Bel Ieder1Gelijk
Voelt u zich gediscrimineerd? Neem dan contact op met Ieder1Gelijk
voor gratis advies en ondersteuning. Heeft u zelf geen hulp nodig?
Meld toch wat er is gebeurd. Dan weten wij waar en hoe discriminatie
zich voordoet en kunnen we iets doen om het te voorkomen.
Klachten en meldingen
Telefoon: (024) – 324 04 00
E-mail: meldpunt@ieder1gelijk.nl
Website: www.ieder1gelijk.nl
Voorlichting, training en gastlessen
Ieder1Gelijk verzorgt gastlessen over vooroordelen en discriminatie op
scholen en in wijken. Ook geven we trainingen en voorlichtingen aan
organisaties en bedrijven. Neem voor meer informatie contact met ons
op. Kijk voor ons actuele aanbod op onze website.
Contact
Arend Noorduijnstraat 15
6512 BK Nijmegen
Telefoon: (024) – 324 04 00
E-mail: info@ieder1gelijk.nl
Website: www.ieder1gelijk.nl
Landelijke website over discriminatie
www.discriminatie.nl

*Ieder1Gelijk is er voor inwoners van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren,
Culemborg, Druten, Geldermalsen, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe,
Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel.

Discriminatie?
Meld ’t!
Discriminatie komt vaak voor, ook al is het verboden.
Overkomt het u? Meld het bij Ieder1Gelijk. Samen met u
bekijken we wat we tegen de discriminatie kunnen doen.
Wat is discriminatie?
Discriminatie is het ongelijk behandelen van (groepen) mensen
vanwege kenmerken die er in die situatie niet toe doen, zoals
godsdienst, leeftijd, levensovertuiging, politieke overtuiging,
ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur, burgerlijke staat,
handicap, chronische ziekte, arbeidsduur (fulltime of parttime
werk) en soort contract (vast of tijdelijk). Discriminatie is verboden
volgens Nederlandse, Europese en internationale wetten.
Mensen discrimineren vaak onbewust. Dit komt doordat iedereen
vooroordelen heeft die ons handelen beïnvloeden.

“Laatst kreeg ik na een sollicitatie
te horen dat ze me toch maar niet
aannemen. Mijn handicap zou te
lastig zijn voor ze.”
Bel Ieder1Gelijk. We adviseren u
over wat u kunt doen. Wij kunnen
bijvoorbeeld met de werkgever
gaan praten. Of we helpen u een
procedure bij het College voor de
Rechten van de Mens te starten.

Wanneer schakel ik Ieder1Gelijk in?
U kunt in de volgende situaties contact
met ons opnemen:
•
•
•

u wordt zelf gediscrimineerd
u heeft meegemaakt dat iemand anders gediscrimineerd wordt
u twijfelt of er sprake is van discriminatie

Bel of mail ons. Dat kan ook anoniem.
Ieder1Gelijk treedt op tegen discriminatie in uw gemeente*
Wat heb ik aan Ieder1Gelijk?
Bij ons kunt u onder andere terecht voor:
•
•
•
•
•
•

het melden van discriminatie
advies over hoe u met discriminatie omgaat
informatie over wat u ertegen kunt doen
bemiddeling tussen u en degene die discrimineert
hulp bij het opstarten van een klachtenprocedure
hulp bij het doen van aangifte bij de politie

We zoeken samen met u naar een
oplossing. Ieder1Gelijk is een onafhankelijke organisatie. We gaan vertrouwelijk
om met uw gegevens en zetten nooit
stappen zonder uw toestemming.
Onze hulp is gratis.
Heeft melden wel zin?
Ja, u ontvangt praktische hulp voor uzelf
en u helpt ook anderen door discriminatie
te melden. Hoe meer meldingen, hoe
beter wij weten waar en hoe discriminatie
zich voordoet. Die informatie is nodig om
discriminatie zo effectief mogelijk te
kunnen voorkomen en bestrijden.

“Ik word gepest omdat
ik homoseksueel ben.
Klasgenootjes zeggen vaak
‘homo’ en ‘mietje’ tegen me.”
Bel Ieder1Gelijk. Wij adviseren je
over wat je kunt doen. We helpen
je om de pesterijen op school
bespreekbaar te maken.
We verzorgen ook gastlessen over
discriminatie en vooroordelen.

