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HIGHLIGHTS

IN 2020 ONTVINGEN WIJ IN
OOST-NEDERLAND DE MEESTE
MELDINGEN OP GROND VAN:

10 294

COVID-19 GERELATEERDE KLACHTEN 

In Oost-Nederland werden nog 39 klachten van 
discriminatie behandeld die aan Corona gerelateerd 
waren. 28 meldingen gingen over discriminatie 
op grond van Ras, Aziatische achtergrond, deze 
inwoners werden vijandig bejegend op grond van 
hun afkomst en ze vonden plaats op straat, 
woonomgeving en in winkels.

39 WINKEL

39

Vanaf 1 december 2020 werd de 
‘mondkapjesplicht’ van kracht in openbare 
ruimtes. Mensen met een handicap en of 
chronische ziekte zijn uitgezonderd van deze 
plicht. In totaal werden in een maand tijd 
39 inwoners van Oost-Nederland geweigerd in 
winkel, ziekenhuis, huisarts- of tandartspraktijk.

Antidiscriminatie-voorzieningen in 
Oost-Nederland ontvingen in 2020 in 
totaal 964 meldingen van discriminatie

964
TOTAAL

Het grote aantal meldingen op 
grond van handicap en chronische 
ziekte is opvallend. In totaal waren 
dat er in 2020 in Oost-Nederland 
123 (waarvan 39 dus toe te schrijven 
zijn aan de uitzonderingen op de 
mondkapjesplicht).

123

WAAR WERD IN
OOST-NEDERLAND
DISCRIMINATIE HET

MEEST ERVAREN:

41% van de
melders hebben te 
maken gehad met 
omstreden behandeling. 
Hierbij kun je denken aan 
weigering bij een winkel 
en/of publieke ruimte, 
toepassing of uitwerking 
van regels of bijvoorbeeld 
bij werving en selectie.

OP WELKE WIJZE
IS IEMAND

GEDISCRIMINEERD?

Discriminatiemeldingen
in Oost Nederland

2020

2019
631

333 
meldingen meer 
dan in 2019

Een belangrijke verklaring voor deze stijging 
heeft te maken met meldingen vanwege het 
Coronalied dat in februari 2020 werd uitgebracht 
door radio 10. Aziatische Nederlanders voelden 
zich door dit lied gediscrimineerd en riepen 
massaal op om hiervan melding te maken. 
In Oost-Nederland ging het om 294 meldingen.

COLLECTIEVE VOORZIENINGEN
17 % Het gaat hier om overheid, 
gezondheidszorg, welzijnsinstellingen, 
sociale dienst/uitkeringsinstantie.

964

BLM OOST-NEDERLAND

302

In 2020 ontvingen wij 302 meldingen 
op grond van ras/afkomst. Dit is een 
stijging van 30%. Een mogelijke verklaring 
hiervoor zijn de ontwikkelingen rondom 
Black Lives Matter.

54%

54% van de melders heeft 
zich vijandig bejegend 
gevoeld. Ruim de helft
van deze meldingen ging 
over het coronalied.

41%17%

16%

COMMERCIËLE DIENSTVERLENING 
16% Onder commerciële dienstverlening
wordt niet alleen de detailhandel
gerekend, maar ook bijvoorbeeld
het bank- en verzekeringswezen.

MEDIA EN RECLAME 
294 meldingen hadden 
te maken met het Coronalied. 

294

ARBEIDSMARKT
met 20%, kleine daling ten opzichte 
van 2019. Dit is mogelijk een gevolg 
van het thuiswerken door corona.

20%


