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‘Racism, Game over’ krijgt vervolg
Brusselse vakbonden versterken gezamenlijke strijd tegen racisme op de werkvloer
Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets geeft groen licht voor een
verderzetting van het Racism, Game over project van ACV, ABVV en ACLVB. Doelstelling is het
sensibiliseren en weerbaar maken van vakbondsafgevaardigden rond racisme op de werkvloer. Op
basis van de eerste positieve resultaten van de innoverende aanpak wordt het project verlengd.
In het kader van de campagne Racism, Game over namen ACV, ABVV en ACLVB gezamenlijk een
enquête af bij Brusselse vakbondsafgevaardigden over racisme op de werkvloer. De meeste
vakbondsafgevaardigden waren ooit zelf getuige of zelfs slachtoffer van racisme. Meestal gaat het
niet om openlijk racistische uitingen, wel om vooroordelen.
“Uit het onderzoek van de vakbonden blijkt dat racisme voornamelijk plaats vindt bij aanwerving,
taakverdeling en promotie. Er spelen op de eerste plaats vooroordelen op basis van religieuze en of
levensbeschouwelijke overtuiging, gevolgd door stereotypen op basis van nationaliteit, ras en
huidskleur,” stelt Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets. “Iedereen verliest bij
dit racisme. Het project Racism, Game over pakt dit aan op een innoverende manier door
vakbondsafgevaardigden weerbaar te maken om het thema racisme op de werkvloer te bespreken.”
De vakbondsafgevaardigden van ACV, ABVV en ACLVB worden geïnformeerd en gecoacht om racisme
bespreekbaar te maken: wie aan te spreken, welke overlegorganen in te schakelen of hoe een
bemiddelingsgesprek op te zetten. Daarnaast wordt er ook een grote campagne met flyers en
affiches tegen racisme op poten gezet.
"We hebben nog een lange weg te gaan om racisme op de werkvloer uit te bannen. De rijkdom van
Brussel zit in zijn diversiteit. Aangezien werk de sleutel is tot integratie en essentieel is voor het
samenleven, moet iedereen dezelfde kansen krijgen ongeacht afkomst of huidskleur. De vakbonden
zijn de ideale partner om te werken rond racisme op de werkvloer,” besluit Bianca Debaets.
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