
Monitor  
Discriminatiezaken  
2021
in eenvoudige taal 

Sam
envatting



Wat doet het College?

Het College beantwoordt vragen over discriminatie. 
Ook kan het College uitzoeken of iemand wordt gediscrimineerd  
en hier een oordeel over geven. 
Het College bekijkt dan of iemand wel of niet wordt gediscrimineerd.

Wat is discriminatie?

Discriminatie houdt in dat iemand je minder goed behandelt.
Bijvoorbeeld omdat je een vrouw bent of oud bent.
Of omdat je zwart bent of blind of ziek. 
Dat mag allemaal niet. 
Iedereen moet dezelfde kansen hebben en gewoon mee kunnen doen. 
Ook op werk of op school.

Als je denkt dat mensen je toch discrimineren, kan je naar  
het College voor de Rechten van Mens. 
Het College zoekt dan uit of je gelijk hebt. 
Het College geeft dan een oordeel: ben je wel of niet gediscrimineerd?
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Wat staat er in de monitor  
Discriminatiezaken?

Dit rapport heet een ‘monitor’.
Dat betekent dat we in het rapport allerlei  
cijfers op een rij zetten.
Om te zien hoe het met iets gaat.
In deze monitor kijken we naar discriminatie.
We vertellen hoe vaak mensen naar ons toe  
kwamen vorig jaar om te praten over discriminatie.
En we vertellen met wat voor dingen mensen  
naar het College gingen.

Nog nooit zoveel mensen naar College gestapt

Nog nooit zijn zoveel mensen naar het College voor de Rechten  
van de Mens gestapt als in 2021. 
Ze vroegen aan het College om uit te zoeken of zij gediscrimineerd waren.
Dit gebeurde 739 keer. 
Het College bestaat al sinds 2012, maar nog nooit kreeg het College  
zoveel vragen om een oordeel.

Vragen en meldingen

Ook hebben veel mensen vragen gesteld: via de mail of telefonisch. 
5.286 keer gingen mensen met vragen en meldingen naar het College.
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Wat waren de belangrijkste onderwerpen in 2021?

Racisme door de overheid
Mensen zaten vaak met racisme. 
Ze waren bang dat de overheid hen anders behandelde.
Omdat ze bijvoorbeeld nog een andere nationaliteit hadden. 
Zij dachten bijvoorbeeld dat ze extra dingen moesten doen, zoals meer 
papieren opsturen. Of dat ze vaker door de overheid gecontroleerd werden 
dan mensen met een witte huidskleur of Nederlandse achternaam.

Vrouwen
Veel vrouwen vertelden aan het College dat zij problemen hebben  
met werk. 
Ze zijn bijvoorbeeld zwanger en daarom is het moeilijk om  
een baan te vinden. 
Ook zijn er vrouwen die last hebben van seksuele opmerkingen,  
grapjes en aanrakingen. 
Dat mag niet. 
Je werkgever moet ervoor zorgen  
dat jij je veilig voelt op je werk.
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Corona
Vorig jaar hadden mensen ook meer vragen over mensenrechten en corona. 
Sommigen vonden dat de regering hen niet eerlijk behandelde,  
omdat ze geen vaccinatie wilden halen.
Maar dan kregen zij ook geen coronatoegangsbewijs en konden zij niet 
meer naar de kroeg of het theater. 
Mensen voelden zich daardoor gediscrimineerd.

Mensen met een beperking
Maar de meeste vragen gingen toch wel over mensen met een beperking. 
Die hebben het extra moeilijk tijdens de coronapandemie. 
Sommige mensen met een beperking durven niet meer naar buiten.
Zij zijn bang om ziek te worden. 
En winkelen was ook moeilijker.
Bijvoorbeeld als je iets aan je longen hebt en je toch eigenlijk een 
mondkapje op moet. 
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Wil je een vraag stellen, een melding doen  
of een discriminatieklacht voorleggen? 
Bel ons dan op 030 - 888 38 88 of mail  
ons op het adres info@mensenrechten.nl.

www.mensenrechten.nl

Tekstredactie
Stichting LFB

Ontwerp
Ontwerpwerk

April 2022

Melden is belangrijk

Discriminatie is een moeilijk probleem om op te lossen. 
Om het op te kunnen lossen, moeten we weten hoe vaak het gebeurt  
en waar het gebeurt. 
Daarom is het belangrijk dat mensen discriminatie melden. 
We hopen dan ook dat iedereen het College blijft mailen of bellen  
als ze vragen hebben over discriminatie of over mensenrechten. 
En dat ze het College vragen om te oordelen of ze gediscrimineerd worden. 
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