
Gent verkozen tot ondervoorzitter van ECCAR

Op woensdag 18 oktober 2017 verkozen de leden van de European Coalition of
Cities Against Racism and Discrimination (ECCAR) de Stad Gent unaniem als
nieuwe ondervoorzitter tijdens de jaarlijkse algemene vergadering in gaststad
Nancy. Schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz neemt het mandaat waar de
komende vier jaar. Naast Gent werden ook Athene en Esch-sur-Alzette aangeduid
als nieuwe ondervoorzitter van het stedennetwerk. De stad Bologna blijft voorzitter
tot medio 2019.

Ambities voor ECCAR

ECCAR werd opgericht op initiatief van Unesco in 2004. Het is een netwerk van steden
dat de strijd aangaat tegen racisme en discriminatie en hierover  expertise uitwisselt.
Inmiddels telt de stedencoalitie 137 leden. Gent is sinds 2007 actief lid van de Raad van
Bestuur van ECCAR en is al vele jaren een voortrekker inzake gelijke kansenbeleid en
het bestrijden van racisme en discriminatie, zowel in eigen land als op Europees niveau.



Als ondervoorzitter kan Gent nog sterker wegen op de agenda van ECCAR. Resul
Tapmaz stelt drie ambities voorop waar Gent mee haar schouders wil onderzetten, voor
de verdere uitbouw van het stedennetwerk:

Geloven in de kracht van preventie en sensibilisering als het gaat over racismebestrijding,
maar waar nodig ook moedig zijn en over gaan tot handhaving van de bestaande wetten.
Aanwezigheid van zoveel mogelijk politiek verantwoordelijken is belangrijk om het netwerk
slagkracht te geven, gezamenlijke standpunten te kunnen innemen en deze te kunnen
vertolken bij hogere bestuursniveau's, zoals de Europese Unie.
Het stedennetwerk moet naar buiten treden. Intensieve contacten met grassroots
organisaties, burgerinitiatieven en ngo’s zijn belangrijk om de voeling met het terrein en
het middenveld te behouden en nog te versterken.

Elke ondervoorzitter krijgt een prioritair thema toegewezen. Gent zal zich binnen ECCAR
concentreren op het verhogen van gelijke kansen binnen de sport.

Pionier in gelijkekansenbeleid

Gent was een pionier met de uitbouw van een eigen stedelijk integratiebeleid medio jaren
1970, de eerste Vlaamse stad met een holebi-beleidsplan in 2004 en de eerste Europese
stad met een beleidsplan inzake intra-Europese migratie in 2010.  In maart 2015
lanceerde de Stad een nieuw en uitgebreid anti-discriminatieplan, met 10 thema’s en 58
concrete acties op vlak van werken, wonen, onderwijs en vrijetijdsbeleving. Speerpunten
van dit plan zijn praktijktesten op de arbeids- en woninghuurmarkt, een non-
discriminatieclausule met opvolging bij openbare aanbestedingen en streefcijfers voor
meer diversiteit binnen het eigen personeelsbestand.

'In Gent leven 161 nationaliteiten samen en worden meer dan 100 talen
gesproken. We bezitten heel wat expertise als het gaat over diversiteit en voeren
een vernieuwend beleid op vlak van gelijke kansen en het bestrijden van
discriminatie. Dat valt op in Europa. Gent heeft ook een uitgesproken visie over de
toekomst van ECCAR, als ondervoorzitter kunnen we nog sterker wegen op de
agenda.'

— Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen

Ook uitwisseling op Vlaams niveau



Ook in eigen land breekt Stad Gent een lans voor meer uitwisseling rond gelijke kansen
en discriminatiebestrijding. In maart 2017 nodigde de Stad Gent de Vlaamse
centrumsteden een eerste keer uit voor een rondetafelgesprek. 11 van de 13 steden
beslisten toen om in de toekomst meer te gaan samenwerken. In oktober 2017 werd een
tweede bijeenkomst georganiseerd met een uitwisseling van goede praktijken. In het
najaar wordt de samenwerking geformaliseerd met een gemeenschappelijke visietekst.

'Het beste middel tegen ongelijkheid en polarisering, is het scheppen van eerlijke
kansen. Bij de uitwerking van een performant lokaal beleid is het verrijkend om te
leren van succesvolle initiatieven in andere steden. Gent wil een katalysator zijn.'

— Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen

Informatie
Laurens Teerlinck, kabinet schepen Resul Tapmaz, gsm 0484 68 12 59, e-
mail laurens.teerlinck@stad.gent
Alexander Delplace, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, tel. 09 267 03 42, e-
mail alexander.delplace@stad.gent
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De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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