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Volop roze activiteiten
Het slotkwartaal van 2018 staat bij het Bureau Discriminatiezaken voor een groot deel in het
teken van LHBTI-activiteiten. Er is namelijk nog steeds aanleiding om de sociale acceptatie en
veiligheid van LHBTI’ers te bevorderen. Zoals minister I. van Engelshoven (Emancipatiezaken) in
maart van dit jaar zei: “Ondanks het goede werk van de
Regenboogsteden kunnen we helaas allerminst concluderen dat de LHBTI-emancipatie af is. Het is nog steeds
zo dat LHBTI’ers zich niet altijd vrij en veilig voelen om
te zijn wie ze willen zijn.”
Alle reden dus om ook als Bureau Discriminatiezaken aan het werk te
blijven in de Regenboogsteden Zaanstad en Purmerend. Te beginnen op
12 oktober. Dan krijgen honderd Zaanse leerlingen de gelegenheid om
in filmtheater De Fabriek de speelfilm Love, Simon te zien. De tienerfilm
ontving in thuisland de Verenigde Staten en in Nederland volop lovende
reacties voor de vanzelfsprekende wijze waarop homoseksualiteit wordt verbeeld in een tragikomisch verhaal voor een breed
publiek. Ook het filmhuis Purmerend vertoont een toepasselijke film. Op 13 oktober draait daar The Cakemaker, een intrigerende film over een Duitse banketbakker en zijn Israëlische minnaar.
Oktober is overigens door een breed palet aan organisaties in Purmerend, waaronder het BD, uitgeroepen tot Regenboogmaand. Het volledige programma wordt in september bekendgemaakt.Volg de media voor alle nieuws.

Expositie en boek
Vanaf 14 december presenteren het Bureau Discriminatiezaken, het Gemeentearchief Zaanstad en de makers van de Paarse
Vrijdag Krant in het gemeentehuis van Zaanstad bijna twee maanden lang een expositie over de Zaanse LHBTI-geschiedenis. In
de vitrines van het stadhuishal wordt aan de hand van foto’s, verhalen en veelal unieke documenten de historie van de Zaanse
seksuele diversiteit getoond.Van Jacob Israël de Haan tot Ellie Lust en iedereen daar tussenin. De tentoonstelling is op werkdagen gratis toegankelijk. Houd de Zaanse media in de gaten voor aanvullende activiteiten!
Eveneens op 14 december geeft het BD een vernieuwde editie uit van de ‘Zaanse’ mini-biografie over schrijver, journalist en
homo-emancipator Jacob Israël de Haan (1881-1924). In 1904, kort na zijn vertrek uit Zaandam, schreef De Haan de roman
Pijpelijntjes. Deze zedenschets over het leven van twee homoseksuele Amsterdammers leidde tot boekvernietigingen, Kamervragen en het ontslag van de auteur als leraar. De biografie Mijn lied, mijn leed mijn hartstocht verscheen voor het eerst in 1999,
driekwart eeuw na de gewelddadige dood van De Haan in Palestina. Met het oog op de expositie in de hal van het gemeentehuis komt er in december een speciale editie van De Haans levensverhaal uit, in beperkte oplage. Een collector’s item!
En natuurlijk verschijnt op 14 december zoals elk jaar weer de Paarse Vrijdag Krant. Dit keer bevat de krant, die met vele
tienduizenden wordt verspreid onder leerlingen van middelbare scholen, enkele aan de Zaanstreek gewijde pagina’s. Alleen al
daarom wordt het een zeer bijzonder exemplaar.Voor meer informatie: zie www.paarsevrijdagkrant.nl.
Minder zichtbaar voor de buitenwereld, maar minstens zo belangrijk, zijn de activiteiten die enkele scholen en verzorgingstehuizen dit najaar op verzoek van het BD organiseren. Zowel in Purmerend als in Zaanstad presenteert theatergroep AanZ in
het middelbaar onderwijs voor de leerlingen en docenten interactieve themavoorstellingen. Twee Zaanse verzorgingstehuizen
bieden hun bewoners en andere belangstellenden roze activiteiten aan.
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Ruim veertig klachten in eerste helft van 2018
Tussen 1 januari en 1 juli van dit jaar ontving het Bureau
Discriminatiezaken 44 klachten over discriminatie. De helft
van de gemelde situaties betrof de gronden ras, afkomst
en/of huidskleur. Het ging veelal om de bejegening door
buurtgenoten of door instanties waarvan mensen afhankelijk
waren.Verhoudingsgewijs vaak werd er ook discriminatie
gemeld op grond van godsdienst of levensovertuiging (elf
keer). Daarbij betrof het met name moslims die werden
beledigd of bedreigd. Dit waren gemiddeld genomen ook de
ernstigste zaken, waarbij veelal politie-assistentie nodig was.
Het lijkt een trend die al enkele jaren zichtbaar is en – mede
door het verharde klimaat ten aanzien van de islam – vooralsnog niet lijkt af te nemen.
Tussen de zaken die het BD momenteel in behandeling heeft,
bevinden zich vier aangiftes. Drie daarvan dateren uit 2016,
de vierde uit 2018. Het BD is met name bezorgd over de
afhandeling van de oudere aangiftes tegen enerzijds een neonazi uit Purmerend en anderzijds een antisemitische en homofobe voorzitter van een in Zaandam gevestigde politieke
partij. De kans is aanwezig dat een rechter het lange verloop

tussen aangifte en rechtszaak meeweegt in een eventuele
strafmaat. Bovendien is het voor zowel de slachtoffers als
de verdachten een last om zo lang te moeten wachten op
een juridisch oordeel. Het BD dringt met enige regelmaat
aan op een spoediger afhandeling, maar vooralsnog lijkt dat
weinig zoden aan de dijk te zetten.

BD op Twitter
Het Bureau Discriminatiezaken had al een eigen website
(www.bureaudiscriminatiezaken.nl) en is sinds lange tijd op
Facebook te vinden. Nu heeft het bureau ook een Twitter-account.Volgers zullen via @BDZaWa met regelmaat
worden getrakteerd op nieuws over diversiteit en ongelijke
behandeling in binnen- en buitenland en, uiteraard, over de
werkzaamheden van het Bureau Discriminatiezaken. Alle
reden dus om dit account te volgen.

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.
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Discriminatiemeldingen
In elke nieuwsbrief belicht het Bureau Discriminatiezaken enkele behandelde discriminatiemeldingen.

‘Hobo’ werd ‘Piccolo’
Een aantal toekomstige bewoners
van de Zaandamse buurt ‘De Zaanse
Eilanden’ tekende bezwaar aan tegen
de daar te gebruiken straatnaam ‘Hobo’.
Die zou hen namelijk ‘onaangenaam
in de oren’ klinken. Tijdens een hoorzitting werd duidelijk dat ze hiermee
bedoelden dat ‘Hobo’ te veel op ‘homo’
zou lijken. Het college van B&W gaf de
bezwaarmakers hun zin en wijzigde de
straatnaam in ‘Piccolo’.
Enkele andere bewoners meenden dat
de gemeente daarmee toegaf aan homofobie, een stelling waarin het geraadpleegde BD zich kon vinden. Er vonden
tal van gesprekken en briefwisselingen
plaats, waarbij de verantwoordelijke
ambtenaren helaas steevast duikgedrag
vertoonden. Pas na twee jaar erkende
de gemeentesecretaris dat er verkeerde argumenten, opportunisme en
onjuiste procedures waren gehanteerd.
“Wanneer aspirant-kopers aangeven
een kavel niet te willen kopen vanwege
een associatie die zij zelf maken (zijnde:
‘het woord Hobo lijkt op het woord

homo’), moeten wij niet zomaar tegemoetkomen aan deze wens.” Vastgesteld
werd dat de gemeente in het vervolg
anders diende te handelen, een conclusie waarin zowel de vasthoudende bewoners als het BD zich konden vinden.

Aangifte tegen
PVV-Zaanstad
Een bewoner van Zaanstad meldde
zich bij het BD nadat hij er via het
twitter-account van de plaatselijke PVV

van was beschuldigd ‘ronselaar van
Syriëgangers’ te zijn en ‘taqqiya’ (het
verspreiden van leugens) te plegen.
De beschuldiging was des te pijnlijker
omdat de melder in Syrië een zoon verloor en hij zelf consequent publiekelijk
afstand nam en neemt van radicalisme
en fundamentalisme.
Hoewel de PVV-fractievoorzitter tegen
Dagblad Zaanstreek erkende dat de
beschuldiging over het ronselen ‘iets
te heftig’ was, bleek hij niet bereid om
de gewraakte tweet te laten verwijderen (overigens een standaardhouding
bij Zaanse PVV-fractieleden wanneer
ze onjuiste berichten – veelal over
de islam – op Twitter plaatsen). Ook
bleef elke vorm van excuses uit, de
verspreide onwaarheden ten spijt. Het
Bureau Discriminatiezaken heeft de
melder geassisteerd bij het doen van
aangifte tegen de partij en behartigt zijn
belangen in het verdere verloop van de
zaak. De fractievoorzitter is inmiddels
gehoord door de politie. Het Openbaar Ministerie dient nu een besluit te
nemen over het al dan niet vervolgen
van de verantwoordelijke(n).
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Onderwijsvoorlichting 2018-2019
Ook op school komen discriminatie en vooroordelen regelmatig voor. Docenten en leerlingen kunnen worstelen met vragen hierover. Wat zijn vooroordelen? Hoe kun je discriminatie herkennen? Wat kun je doen tegen pesten? Hoe
ga je om met discriminerende grapjes en soortgelijk gedrag? Hoe kunnen wij
zorgen dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan op school en in de klas?
Het Bureau Discriminatiezaken kan op verschillende manieren begeleiding en
ondersteuning bieden bij dit soort vragen. Wij bieden voorlichting aan voor het
basis- en het voortgezet onderwijs en verzorgen op verzoek ook aan andere
organisaties trainingen op maat. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van
gastlessen. In de meeste gevallen kunnen we de lessen kosteloos aanbieden.

Basisscholen

Het Bureau Discriminatiezaken verzorgt lessen voor de groepen 4 tot en met 8
van de basisschool. Thema’s voor groep 4, 5 en 6 zijn ‘We zijn allemaal anders en
allemaal gelijk’ en ‘Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en hoort op zijn eigen manier bij de groep’. In deze lessen behandelen
we ook vooroordelen, pesten/buitensluiten en opkomen voor anderen.
De lessen voor groep 7 en 8 gaan verder in op vooroordelen en thema’s die daarmee samenhangen, zoals discriminatie, gelijke
behandeling, je eerste indruk, hoe om te gaan met vooroordelen en het maken van regels in een democratie.
• Abracazebra: les over vooroordelen aan de hand van een betoverend verhaal over een bijzondere zebra.
(groep 4, duur: 60 minuten)
• Identiteit en kwaliteit: les over de waarde van ‘anders zijn’ aan de hand van een pakkend verhaal over een schaap
en afsluiting met het Kinderkwaliteitenspel.
(groep 5 en 6, eventueel ook groep 4, duur: 50 minuten)
• Allemaal anders, allemaal gelijk: les over vooroordelen en het gegeven dat mensen altijd behoren bij verschillende
groepen.
(groep 5 en 6, duur: 60 minuten)
• Wie is wie?: les over vooroordelen, hoe ze werken en hoe er mee om te gaan. Aan de hand van een spel met een
intrigerend verhaal over een schoolsituatie en met kaartjes met foto’s van leeftijdgenoten.
(groep 7 en 8, duur: 60 minuten)
• Vooroordelenkoffer: les over vooroordelen en de diverse thema’s die daar op aansluiten, aan de hand van een
speurtocht langs kleurrijke kaarten met opdrachten, foto’s en puzzels. De kaarten staan opgesteld in de klas of
een andere ruimte. De leerlingen doen de speurtocht in tweetallen.
(groep 7 en 8, duur: 1,5 uur)

Voortgezet onderwijs

Het BD verzorgt lessen op maat voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs. De lessen behandelen de thema’s:
• Identiteit, vooroordelen en discriminatie.
Een les aan de hand van casussen die de leerlingen in groepjes bespreken, enkele filmpjes en een interactief spel
over identiteit. Een mens wil beoordeeld worden als uniek persoon met een eigen identiteit en niet worden
weggezet als lid van een groep. Je identiteit bepaal je graag zelf, maar soms beoordelen mensen jou op grond van
vooroordelen. Dit kan leiden tot discriminatie. Jezelf kunnen zijn vindt iedereen belangrijk en is alleen mogelijk
als mensen respectvol met elkaar omgaan en elkaar in hun waarde laten. Artikel 1 van de Grondwet, de Wet
Gelijke Behandeling en de strafwet beschermen ons tegen discriminatie en in deze wetten is ons recht op een
gelijke behandeling vastgelegd.
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