
Internationale Dag tegen Racisme en
Discriminatie in Gent

Op woensdag 21 maart 2018 is er de (jaarlijkse) Internationale Dag tegen Racisme
en Discriminatie. Het Gentse stadsbestuur loopt voorop in de strijd voor meer
gelijke kansen, daarom is er de komende dagen heel wat te beleven in de stad.

'Gent is een open en gastvrije stad, een plek waar het goed samenleven is en
iedereen kansen moet krijgen. De Internationale Dag tegen Racisme en
Discriminatie is de aanleiding om die boodschap nog eens luid en duidelijk te
brengen. Overal in de stad staan initiatieven gepland, vanuit verschillende
invalshoeken.'

— Resul Tapmaz, schepen voor Gelijke Kansen

Personeel Stad Gent bekent kleur



Op woensdag 21 maart bekent het Gentse stadspersoneel kleur tegen discriminatie.
Dienst HR beleidsondersteuning heeft opgeroepen om met een felle trui, een kleurrijk T-
shirt of flashy schoenen naar het werk te komen op de Internationale Dag tegen Racisme
en Discriminatie. Het meest kleurrijke team wint een geleide wandeling in een
superdiverse wijk in Gent.  

'Stad Gent en OCMW Gent zeggen heel duidelijk neen tegen racisme en
discriminatie. Ook in het personeelsbeleid zetten we in op een betere afspiegeling
van de Gentse bevolking binnen het personeel. Met deze actie houden we racisme
en discriminatie onder de aandacht bij het personeel.'

— Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid

Geef me 1 minuut

Pax-Christi, Vzw Jong en Unia werkten een participatief theaterproject uit rond het thema
racisme en discriminatie, door en voor jongeren. Het project heet ‘Geef me 1 minuut’ en
wordt door de Jeugddienst kenbaar gemaakt in scholen, die dan ook rond het thema aan
de slag gaan. De voorstelling wordt gelanceerd op woensdag 21 maart.

Campagne Respect

KAA Gent Foundation maakt het lokale contactpunt Unia Regio Gent beter bekend bij
alle voetbalclubs van het ‘Elk Talent Telt’-partnerschap. Met een krachtige
videoboodschap roepen Gentse voetballers van alle clubs op tot meer respect op en
langs het voetbalveld. In de Ghelamco Arena zal de campagne ‘Respect’ permanent
lopen vanaf de start van Play-Off 1, met periodiek wisselende boodschappen.

Vlaamse stedensamenwerking tegen racisme

Als vice-voorzitter van de Europese stedencoalitie tegen racisme en discriminatie
(ECCAR) verenigt de Stad Gent 12 steden om gezamenlijk in te zetten op meer gelijke
kansen. Op donderdag 22 maart wordt de samenwerkingsovereenkomst daarvoor
plechtig ondertekend in Gent. Brugge, Denderleeuw, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk,
Leuven, Mechelen, Roeselare, Turnhout, Sint-Niklaas en Oostende gaan de komende
jaren goede praktijken ontwikkelen en uitwisselen om discriminatie te bestrijden.



'Het is verrijkend om te leren van succesvolle initiatieven in andere steden. Gent
wil een katalysator zijn in de strijd tegen racisme en discriminatie, niet alleen in
Vlaanderen maar in heel Europa.'

— Resul Tapmaz, schepen van Gelijke kansen

Gentse Lente ‘Djemaa el Fna’

Met de organisatie van de Gentse Lente beslisten verschillende artiesten, muzikanten en
actieve burgers van Gent een zestal jaar geleden om de Internationale Dag tegen
Racisme nieuw leven in te blazen. De zesde editie van de Gentse Lente, op donderdag
29 maart 2018, wordt opnieuw een bruisend en divers volksfeest. Het evenement krijgt
de naam ‘Djemaa El Fna’ naar het gelijknamige bruisende marktplein in Marokko en vindt
deze keer plaats op de Kouter. Op de replica van het kunstenaarsplein van Marrakech
staan het ondernemerschap, de creativiteit, de muziek en het divers talent dat Gent rijk
is, centraal.

Informatie
Laurens Teerlinck, Kabinet schepen Resul Tapmaz, tel. 0484 68 12 59, e-
mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

mailto:laurens.teerlinck@stad.gent


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.

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

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility
Management en Administratieve
Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail:
schepen.deregge@stad.gent

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van
Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en
Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail:
schepen.coddens@stad.gent

mailto:schepen.coddens@stad.gent
mailto:schepen.decruynaere@stad.gent
mailto:schepen.deregge@stad.gent
mailto:schepen.tapmaz@stad.gent
http://www.stad.gent/


Stad Gent
persruimte

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

