zijn bedreiging of geweld. In de openbare ruimte speelt vooral vijandige
bejegening een belangrijke rol. Hierbij gaat het niet alleen om schelden en
beledigen, maar ook extreemrechtse bekladding valt onder dit begrip.
Vaker gaat het echter om het uitgesloten worden of het anders behandeld
worden, zonder dat hiervoor een objectieve reden is. Men spreekt dan van
omstreden behandeling. Enkele voorbeelden hiervan zijn niet toegelaten worden
in een discotheek, afgewezen worden voor een baan, niet in aanmerking komen
voor een woning of een hypotheek, niet bediend worden in een winkel.
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* Bij Woongemeente-melder

Meldingen per gemeente

Woongemeente-melder

Plaats voorval

komen alle meldingen uit

Achtkarspelen

4

3

Fryslân, ook die waarbij de

Ameland

0

1

woongemeente onbekend is.

Het Bildt

3

2

Boarnsterhim

3

3

Bolsward

4

3

Dantumadeel

2

2

Dongeradeel

11

8

Ferwerderadeel

5

2

Franekeradeel

6

8

Gaasterlân-Sleat

6

3

Harlingen

1

3

Heerenveen

5

10

Kollumerland

3

4

Leeuwarden

73

81

Leeuwarderadeel

1

1

Lemsterlân

4

4

Littenseradiel

2

2

Menaldumadeel

1

1

Nijefurd

2

2

Ooststellingwerf

5

6

Opsterland

9

10

Schiermonnikoog

0

0

Skarsterlân

4

5

Smallingerland

20

18

Sneek

4

7

Terschelling

2

1

Tytsjerksteradiel

5

6

Vlieland

0

0

Weststellingwerf

5

1

Wûnseradiel

1

1

Wymbritseradiel

3

4

Onbekend*
Totaal

6

65

57

259

259

Een jonge vrouw afkomstig uit Bangladesh is geadopteerd. Zij ervaart regelmatig dat
beveiligingspersoneel in winkels haar in de gaten houdt, maar andere klanten niet.
Dergelijk dagelijks racisme komt zo vaak voor, dat zij het ervaart als ‘normaal’.

De Friese gemeenten

34% van de Friezen vindt dat

De Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen is half 2009 van kracht

bestuurders meer actie moeten

geworden. De Friese gemeenten hebben, in navolging van deze wet, Tûmba

ondernemen om discriminatie

aangewezen als onafhankelijke antidiscriminatievoorziening voor de inwoners

op de Friese taal te voorkomen.

van hun gemeenten.

(Onderzoeksbureau
VraaghetdeVries, 2009)

De lijst Woongemeente-melder (zie de tabel op pagina 6) vertelt niet alleen uit
welke gemeenten burgers een discriminatie-ervaring meldden, maar wellicht
duidt deze lijst deels ook op de bekendheid van het Discriminatie Meldpunt in
een betreffende gemeente. Het vasthouden of vergroten van de naamsbekendheid in de gemeenten is een actiepunt voor de komende jaren.
Toetsing aan de wet

In 2009 zijn 3 zaken voorgelegd aan de Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
om te toetsen aan de Wet Gelijke Behandeling. De oordelen over deze zaken
zullen in 2010 uitgesproken worden. In 2 zaken uit 2008 is een oordeel
uitgesproken. Hierbij is in één zaak wel sprake van ‘bewezen ongeoorloofde
ongelijke behandeling’ en in de andere zaak niet. Bij veertien zaken hebben
mensen aangifte gedaan bij de politie om het voorval te toetsen aan het Strafrecht.
Daarnaast noteerde de politie in negen gevallen een melding.
Friese taal

Discriminatie op grond van de Friese taal valt niet onder de antidiscriminatiewetgeving. Wel is de communicatie met (semi)overheden in de Friese taal
wettelijk geregeld. Het Fries is een officiële rijkstaal en zal, net als het Nederlands,
opgenomen worden in de grondwet. Friese taaldiscriminatie wordt van beide
(taal)kanten ervaren: Friestaligen ervaren soms discriminatie bij het kunnen
gebruiken van hun moedertaal, maar ook niet-Friestaligen kunnen zich belemmerd
voelen als bijvoorbeeld in een vacature wordt gevraagd naar actieve of passieve
Friestaligheid. Bij het bezoek van de Raad van Europa over de bescherming
van Friezen als Europese minderheid, heeft Tûmba de delegatie voorzien van
informatie en advies op het terrein van de discriminatiemeldingen.

Een sollicitante is aangenomen voor een baan, het contract is getekend. Mevrouw
is zwanger en meldt dit bij haar nieuwe werkgever. De werkgever bedenkt zich en
verbreekt de arbeidsovereenkomst. In dit voorbeeld is sprake van discriminatie op
geslacht. Een werkgever mag geen contract ontbinden of contractverlenging weigeren
vanwege zwangerschap. De zaak wordt voorgelegd aan de rechter.
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Preventie

Tûmba
Eewal 56
8911 GT Leeuwarden
T (058) 215 77 71
F (058) 215 77 72

Tûmba geeft trainingen aan scholen, bedrijven en instellingen.

E info@tumba.nl

Ook een groepsbijeenkomst op particulier initiatief is mogelijk.

I www.tumba.nl

Voor beroepsgroepen
Discriminatie Meldpunt

> Training Reageren op…. Als professional omgaan met discriminatie op de

T (058) 213 32 33

werkvloer, in de klas of in een jongerengroep
> Voorlichting over de antidiscriminatie-wetgeving
> Diversiteitbeleid in de organisatie
Voor jongeren (en andere specifieke groepen)

> Zoals jij en ik?, over de invloed van vooroordelen,
Tûmba is aangesloten bij Art.1,
de landelijke vereniging ter
voorkoming en bestrijding van
discriminatie.

werkvorm met levensgrote poppen

> Sluiers & Slipjes, jongeren in gesprek over kleding en beeldvorming
> Ferhalen fan Fierrens, een migrant vertelt zijn of haar verhaal aan de groep
> Tûmba-party, een huiskamerbijeenkomst
Bezoek de website van Tûmba

> Verdiepingsmateriaal voor scholieren en studenten
over actuele thema’s (zie weblog)

> Aanbod projecten
> Onderzoeksrapporten met cijfers en trends
> Actualiteit
Aan te vragen

en (welzijns)instellingen
> Discriminatie? Melden helpt, folder over het melden van een discriminatie-ervaring
> Lesmateriaal om zelf te gebruiken in de klas
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o e r

g r i n z e n

Tûmba wordt financieel gesteund door alle Friese gemeenten (Achtkarspelen, Ameland,
Het Bildt, Boarnsterhim, Bolsward, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadeel,
Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Heerenveen, Kollumerland, Leeuwarden,
Leeuwarderadeel, Lemsterlân, Littenseradiel, Menaldumadeel, Nijefurd,
Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Skarsterlân, Smallingerland,
Sneek, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Weststellingwerf, Wûnseradiel,
Wymbritseradiel), de Provincie Fryslân, kerken en Woon Friesland.

Tekst Brenda Ottjes • Foto’s Marijn Wesdorp, Arnold Helmantel • Vormgeving Go Puck • Druk Thieme Groningen

> Da’s een ander verhaal, folder met het aanbod voor scholen

