Wat kan ik doen als ik gediscrimineerd word
op het sportveld?

Discriminatie op het sportveld
Een op de twintig sporters is homoseksueel, maar eenderde van hen zegt liever niets over hun seksuele
voorkeur tegen hun medespelers, uit angst te worden gediscrimineerd. Angst voor discriminatie zorgt er ook
vaak voor dat allochtone meisjes en vrouwen veel minder vaak meedoen aan sport in vergelijking met
andere vrouwen.
De Commissie Gelijke Behandeling krijgt regelmatig verzoeken van mensen die in de sport last hebben van
ongelijke behandeling. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat in de huisregels van een sportvereniging staat dat
uitingen van religie tijdens het sporten niet zijn toegestaan. Dat zou het dragen van een hoofddoek of tulband
dus verbieden, waardoor sommige mensen niet mee kunnen doen. Maar zo’n sportvereniging maakt dan
direct onderscheid op grond van godsdienst en dat is verboden bij de wet.
Wat ook vaak voorkomt als discriminatie op het sportveld zijn de spreekkoren van supporters of opmerkingen
van tegenspelers tijdens wedstrijden. Betaald-voetbalorganisaties en supportersverenigingen zijn verplicht
om duidelijke grenzen te stellen aan wat ze wel en niet accepteren ten aanzien van spreekkoren en verbaal
geweld. Als zo’n grens overschreden wordt kun je mensen er dus op aanspreken.
Doe iets!
Het is belangrijk om altijd actie te ondernemen tegen discriminatie. Als iemand niet aangesproken wordt op
discriminerend gedrag, lijkt het al gauw alsof discriminatie acceptabel is. Wat begint met een paar foute
grappen kan uitmonden in een volledig verziekte sfeer, waarin mensen niet langer plezierig kunnen sporten.
Betaald-voetbalorganisaties en supportersverenigingen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun
supportersaanhang en leden. Zij zijn dus verplicht iets tegen discriminatie te doen.

Waar kan ik aankloppen voor hulp?
Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland
http://www.bureaudiscriminatiezaken.nl
tel. 075-6125696
College voor de Rechten van de Mens
www.mensenrechten.nl
tel. 030-8883888
Movisie
www.movisie.nl
tel. 030-7892000
Meer informatie:
www.discriminatie.nl
www.stop-discrimination.info

Wat kan ik doen?
Er zijn een aantal dingen die je kunt doen als je door iemand op je sportclub uitgescholden, gepest of op een
vervelende manier anders behandeld wordt, omdat je bijvoorbeeld een donkere huidskleur hebt,
homoseksueel bent of een ander geloof hebt dan de meeste teamleden. Meestal zijn er afspraken gemaakt
of gedragscodes opgesteld in een huisreglement over gewenste omgangsvormen en de aanpak van
ongewenst gedrag. Gedragscodes, waar een voorbeeldfunctie vanuit dient te gaan, zijn er om strikt te
worden nageleefd. Daarnaast is er ook vaak een vertrouwenspersoon waar je mee kunt praten. In het ergste

geval kun je een zaak aanspannen bij het College voor de Rechten van de Mens of aangifte doen bij de
politie, maar meestal hoeft het niet zo ver te komen.
1.
Meld je klacht altijd eerst bij het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland
Iedereen kan bij het Bureau Discriminatiezaken een klacht wegens discriminatie indienen. Als je wilt kan dat
anoniem. Wij luisteren naar je verhaal en onderzoeken je klacht. De medewerkers van het BD kunnen je een
goed advies geven over jouw specifieke geval. Stuur een verslag van wat er gebeurd is zo mogelijk met je
melding mee naar het BD. Het BD kan je begeleiden in het aangaan van een gesprek met je trainer of
teamgenoot of met het opstellen van een brief aan het bestuur. Als praten of brieven schrijven niet helpt, kan
het BD je ook helpen met het indienen van een officiële klacht. Klachtenbehandeling is gratis.
2.
Schrijf op wat er gebeurd is
Schrijf allereerst heel precies op wat er gebeurd is. Als het vaker gebeurt, houd dan een logboekje bij. Wie
heeft iets gezegd of gedaan, wanneer gebeurde dat, waar gebeurde het, waren er anderen bij, wat werd er
precies gezegd of gedaan, hoe reageerde je zelf? Probeer dit zo neutraal mogelijk te doen. Als er iets op
papier staat, bewaar dit dan goed. Bij alle stappen die je verder kunt ondernemen is zo’n verslagje nodig.
3.
Vind medestanders
Ga na of er teamleden zijn die ook gediscrimineerd worden. Dan kunnen jullie misschien samen stappen
ondernemen, want samen sta je sterker. Maar ben jij om wat voor reden dan ook de enige die
gediscrimineerd wordt, of de enige die er iets tegen durft te ondernemen, laat dat je dan niet weerhouden.
Iedereen heeft recht op een discriminatievrije sportomgeving!
4.
Spreek de dader erop aan
In sommige gevallen werkt het het beste als je degene die discrimineert of pest zelf aanspreekt op zijn of
haar gedrag. Bijvoorbeeld als het gaat om een losse opmerking, zoals een foute grap over moslims in de
kantine. Probeer in ieder geval te reageren. Niet reageren kan opgevat worden als ‘instemmen met’. Soms is
het beter om even te wachten met je reactie, vooral als je erg geraakt wordt of je aangevallen voelt. Als je de
tijd neemt om erover na te denken, kan je vaak ook beter zeggen wat je dan discriminerend vond in iemands
gedrag. Zeg dan onder vier ogen op een rustige manier dat het gedrag of de opmerking je stoort, en vraag
diegene ermee te stoppen. Als het gaat om iets wat vaker gebeurt, of als je denkt dat het je niet zal lukken
om rustig te blijven, dan kun je beter niet zelf proberen om met de dader te praten.
5.
Meld het aan je coach of trainer
Betaald-voetbalorganisaties en supportersverenigingen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun
supportersaanhang en leden. Het beleid dient erop gericht te zijn spreekkoren en verbaal geweld te
voorkomen. Als het dan toch voorkomt, dient het bestuur stappen te ondernemen om daders en in het
bijzonder de aanstichters aan te spreken en uit de anonimiteit te halen. Je trainer of coach is dus verplicht
iets met jouw melding te doen.
6.
Vraag een uitspraak aan het College voor de Rechten van de Mens (CRM)
Als je wordt uitgesloten van een vereniging omdat je een hoofddoek draagt of omdat je zwart bent, kun je je
klacht ook officieel indienen bij het CRM. Het CRM is de instantie in Nederland die klachten over ongelijke
behandeling behandelt. Het BD kan je hierbij helpen.
7.
Doe aangifte bij de politie
Als praten en bemiddelen niet helpen en je wordt uitgescholden om bijvoorbeeld je huidskleur of geloof kun
je aangifte te doen bij de politie. Beledigingen op het veld zijn wettelijk verboden en dus strafbaar. Als er
getuigen waren maakt je zaak meer kans. Het Openbaar Ministerie besluit uiteindelijk of jouw zaak al dan
niet aan de rechter voorgelegd kan worden. Als er een rechter aan te pas komt is er sprake van een
strafzaak. Het BD zal je helpen met het voorbereiden van je zaak en met aangifte doen.

