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Samenvatting 
 
Het ministerie van VROM, de VNG en Art.1 hebben op 21 mei 2008 een gezamenlijke conferentie 
georganiseerd. De conferentie stond in het teken van de gezamenlijke aanpak van racisme en 
discriminatie. De vraag stond centraal hoe het vraagstuk van racisme en discriminatie een stevige 
plek op de lokale bestuurlijke agenda te krijgen en waar de samenwerkingsmogelijkheden tussen 
rijk, gemeenten en maatschappelijke partijen liggen. 
De uitkomsten van conferentie zijn voor gemeenten erg  interessant te noemen. Zo blijkt onder 
andere dat racisme en discriminatie niet alleen voorkomen in de grote steden. Ook kleinere 
gemeenten kunnen worden geconfronteerd met racistische incidenten.  
Van de gezamenlijke conferentie van 21 mei jl. is een verslag gemaakt. Het verslag zal ook 
opgenomen worden op VNG-net, Art.1 net en VROM-net.  
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Durban 2001, de VN-Wereldconferentie tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat 
en aanverwante onverdraagzaamheid. Nederland heeft zich tijdens deze conferentie verplicht 
nationaal beleid ter bestrijding van deze vormen van discriminatie te ontwikkelen. Met het 
Nationaal Actieplan tegen Racisme, dat in 2007 werd afgesloten, heeft de Nederlandse regering 
daaraan invulling gegeven. Maar de strijd tegen racisme en discriminatie is een blijvende 
noodzaak!  
 
Uit onderzoek, bijvoorbeeld het recente rapport van de Europese Commissie tegen Racisme en 
Intolerantie, blijkt dat discriminatie op grond van ras, huidskleur of etniciteit in Nederland nog 
steeds veel voorkomt. De bestrijding van racisme is dan ook een maatschappelijke opgave die 
door alle betrokken partijen dient te worden aangepakt. 
 
Om hieraan handen en voeten te geven en gezien het feit dat er vanuit het ministerie van VROM  
momenteel gewerkt wordt aan een nieuw beleidsplan ’Aanpak racisme in Nederland’, hebben het 
ministerie van VROM, de VNG en Art.1 op 21 mei 2008 een gezamenlijke conferentie 
georganiseerd. De conferentie stond in het teken van de gezamenlijke aanpak van racisme en 
discriminatie. De vraag stond centraal hoe het vraagstuk van racisme en discriminatie een stevige 
plek op de lokale bestuurlijke agenda te krijgen en waar de samenwerkingsmogelijkheden tussen 
rijk, gemeenten en maatschappelijke partijen liggen. 
 
De uitkomsten van conferentie zijn voor gemeenten erg  interessant te noemen. Zo blijkt onder 
andere dat racisme en discriminatie niet alleen voorkomen in de grote steden. Ook kleinere 
gemeenten kunnen worden geconfronteerd met racistische incidenten. Tijdens de conferentie 
bleek bijvoorbeeld ook dat rond thema’s als weerbaarheid van jongeren en het tegengaan van 
interetnische spanningen in wijken of dorpen al diverse initiatieven bestaan maar dat deze vaak 
niet ontsloten zijn voor anderen. Wij zullen bevorderen dat deze initiatieven middels het VNG-net 
voor anderen toegankelijk worden. 
 
 
 
 



 
 
Gemeenten en antidiscriminatiebureaus zien verder graag meer financiële ondersteuning voor 
specifieke projecten, in het bijzonder om een gekozen aanpak gedegen te kunnen evalueren.  
 
Van de gezamenlijke conferentie van 21 mei jl. is een verslag gemaakt. Deze wordt u hierbij 
toegezonden. Het verslag zal ook opgenomen worden op VNG-net, Art.1 net en VROM-net.  
 
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VNG 070 3738463. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 
 
 
 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
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Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 
 

onderwerp Verslag Conferentie Aanpak Racisme datum 2 februari 2009  02/02 
 

http://www.vng.nl/

