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Het bureau Gelijke Behandeling van

De kerntaken van Tûmba op het gebied

Tûmba vormt het expertisecentrum

van gelijke behandeling zijn:
> Discriminatie Meldpunt

op het gebied van de bestrijding
van discriminatie in Fryslân. Tûmba
ondersteunt individuen, organisaties
en bedrijven bij vragen en voorvallen
die met (on)gelijke behandeling te

> Registratie van incidenten
> Monitoren van ongelijke behandeling
> Advisering
> Preventie (voorlichting en training)

maken hebben. Per situatie wordt, in

Van februari tot september
2008 reden vier bussen door

nauw overleg met de klant, bekeken

In deze publicatie worden de

Fryslân met een oproep om

wat de weg naar de beste oplossing

kerntaken belicht. Ook worden de

discriminatie te melden.

is. Daarnaast is ook preventie een

Friese discriminatiecijfers 2008 en een

taak van Tûmba. In contact met

onderzoek naar discriminatie-ervaringen

samenwerkingspartners wordt

onder migranten in Leeuwarden

het invoeren van preventief beleid

gepresenteerd.

gestimuleerd. Op scholen wordt met
leerlingen en studenten gewerkt aan
preventie van discriminatie.

Tûmba is het provinciale centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling.
Uitgangspunt zijn de mensenrechten hier en elders in de wereld. Naast projecten
over gelijke behandeling, voert Tûmba ook projecten uit gericht op internationale
samenwerking (eerlijke handel, globalisering en duurzame ontwikkeling).
Zie voor het complete aanbod www.tumba.nl.
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Discriminatie Meldpunt
Discriminatie is ongelijke behandeling op een manier die niet te rechtvaardigen is:
er wordt ongeoorloofd verschil gemaakt. De wet spreekt van het maken van
onderscheid waardoor de gelijkheid van de rechten van de mens wordt teniet31% van de Friezen blijkt het

gedaan of aangetast. Discriminatie kan zich voordoen bij sollicitatieprocedures,

Discriminatie Meldpunt te

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

kennen (Onderzoeksbureau

kan discriminatie voortkomen uit beleidsregels van overheden, instellingen en

VraaghetdeVries.nl, 2008).

bedrijven. Soms wordt openlijk gediscrimineerd, bijvoorbeeld door dreigementen,
pesterijen, brieven, sms-berichten of e-mails, maar vaker is het verborgen en

80% van de Friezen denkt

subtiel.

dat discriminatie een veel

Mensen die slachtoffer of getuige zijn van ongelijke behandeling kunnen

voorkomend maatschappelijk

hiervan melding doen. De melder geeft aan of het incident alleen geregistreerd

probleem is. 20% weet het

moet worden of dat men ook interventie wenst (klachtbehandeling). Hoor en

niet of denkt dat het niet veel

wederhoor is hierbij uitgangspunt. Alle stappen worden uitdrukkelijk besproken

voorkomt (Onderzoeksbureau

met de melder.

VraaghetdeVries, 2008).

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 artikel 1 van de Grondwet het uitgangspunt voor de bestrijding van
ongelijke behandeling.

De anti-discriminatie 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
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‘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
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De meldingen over
discriminatie worden
(geanonimiseerd) doorgegeven
aan landelijke en Europese
onderzoekers. Daarnaast
wordt de Friese monitor

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

besproken met beleidsmakers

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

en organisaties waarmee

de rechter of een klachtencommissie objectief vastgesteld dat er daadwerkelijk

samengewerkt wordt. Op basis

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

van signalen uit de registraties

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

kunnen keuzes gemaakt

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

worden voor vervolgprojecten

gevonden door bemiddeling. Ook zijn er meldingen waarbij geen vervolg-

om gelijke behandeling te

stappen worden ondernomen, omdat een melder alleen een registratie van

stimuleren.

de ervaring wenst.

Jaar

Totaal aantal registraties

2005

2006

2007

2008

* Boog I., Van Donselaar J.,

110

103

146

173

Houtzager D., Rodrigues P.
R., Schriemer R., Monitor
rassendiscriminatie 2005,

De stijging van het aantal registraties is enerzijds te verklaren door de campagne

Rotterdam, Landelijk

van Tûmba gericht op het verhogen van de meldingsbereidheid (vier bussen

Bureau ter bestrijding van

met een reclameopdruk reden zeven maanden door de provincie). Anderzijds

Rassendiscriminatie, 2006.

verklaren de incidenten die gemeld zijn bij de politie de stijging van de
registraties; zeventien incidenten zijn wel bij de politie gemeld en niet bij Tûmba.
Voor het eerst zijn deze meldingen opgenomen in de monitor. Uit onderzoek
blijkt dat er sprake is van onderrapportage. Bijvoorbeeld als het gaat om
rassendiscriminatie meldt slechts 3% van de mensen dit bij een discriminatie
meldpunt en gemiddeld 8% bij de politie.*
Gronden

Een grond geeft aan ‘op grond waarvan’ iemand ongelijk wordt behandeld;
bijvoorbeeld op grond van huidskleur, taal of handicap. Overeenkomstig de
wetgeving onderscheidt Tûmba bij de registratie van meldingen verschillende
discriminatiegronden. Meldingen met een niet-wettelijke achtergrond worden
onder de noemer Overig geregistreerd. Bijvoorbeeld de gronden uiterlijk,
inkomen of sociale omstandigheden vallen onder deze categorie.

Een meneer van 76 jaar wil een autoverzekering afsluiten. De verzekeraar weigert hem
aan te nemen als klant vanwege zijn hoge leeftijd. Tûmba schrijft de verzekeraar aan.
Deze belooft vervolgens het beleid te zullen aanpassen zodat ook oudere mensen
een autoverzekering kunnen afsluiten. De verzekeraar kan hier niet met juridische
middelen toe gedwongen worden.
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Discriminatiegrond

2005

2006

2007

2008

* De meldingen over herkomst

Antisemitisme

5

5

7

6

en huidskleur vormen 44% van

Arbeidsduur

0

0

0

1

het totaal aantal registraties.

Burgerlijke staat

5

5

0

1

De wettelijke term voor deze

Geslacht

8

2

6

7

grond is ras.

Godsdienst

3

1

5

6

Handicap of ziekte

5

6

7

16

Herkomst, kleur*

51

48

49

77

Leeftijd

9

7

13

29

Levensovertuiging

1

0

1

1

Nationaliteit

2

1

5

6

Politieke overtuiging

4

1

2

1

Seksuele gerichtheid

3

6

8

6

Friese taal

1

2

1

3

Overig

13

18

18

13

Totaal

110

103

122

173

In een dorpje bekladden onbekenden het huis van een homoseksueel stel. De bewoners
willen geen aangifte doen. De gemeente zorgt voor een snelle verwijdering van de leuzen
en meldt het voorval bij Tûmba.

Terreinen

Met terrein wordt de plaats bedoeld waar de melder de ongelijke behandeling heeft
ervaren.

Terrein

2005

2006

2007

2008

Arbeid

15

16

26

40

Buurt, wijk, openbare ruimte

18

18

16

40

Collectieve voorzieningen

14

13

16

17

9

12

9

17

10

6

7

6

Huisvesting

5

5

7

5

Media, reclame

1

1

2

3

Onderwijs

7

5

3

16

Politie, Openbaar Ministerie, Justitie

0

3

8

10

Commerciële voorzieningen
Horeca, amusement

Privé-sfeer

4

10

10

8

5

Publieke en politieke opinie

9

5

6

10

Sport en recreatie

4

1

0

1

Overig, anders

8

8

14

3

110

103

122

173

Totaal

Aard

* Van de 67 meldingen over

Discriminatie heeft verschillende verschijningsvormen. De bekendste daarvan

vijandige bejegening gingen

zijn bedreiging of geweld.

39 om een vorm die direct en

Veel vaker gaat het echter om het uitgesloten worden of het anders behandeld

persoonlijk gericht was (‘in het

worden, zonder dat hiervoor een objectieve reden is. Men spreekt dan van

gezicht’). Meestal gaat het hier

omstreden behandeling. Enkele voorbeelden hiervan zijn niet toegelaten worden

om herkomst of huidskleur.

in een discotheek, afgewezen worden voor een baan, niet in aanmerking komen

Het aantal van 39 vormt een

voor een woning of een hypotheek, niet bediend worden in een winkel.

opvallend verschil met 2007,

In de openbare ruimte speelt vooral vijandige bejegening een belangrijke rol.

toen waren dit 17 incidenten.

Hierbij gaat het niet alleen om schelden en beledigen, ook extreem-rechtse
bekladding valt onder dit begrip.

Tien meldingen die onder
vijandige bejegening vallen,
betroffen bekladding.

Aard van de melding

Bedreiging
Geweld

2005

2006

2007

2008

5

1

2

4

9

2

9

9

Omstreden behandeling

47

62

69

89

Vijandige bejegening*

43

26

35

67

6

12

7

4

110

103

122

173

Overig
Totaal

Toetsing aan de wet

> In 2008 zijn 4 zaken voorgelegd aan de Commissie gelijke Behandeling (CGB).
De oordelen over deze zaken zullen in 2009 uitgesproken worden.

> Bij 16 zaken hebben mensen aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast noteerde
de politie in 9 gevallen een melding.
> Drie zaken (uit 2006, 2007 en 2008) zijn in 2008 voor de politierechter
gebracht. In twee gevallen ging het om discriminatie en belediging op grond
van homoseksualiteit. De rechter oordeelde in beide gevallen belediging
bewezen en veroordeelde de daders tot voorwaardelijke straffen en in één
geval ook tot een werkstraf. De derde zaak ging om discriminatie en belediging
op grond van ras. De rechter oordeelde de discriminatie (artikel 137c) bewezen
en heeft een werkstraf opgelegd.

> In drie overige zaken uit 2008 stelde het Openbaar Ministerie een transactievoorstel voor aan de verdachten. In twee gevallen betekende dit een werkstraf
en één maal een schadevergoeding.

> Drie zaken zijn geseponeerd. In een vierde zaak is een voorwaardelijk sepot
uitgesproken (bij herhaling kan de verdachte alsnog voor deze zaak vervolgd
worden).

Een mevrouw van buitenlandse afkomst werkt in de zorg. Zij wordt plotseling, zonder
enige aanleiding, door een patiënt uitgescholden op grond van haar afkomst. Het
voorval heeft grote consequenties voor haar welbevinden. Mevrouw doet geen aangifte
vanwege de emotionele belasting hiervan.
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Discriminatie
ervaren
Uit landelijk onderzoek

Discriminatie ervaren: hoe is dat, in wat voor situaties komt het voor en waar gaat

blijkt dat 3% van de

het over? Dat is het thema van het kwalitatief onderzoek Wie ben je, wat doe je

mensen die discriminatie

hier, wanneer ga je weer terug?, een onderzoek naar ervaringen van mensen van

ervaart, dit meldt bij

buitenlandse afkomst met discriminatie in Leeuwarden.

een antidiscriminatie
voorziening zoals
Tûmba. Met dit gegeven

Begin 2008 hebben Ernest Enongene

Als het pauze is, gaan de Nederlandse

ontstond de vraag welke

Esambe en Aafke Koster in opdracht

mensen gewoon weg van de lopende band.

discriminatie-ervaringen

van Tûmba interviews gehouden met

In zijn planning wijst de chef de donkere

er leven onder mensen

mensen van buitenlandse afkomst in

mensen aan om te blijven opruimen. Na

die hier geen melding van

Leeuwarden. Ernest komt oorspronkelijk het werk moeten de donkere mensen blijven

doen. Deze vraagstelling

uit Kameroen en studeert aan de

om schoon te maken. De blanke mensen

is vervolgens afgebakend

Stenden Hogeschool Leeuwarden.

mogen gaan. Ook worden de donkere

tot de discriminatiegrond

Aafke is Nederlandse van afkomst

mensen altijd aangewezen om de zware

huidskleur en afkomst en de

en woont en werkt als onderzoekster

dingen te dragen.

stad Leeuwarden.

in Leeuwarden. Op multiculturele
ontmoetingsplekken zijn zij gesprekken

Drie mannen van buitenlandse afkomst

aangegaan met bezoekers om te vragen

die een donkere huidskleur hebben, zeggen

naar ervaringen met discriminatie.

dat, zodra zij in supermarkten komen,
beveiligingsbeambten extra op hun letten

In de interviews kwam naar voren dat

en elke stap volgen. Dit voelt voor hen zo

mensen van buitenlandse afkomst

ongemakkelijk dat zij de neiging hebben de

in Leeuwarden discriminatie op

winkel te verlaten zonder boodschappen.

verschillende manieren ervaren. Soms

Daarom doen zij graag de boodschappen op

is de ervaring van discriminatie direct

de markt.

van aard. In die situaties is het duidelijk

6

dat mensen van buitenlandse afkomst

Ook werd in de interviews duidelijk dat

ongelijk behandeld zijn. In andere

ervaringen met discriminatie voorkomen

situaties ervaren mensen een subtiele

in het contact met alle leeftijdsgroepen,

vorm van discriminatie. In die situaties

dus zowel met jongeren, volwassenen als

is niet duidelijk of mensen handelen

ouderen. De geïnterviewden geven aan

op basis van huidskleur of etnische

dat discriminatie relatief vaak ervaren

afkomst, maar ‘het voelt niet goed’.

wordt in het contact met ouderen.

In een groepsgesprek met tien vrouwen en één man vertelt een van de vrouwen dat zij
vaak wordt aangesproken op straat: ‘Wie ben je, wat doe je hier, wanneer ga je weer terug?’
of ‘Ga naar uw land terug!’ Ook als mensen elkaar nauwelijks kennen. De groep stemt
hiermee in en benadrukt dat het vooral ouderen zijn die dit soort dingen zeggen.
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o n d e r z o e k

Onderzoeksresultaten
in Leeuwarden
60 Respondenten
40 Mensen met ervaringen
51 Ervaringen
Verhalen naar leefgebieden

Verhalen over de buurt zijn relatief vaak door vrouwen verteld.

Publieke leven: 25

Een vrouw vertelt dat ze kinderen heeft gekregen bij een man van buitenlandse

Op het werk: 9

afkomst. Zij is zelf Nederlands van komaf. Ze merkt dat bij haar in de wijk kinderen

In het wonen/op de buurt: 12

van migranten en ‘Nederlandse’ kinderen niet met elkaar spelen. Een Nederlandse

In de studie/op school: 4

buurman wil absoluut niet dat zijn kinderen met haar kinderen spelen, omdat ze

Binnen de familie: 1

buitenlands zijn.
Verhalen naar subtiele

Ook studenten kunnen voorbeelden van ervaren discriminatie noemen. Toch

of directe ervaring

relativeren zij dit verschijnsel en zien discriminatie als een sociaal cultureel

Subtiel: 27

fenomeen: het is van alle tijden en komt overal ter wereld voor. Een jongen

Direct: 20

vertelt van zijn ervaring met werkgroepjes. Op het moment dat er binnen de groep

Niet duidelijk: 1

werkduo’s gemaakt moeten worden, vraagt niemand hem.
Samengevat geven van de zestig geïncludeerde respondenten veertig mensen
aan één of meerdere ervaringen te hebben met discriminatie en geven
voorbeelden daarvan. Deze veertig mensen hebben gezamenlijk 51 ervaringen.
De vertelde verhalen zijn onderverdeeld naar ervaringen in het publieke leven
(25 ervaringen), ervaringen in werksituaties (9), ervaringen op het gebied van
wonen / buurt (12), ervaringen in een studie of schoolsetting (4) en binnen de
familie (1). Hiervan zijn drie verhalen twee keer verteld.
Van de verhalen geven twintig een directe vorm van discriminatie weer, 27
verhalen vertellen van een subtiele ervaring van discriminatie en in één verhaal
is het niet duidelijk te zeggen of het gaat om een directe of een subtiele
ervaring van discriminatie.

Geconcludeerd is dat mensen van buitenlandse afkomst in Leeuwarden discriminatie
ervaren. Het is niet te zeggen hoe groot het percentage mensen is dat discriminatie
ervaart. Ervaringen met discriminatie komen voor in de buurt of wijk, op het werk,
tijdens de studie of op school en in het publieke leven.
Zie voor meer verhalen en de onderzoeksresultaten het onderzoeksrapport Wie ben je,
wat doe je hier, wanneer ga je weer terug? op www.tumba.nl > discriminatie > cijfers en
trends.
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Preventie

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

Tûmba geeft trainingen, workshops en gastlessen aan scholen, bedrijven en

E info@tumba.nl

instellingen. 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

Tûmba wordt financieel
gesteund door het Rijk, de
Provincie Fryslân, een groot

Voor jongeren (en andere specifieke groepen)

aantal gemeenten, kerken en

> Zoals jij en ik?, over de invloed van vooroordelen
> 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
> Dutchkids, lesbrieven bij een interactieve website

Woon Friesland

Bezoek de website van Tûmba
de landelijke vereniging ter
voorkoming en bestrijding van
discriminatie.

> Aanbod projecten
> Actueel verdiepingsmateriaal voor scholieren en studenten
> Informatie over gelijke behandeling
> Cijfers & trends
> Actualiteit
Aan te vragen

Da’s een ander verhaal, een folder met het aanbod voor scholen en
(welzijns)instellingen.
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Tûmba is aangesloten bij Art.1,

