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Wellicht verlenging LHBT-projecten

4

De afgelopen twee jaar heeft
het Bureau Discriminatiezaken
in Purmerend en de Zaanstreek
talloze projecten uitgevoerd om
aandacht te vragen voor de positie
van homoseksuelen, lesbiennes,
transgenders en biseksuelen. Dat
was mede mogelijk dankzij aanvullende rijkssubsidie. Het initiatief
zou medio 2017 eindigen, maar het
kabinet heeft besloten om er nog
een half jaar aan toe te voegen. De
gemeenten Zaanstad en Purmerend
hebben daarop het BD gevraagd om
een projectplan in te dienen voor
de tweede helft van 2017. Inmiddels
liggen de plannen -in Purmerend
samen met Clup Welzijn en in Zaanstad met VluchtelingenWerk- ter
beoordeling bij het ministerie.
Een greep uit de door het BD in
Purmerend en de Zaanstreek uitgevoerde LHBT-activiteiten laat zien
welke doelgroepen er in 2016 zijn
bereikt en hoe dat in zijn werk ging:
-Honderden leerlingen woonden
voorstellingen bij van theatergroep

AanZ, verdiepingsonderwijs op het
gebied van de maatschappelijke
positie van LHBT’ers.
-Het Zaandamse ﬁlmtheater De
Fabriek draaide vijf ﬁlms met een
LHBT-thema. Er kwamen ruim duizend bezoekers op af.
-De bewoners en medewerkers van
enkele Zaanse verzorgingstehuizen
kregen ‘roze’ activiteiten aangeboden, variërend van deelname aan de
Amsterdamse Canal Parade tijdens
de Gay Pride en verhalen van
homoseksuele ouderen tot toepasselijke optredens die de tolerantie
ten aanzien van homoseksualiteit
kunnen vergroten.
-Het Zaandamse bibliotheekﬁliaal
bood gelegenheid om de LHBT-stripexpositie ‘Ik ook van jou’ te tonen.
-Het BD verzorgde met Clup
Welzijn voor de sociale wijkteams
van Purmerend vier workshops seksuele diversiteit.
-Leerlingen van enkele middelbare
scholen in Purmerend kregen in het
kader van een lessenserie voorlich-

ting over vooroordelen en discriminatie, onder de noemer ‘Roze en de
regenboog’.
Naar verwachting wordt nog dit
voorjaar bekend of het BD een
vervolg kan geven aan Purmerend
en Zaanstad als ‘Regenbooggemeenten’.
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Lichte toename aantal discriminatieklachten
Het Bureau Discriminatiezaken ontving in 2016
142 klachten, een lichte stijging ten opzichte van
een jaar eerder. Sinds 2002 ontving het BD niet
zoveel discriminatiemeldingen.
De toename kwam volledig voor rekening van de Zaanstreek.
In Waterland was een daling van het aantal klachten zichtbaar.
De totaalstijging betekende wel dat het BD in 2016 het hoogste aantal meldingen behandelde in veertien jaar.
Met name incidenten die de landelijke media bereikten en
daardoor relatief veel klachten genereerden, waren van invloed op het klachtenaantal. Het conﬂict tussen aanhangers van
de Turkse president Erdogan en zijn opponent Gülen leidde onder meer in de Zaanstreek tot bedreigingen en beledigingen
aan het adres van de laatste groep en haar aanhangers. De problemen in de Zaandamse wijk Poelenburg die door vlogger
Ismail Ilgun nationaal nieuws werden, leverden ook relatief veel klachten op. De Vrije Democratische Partij was eveneens
goed voor een bovengemiddelde stroom meldingen. Het BD ontving 64 klachten over deze in Zaandam gevestigde politieke
partij, die antisemitische en homofobe berichten verspreidde. Hiervan kwam overigens ruim 90% van buiten het BD-werkgebied. Deze externe meldingen zijn daarom ingevolge landelijke afspraken niet door het BD, maar door collega-ADB’s als
klacht geregistreerd.

Cook Brummer

Activiteiten in kader Tweede Wereldoorlog
In de Zaanstreek vinden de komende weken veel activiteiten plaats waarbij de Tweede Wereldoorlog centraal staat. Het
BD is betrokken bij een deel van het programma. Een selectie:
Op 16 en 23 maart ontvangen niet minder dan vier Zaanse families en één individu (postuum) de Yad Vashemonderscheiding voor hulp aan joden tijdens de bezettingsjaren. Het is bijzonder dat aan zoveel mensen uit één regio in zo’n
korte tijd dit belangrijke eerbetoon wordt toegekend. Het betreft de families Winter, De Vries, Brinkman en Tambach
uit Assendelft, alsmede Cook Brummer. Hij had in de oorlogsjaren de leiding over het Zaandamse bedrijf
Polak&Schwarz en redde in die hoedanigheid veel mensenlevens.
Op 3 mei vindt in de Zaanstreek voor het eerst het project ‘Open Joodse Huizen’ plaats. Diverse spreken houden die
dag inleidingen in woningen en bedrijfspanden waar de joodse oorlogsgeschiedenis zich afspeelde. BD-medewerker
Erik Schaap vertelt op het Zaandamse adres Botenmakersstraat 108 het verhaal van de tot 1942 daar wonende familie
Eisendrath. Aanvang 10.30, 11.30 en 13.30 uur. Aanmelden is niet nodig, de entree is vrij.
Later dit jaar verschijnt een onder auspiciën van het Bureau Discriminatiezaken uitkomend boek over diezelfde familie
Eisendrath. Aan de hand van hun leven wordt de jodenvervolging en -vernietiging tussen 1940 en 1945 beschreven.
Eisendrath. Een verzonken familie (1845-1945) verschijnt bij Stichting Uitgeverij Noord-Holland. Een voorproefje van
het boek, over het vooroorlogse leven van dit gezin, is te vinden in de op 20 april verschijnende verhalenbundel Joodse
Huizen 3.Voor meer informatie: www.joodsehuizen.nl.
Begin mei vertellen medewerkers van het Bureau Discriminatiezaken aan basisschoolleerlingen uit Krommenie over de
Tweede Wereldoorlog en de gevolgen van onverdraagzaamheid. Dit jaarlijks terugkerende project is een initiatief van de
Raad van Kerken in Krommenie en Assendelft.

Social media
Opvallend is dat jaar na jaar meer mensen zich geroepen lijken te voelen om hun intolerantie en onverdraagzaamheid via
internet de vrije loop te laten. En waar dat in het verleden meestal anoniem gebeurde, werd het gaandeweg steeds normaler gevonden om dat met naam en toenaam te doen. De misvatting was nogal eens dat, omdat Nederland vrijheid van
meningsuiting kent, je dús alles mag zeggen en schrijven wat je denkt. De naturalisatie van discriminatie werd daardoor
steeds tastbaarder.
2016 was in ieder geval het jaar waarin discriminatie via social media een nieuw dieptepunt bereikte. Een goed voorbeeld
daarvan was de bekendmaking, in mei, dat Sylvana Simons actief werd voor de politieke partij DENK. Een enorme digitale
haatstroom daalde op haar neer. Simons was onder veel meer een ‘smerige hoer’, een ‘zwarte Piet’ en een ‘landverrader’.
De sfeer werd zo bedreigend dat ze bewaking kreeg toegewezen.
Ze was helaas niet de enige die de ‘zegeningen’ van het internet mocht ondergaan. Vlak voor Simons was columniste Ebru
Umar ondergedompeld in haatberichten. Kort na haar was ‘hoofd-Piet’ Erik van Muiswinkel aan de beurt. En toen waren
we nog niet eens halverwege 2016.
Het Bureau Discriminatiezaken (BD) Zaanstreek/Waterland zag zich helaas genoodzaakt om ook het afgelopen jaar weer
een aantal keren aangifte te doen van discriminatie. Eind 2016 waren er nog vier aangiftes in behandeling bij de politie en/of
het Openbaar Ministerie, allen wegens grensoverschrijdende uitingen op internet. Bovendien werden er naar aanleiding van
eerdere BD-aangiftes een handvol Zaankanters veroordeeld tot boetes. Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat de tendens
die in 2016 doorzette het komende jaar zal afvlakken.
Meer informatie over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar is te lezen in het BD-jaarverslag, te vinden op www.bureaudiscriminatiezaken.nl.
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Discriminatiemeldingen

21 maart/Purmerend tegen

In elke nieuwsbrief belicht het Bureau Discriminatiezaken enkele behandelde discriminatiemeldingen.
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Veroordeling wegens racistisch
‘sollicitatieformulier’

Vrije Democratische Partij homofoob en antisemitisch

Een Zaanse vrouw plaatste een grappig bedoeld
‘sollicitatieformulier’ voor asielzoekers op Facebook.
Het document bevatte in krom Nederlands gestelde
vragen en antwoorden waarmee asielzoekers op één
lijn werden gesteld met proﬁteurs en criminelen. Na
een melding hierover deed het BD aangifte tegen de
verspreidster van de tekst. De rechter veroordeelde
de dader vervolgens tot een boete van €200,-.

De in Zaandam gevestigde Vrije Democratische Partij
neemt in twee kiesdistricten deel aan de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 maart aanstaande. Dat zal
onvoldoende zijn om een Kamerzetel te behalen,
maar voldoende om te zorgen voor veel commotie.
De oprichter, tevens lijsttrekker, vond het namelijk
noodzakelijk om in het kader van zijn campagne herhaalde malen discriminerende uitspraken te doen over
joden (‘erger dan de duivel’) en homoseksuelen, die
besmettelijke ziekten zouden verspreiden. Anti-discriminatievoorzieningen in heel Nederland ontvingen
klachten over de VDP-stellingname. Het BD bundelde
de meldingen en deed aangifte tegen de partij en haar
oprichter. Inmiddels is die door de politie gehoord en
ligt het proces-verbaal ter verdere afhandeling bij het
Openbaar Ministerie.
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CRM: Bonprix discrimineert
In onze vorige nieuwsbrief schreven we al over het
postorderbedrijf Bonprix. Deze multinational weigerde om bestellingen af te leveren op woonwagencentra. Mochten woonwagenbewoners hun artikelen
alsnog willen ontvangen, dan moesten ze die in tegenstelling tot anderen vooruit betalen en afhalen bij een
-vaak kilometers verderop gelegen- servicepunt. Omdat Bonprix niet op andere gedachten was te brengen,
besloten de Zaanse meldster en het BD het College
voor de Rechten van de Mens (CRM) om een oordeel
te vragen. Dat kwam tot de conclusie dat Bonprix
zich schuldig maakte aan discriminatie van woonwagenbewoners. Het bedrijf gaf overigens al tijdens de
zitting toe fouten te hebben gemaakt in de afhandeling
van de klachten van meldster. Na de uitspraak van het
CRM heeft Bonprix toegezegd om haar werkwijze te
zullen aanpassen.

Stelselmatige discriminatie op
werkvloer
Een werknemer van buitenlandse komaf werd door
collega’s regelmatig geconfronteerd met racistische
uitingen. Hij was niet de enige die daar last van ondervond, ook andere gekleurde collega’s kregen te maken
met denigrerend gedrag en kwetsende opmerkingen.
De onheuse bejegeningen werden zo belastend dat
de melder ziek kwam thuis te zitten. Daarop nam hij
contact op met het BD. In samenspraak is besloten
om een gesprek te arrangeren met de directeur en
de human-resourcemanager van het bedrijf. Tijdens
die ontmoeting konden de werknemer en het BD
duidelijk maken welke misstanden er plaatsvonden en
hoe hiertegen opgetreden kon worden. De bedrijfsleiding bleek gevoelig te zijn voor de aangevoerde
argumenten en nam vervolgens maatregelen om de
sfeer en sociale veiligheid binnen de onderneming te
verbeteren.
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Ook dit jaar organiseert het Bureau Discriminatiezaken de manifestatie
‘Purmerend tegen discriminatie’. Dit gebeurt traditiegetrouw ter gelegenheid van 21 maart, de door de Verenigde Naties uitgeroepen internationale dag tegen racisme en discriminatie. Met de manifestatie staat
Purmerend voor een samenleving waar plaats is voor iedereen: voor jong
en oud, vrouw, man en transgender, homo en hetero, ongeacht huidskleur,
afkomst, levensovertuiging of handicap.
Iedereen in Purmerend die met zijn/haar organisatie bij de manifestatie
wil aansluiten is welkom. Organiseer een toepasselijke activiteit in de
periode tussen 1 en 21 maart en meldt u daarmee aan bij het BD. Alle
activiteiten kondigen we aan op de website www.21maart-Purmerend.nl.
Samen vormen ze de manifestatie.Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Rimkje Koster, tel. 06-12800017 of r.koster@bdzaanstreek.
nl.

Da Vinci College
Het Da Vinci College werkt ook in 2016 weer samen het BD om het
programma mede vorm te geven. Alle eerste klassen van deze school
krijgen les over onderwerpen die met discriminatie te maken hebben. De
lessen worden deels verzorgd door de eigen docenten en deels door het
Bureau Discriminatiezaken. De leerlingen buigen zich over de betekenis van vrijheid van meningsuiting, gelijkheid, tolerantie, democratie en mensenrechten. Ze denken na over het verband tussen vooroordelen en discriminatie en over
het belang om situaties altijd vanuit meerdere perspectieven te bekijken.
Ze maken ook werkstukken, gedichten en raps. Op 17 maart presenteren ze het resultaat tijdens een vrolijke bijeenkomst. Dat gebeurt in hun school en ten overstaan van hun ouders. Bijzonder is dat de leerlingen ook een dialoog
hebben met een aantal gastsprekers. Thema’s van deze dialogen zijn ‘Je mag er zijn zoals je bent!’, ‘Jij hoort er bij!’ en de
universele mensenrechten. In deze ontmoetingen wisselen de gastsprekers persoonlijke ervaringen uit met de leerlingen. Door hun bijzondere levensverhalen weten de sprekers de leerlingen elk jaar weer te verrassen. De dialogen
bieden de leerlingen daarom een origineel venster op de maatschappij. Op 17 maart zijn tevens de werkstukken van de
leerlingen over de les met de gastsprekers te zien in de school.

Donaties zijn welkom
Het Bureau Discriminatiezaken ontvangt via de overheid subsidie om haar basistaken naar behoren te kunnen verrichten.Voor projecten, onderzoeken, etc. moet het BD echter regelmatig een beroep doen op externe ﬁnanciers.
Wij hopen dat onze donateurs het belang (blijven) inzien van een adequate discriminatiebestrijding in de Zaanstreek
en in Waterland. Uw (van de belastingen aftrekbare) gift maakt het ons mede mogelijk om deze taak naar behoren
uit te voeren. Donaties zijn welkom via rekening NL61 INGB 0000357143 ten name van het Bureau Discriminatiezaken in Zaandam (o.v.v. ‘gift’).
Bij voorbaat hartelijk dank.

