Veelgestelde

vragen

Wat is discriminatie?
Uitgescholden worden op straat om je
huidskleur, handicap of homoseksualiteit,
een baantje bij de bakker waar alleen
meisjes voor gevraagd worden, je wordt
geweigerd bij een fitnessclub omdat je
vanwege je geloof een
(sport)hoofddoekje draagt... Het zijn
maar een paar voorbeelden. We hebben
het over discriminatie wanneer personen
in eenzelfde situatie, anders (negatiever)
worden behandeld dan anderen, op basis
van persoonlijke eigenschappen /
kenmerken die in dat geval helemaal
niets uitmaken.
Maar ook wanneer iedereen hetzelfde
behandeld wordt, kan er sprake zijn van
discriminatie. Soms lijkt een regel heel
eerlijk en gelijk voor iedereen, maar is dit
eigenlijk niet zo. Stel dat alle leerlingen in
een klas 50 minuten de tijd krijgen om
een toets te maken. Wel zo eerlijk toch?
Nee, toch niet voor de leerlingen die door
hun dyslexie meer tijd nodig hebben om
te lezen. Om alle leerlingen een gelijke
kans te geven om te laten zien wat zij
weten, krijgen leerlingen met dyslexie
vaak extra tijd. Wanneer zij dit niet
krijgen en wel nodig hebben, dan worden
deze leerlingen gediscrimineerd op basis
van hun handicap.
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5.Wat kan ik doen als ik zie of
hoor dat een ander gepest of
gediscrimineerd wordt?

Wat kan ik doen als ik gepest of
gediscrimineerd word?

Kan pesten ook discriminatie zijn?
Ja, dat kan. Wanneer mensen hun
verhaal aan ons vertellen, beginnen
ze er soms over dat ze gepest
worden, bijvoorbeeld op school, in de
woonwijk of op het werk. Vaak gaat
het dan over uiterlijke kenmerken
zoals hun huidskleur, herkomst,
haarkleur of over een handicap,
geloof of seksuele geaardheid. Pesten
is dan de manier waarop iemand
wordt gediscrimineerd.

Praat erover! Probeer in gesprek te komen met
degene die pest/discrimineert. Door met elkaar in
gesprek te gaan, kom je meer te weten. Gaat dit
niet, vertel dan in ieder geval aan familie, vrienden,
mentor, stage/werkbegeleider of een
vertrouwenspersoon wat jou is overkomen. Je kan
ook (anoniem) contact opnemen met het Melpunt
discriminatie en pesten voor hulp, advies, een
luisterend oor of registratie van het incident. Het
Meldpunt kan je ook helpen bij het doen van
aangifte bij de politie.

Wat gebeurt er als ik pesten of
discriminatie meld bij het Meldpunt?
Waarom vinden mensen
discriminatie zo erg?
Discriminatie en pesten tasten je
gevoel van veiligheid en
eigenwaarde aan. Je veilig voelen
op school, op straat, op het werk,
bij de sportvereniging, in je buurt of
waar dan ook is een belangrijk
uitgangspunt om jezelf te kunnen
zijn. Wanneer je in een respectvolle
omgeving jezelf kan zijn, krijg je de
kans om je volop te ontwikkelen en
volop deel te nemen aan onze
samenleving. Zo halen we het
beste uit ieder mens.

Bij een telefonische melding spreek je
direct met een van de consulenten. Zij
bieden een luisterend oor en kunnen
je informeren en adviseren over de
acties die genomen kunnen worden.
Meld je via WhatsApp dan zullen we
je op werkdagen zo snel mogelijk via
deze app beantwoorden. Wanneer je
via het digitale meldformulier of email meldt, zullen wij binnen twee
werkdagen contact met je zoeken,
tenzij je aangegeven hebt dat je je
melding alleen wilt laten registreren
en verder geen contact wil. Meer
informatie over onze manier van
werken vind je hier.

Spreek de persoon die pest of
discrimineert aan op zijn/haar
gedrag als dat kan. Vraag het
slachtoffer hoe het gaat en of het
klopt wat je gezien of gehoord
hebt. Praat erover als daar
behoefte aan is. Je kan het als
getuige melden bij mentor,
stage/werkbegeleider,
leidinggevende of een
vertrouwenspersoon. Je kan ook
(anoniem) contact opnemen met
het Melpunt discriminatie en
pesten voor hulp, advies, een
luisterend oor of registratie van
het incident.

Moet ik betalen als ik een melding maak?
Nee, de inzet van het Meldpunt wordt betaald door de gemeente
waar je woont. Als inwoner van een van de gemeenten in ons
werkgebied, hoef je zelf dus niets te betalen voor de registratie en
ondersteuning bij meldingen.

Ik wil
melden

