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Van je buren moet je het als homo in Flevoland niet altijd hebben 

Donderdag 16 februari presenteerde Bureau Gelijke behandeling Flevoland 

een rapport met daarin een analyse van de meldingen over discriminatie door 

lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgender personen (LHBT’s) in 

Flevoland. Zowel de meldingen tussen 2011 en 2015 bij de politie, als die bij 

Bureau Gelijke Behandeling zelf zijn grondig bekeken. 

De meeste meldingen komen uit Almere, gevolgd door Lelystad. In 

verhouding tot het aantal inwoners komen uit Lelystad en Zeewolde meer 

meldingen dan uit de andere gemeenten. 

Van de 146 meldingen komen er 87 van LHBT’s zelf. De overige registraties 

laten zien dat ..  

Lees meer >> 

 

http://bureaugelijkebehandeling.us13.list-manage.com/track/click?u=c906dafb29a4851b800e6fbf3&id=cc6fdfa74d&e=e78108d79b
http://bureaugelijkebehandeling.us13.list-manage2.com/track/click?u=c906dafb29a4851b800e6fbf3&id=72c9d8f055&e=e78108d79b


 

 

VN-verdrag waarmaken 

Stel je bent slechtziend en je ontdekt dat op verschillende plaatsen op de 

openbare weg in jouw gemeente paaltjes staan. 

Soms zijn die paaltjes nuttig, want bedoeld om te voorkomen dat 

automobilisten rijden waar dit niet mag. Soms ook zijn die paaltjes eigenlijk 

overbodig en vormen ze een extra risico voor jou als slechtziende. 

Dat overkwam onze melder.  

Lees meer >>  

 

 

Verrassing bij de kassa 

Een inwoner van Flevoland wil een aanbiedingsproduct kopen bij een bedrijf. 

De kassière vertelt hem tot zijn teleurstelling dat het product al op is. Tot zijn 

verbazing ziet hij dat de klant na hem om dezelfde aanbieding vraagt en het 
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artikel wèl krijgt. Ook ziet hij nog meer verpakkingen bij de toonbank liggen. 

Wanneer de man vraagt waarom hij het product niet kan krijgen wordt hem 

verteld dat hij pech heeft en dat het artikel niet meer voorradig is. 

Hij vraagt zich af of deze weigering te maken heeft met zijn herkomst of 

huidskleur. Waarom wordt er op deze wijze onderscheid gemaakt? Is de ene 

klant de andere niet? 

Lees meer>> 

   

 

 

Verdachte: 'De gaskamers hebben niet bestaan' 

Een man verstuurt opnieuw berichten rond waarin hij het bestaan van de 

holocaust ontkent. Hij is al eerder voorwaardelijk veroordeeld voor een 

dergelijk vergrijp. Ditmaal richt hij zich op scholen die hij oproept ‘ nu eindelijk 

eens de waarheid te vertellen…..’. 

Een schooldirecteur die dit bericht heeft ontvangen gaat via de mail met de 

man in discussie, merkt dat dit niet helpt en doet een melding bij Bureau 

Gelijke Behandeling.  BGBF onderzoekt de zaak en ontdekt dat de man zijn 

berichten breed in het land verspreidt, waaronder bij een groot aantal scholen 

in Flevoland.  Na contact met deze scholen besluit BGBF zelf aangifte te 

doen. 

Lees meer>> 
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Ook ongelijk behandeld? Of getuige geweest van een voorval waarbij 

een ander het slachtoffer was? Meld het! 
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