Discriminatiecijfers 2021
Bij het College voor de Rechten van de Mens kun je terecht
met vragen over discriminatie. Je kunt misstanden melden
of advies vragen. Ook kun je een discriminatieklacht
voorleggen. We gaan dan bekijken of je volgens de
gelijkebehandelingswetgeving bent gediscrimineerd.
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Weer records verbroken
In 2021 ontvingen we een recordaantal vragen, meldingen en klachten. Ook volgden nog
nooit zoveel organisaties de adviezen en aanbevelingen op na een discriminatie-oordeel.

Vragen en meldingen

5.286
over discriminatie

We beantwoorden alle vragen en meldingen over discriminatie telefonisch
of via e-mail. Afhankelijk van de situatie verwijzen we je door naar de klachten
procedure bij het College of naar een andere organisatie. We registreren
alle vragen en meldingen, ook als je geen vervolgstappen wilt zetten.
We gebruiken deze registraties als signaal bij de andere activiteiten.
Bijvoorbeeld als we de overheid adviseren of als we rapportages sturen
aan internationale mensenrechteninstanties van de Verenigde Naties
en de Raad van Europa.

Klachten

88%

739

we ontvingen
klachten, waarvan melders graag
willen dat het College oordeelt
of er sprake is van discriminatie

van de adviezen en aanbevelingen
na een oordeel werden opgevolgd

Mensen voelen zich het vaakst
gediscrimineerd vanwege hun…
1.

2.

handicap of
chronische ziekte
Een man heeft een
hersenbloeding gehad
en kan daardoor geen
handtekening meer
zetten. Een verzeke
ringsmaatschappij
dwingt hem om dat
toch te doen.

Mensen voelen zich het vaakst
gediscrimineerd op de volgende terreinen…

3.

ras
Een man werkt in de
bouw. Een andere
collega en hij moeten
steeds de rotklussen
doen. Hij en zijn collega
zijn de enigen met een
andere huidskleur.

1.

geslacht
Een vrouw heeft twee
mannelijke collega’s. Deze
mannen geven steeds aan
met haar seks te willen.
Eén praat er zelfs over met
andere collega’s. Ze klaagt
bij haar baas, maar die zegt:
“Zo is hij altijd.”

2.

3.

het werk

goederen
& diensten

sociale
bescherming

Hierbij gaat het om de
manier waarop mensen
met elkaar omgaan op
werk. Maar ook bij de
werving en selectie,
bemiddeling, ontslag,
arbeidsvoorwaarden
en promotie.

Hierbij gaat het onder
andere om wonen,
welzijn, gezondheids
zorg, cultuur, onderwijs,
financiële dienst
verlening, verzekerings
diensten, winkelen,
sporten en uitgaan.

Hierbij gaat het om
zaken zoals uitkeringen
en studiefinanciering.
Let op! Je kunt alleen
een klacht bij ons
voorleggen als je je
gediscrimineerd voelt
op grond van ras.

Meer informatie
■

Wil je zelf een melding maken of een klacht indienen? Vul dit formulier in of bel ons op 030 - 888 38 88.

Meer weten over deze cijfers? mensenrechten.nl/discriminatiemonitor2021

