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‘Game over’ voor racisme en discriminatie op Brusselse arbeidsmarkt
Campagne van vakbonden en Staatssecretaris Bianca Debaets
•
•
•

Campagne uitgewerkt op initiatief van Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca
Debaets door ACV, ABVV en ACLVB
In 2014 werden in Brussel 96 meldingen over discriminatie en racisme op het werk geregistreerd
Campagne sluit af op Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart 2016)

Met de steun van Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets lanceren de
vakbonden ACV, ABVV en ACLVB een campagne tegen racisme en discriminatie binnen Brusselse
ondernemingen. Onder het moto ‘Racism, Game over’ verdedigen de vakbondsleden gelijke
kansen voor alle werknemers.
Op initiatief van Staatssecretaris Bianca Debaets ondersteunt de Brusselse regering de campagne
‘Racism, Game over’. De campagne kadert binnen het engagement van de Brusselse regering om alle
vormen van racisme en discriminatie te bestrijden en wordt uitgewerkt met de vakbonden ACV,
ABVV en ACLVB. De campagne sensibiliseert vakbondsafgevaardigden, werknemers en
werkzoekenden met het oog op een beter samenwerken en samenleven. Verder streeft de
campagne naar meer diversiteit binnen de ondernemingsraden.
“De rijkdom van Brussel schuilt in haar diversiteit. Gelijke kansen voor alle Brusselaars staan of vallen
met gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Spijtig genoeg zijn racisme en discriminatie op de
arbeidsmarkt een realiteit, ook in Brussel”, zegt Bianca Debaets. “Daarom lanceer ik samen met de
vakbonden de campagne ‘Racism, Game over’. Vakbonden verdedigen de belangen van alle
werknemers en vormen dan ook een belangrijke partner voor het bestrijden van racisme en
discriminatie op de werkvloer. Vakbondsleden worden ambassadeurs van gelijke kansen voor alle
werknemers en ondernemingsraden weerspiegelen de diversiteit op de werkvloer.”
Het Interfederaal Gelijkekansencentrum registreerde in 2014 in België 1670 meldingen over
discriminatie of racisme. Van deze klachten hadden er 400 of 24% betrekking op de werksfeer. In
Brussel werden er 96 meldingen geregistreerd over discriminatie of racisme op het werk.
De campagne 'Racism, Game over’ start met een studiedag voor de vakbondsafgevaardigden van
Brusselse ondernemingen. Na een bevraging bij de leden en een evaluatie van de bestaande
actieplannen wordt een sensibiliseringscampagne opgestart. Vakbondsafgevaardigden krijgen ook
praktische handvaten om racisme en discriminatie bespreekbaar te maken binnen de
ondernemingsraden. De campagne wordt afgesloten op 21 maart 2016, de Internationale Dag tegen
Racisme en Discriminatie.
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