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Stad Gent laat personeel proeven van
inburgeringscursus op Dag tegen Racisme

Dit jaar kunnen personeelsleden van de Stad Gent tijdens de Dag tegen Racisme

en Discriminatie deelnemen aan een cursus Maatschappelijke Oriëntatie voor

nieuwkomers bij IN-Gent, het Agentschap Integratie en Inburgering.

Inburgeraars en Belgen ontmoeten elkaar onder de noemer 'Belg in de klas' en

gaan een gesprek aan over waarden, normen en culturele tradities.

IN-Gent vzw en de Stad Gent geloven dat ontmoeting en dialoog een belangrijke eerste stap zijn

bij het erkennen en respecteren van verschillen en gelijkenissen. Daarom organiseert IN-Gent

tijdens de cursus Maatschappelijke Oriëntatie, een onderdeel van het inburgeringstraject, de les

'Belg in de klas'.
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IN-Gent vzw nodigt in het kader van Dag tegen Racisme op 21 maart 2019 de medewerkers van

de Stad Gent uit om deel te nemen aan 'Belg in de klas'. In de voormiddag nemen medewerkers

van de Stad deel aan een Bulgaarse groep Maatschappelijke Oriëntatie en in de namiddag aan

een Engelstalige groep Maatschappelijke Oriëntatie. Alle lessen vinden plaats bij IN-Gent vzw,

Kongostraat 42. De thema’s die hierbij als uitgangspunt aan bod komen zijn religie, seksualiteit

en relaties; opvoeding en kinderen; waarden, normen en tradities.

'Meer dan 160 nationaliteiten leven samen in onze stad. De veelheid aan
culturen, talen, gewoonten en levensbeschouwingen is een enorme rijkdom,
en vormt tegelijk ook een uitdaging. De Stad Gent ondersteunt dagelijks
initiatieven die het samenleven en het wederzijds respect bevorderen.
Racisme en discriminatie worden niet geduld. We voeren een actief beleid om
haat en uitsluiting te bestrijden.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

'De Stad Gent neemt in de strijd tegen racisme en discriminatie een
voorbeeldfunctie op. Mede door dit initiatief kunnen onze personeelsleden zich
inleven in de verhalen en levens van nieuwkomers in Gent.'
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Zoals elk jaar is er ook in de stad veel te beleven. Op de vooravond van de Dag tegen Racisme

organiseert Unia samen met het Geuzenhuis, vzw Humain en RELAAS een vertel- en

toonmoment over op de vlucht zijn. En op zaterdag 30 maart organiseert de Gentse Lente naar

ondertussen jaarlijkse gewoonte Djemaa Al Fna: een broeierige markt, genoemd naar een plein

in Marokko waar diversiteit, creativiteit, verbeelding en ondernemerschap centraal staan.

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Astrid De Bruycker, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Joris Wauters, kabinet schepen Bram Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail

joris.wauters@stad.gent

Frank Philips, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, gsm 0486 36 25 11, e-mail

frank.philips@stad.gent

Bekijk wat er tijdens de Dag tegen Racisme en Discriminatie op het programma

staat in Gent

https://stad.gent/burgerzaken/migratie/anti-discriminatie-en-inclusie/internationale-dag-tegen-racisme-en-discriminatie
mailto:frank.philips@stad.gent
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.
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