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2
Het Vlaams Parlement,

– gehoord de bespreking van de beleidsnota Gelijke Kansen 2004-2009;
– gehoord het antwoord van Vlaams minister Pascal Smet;
– gelet op:
1° het verwerpelijke karakter van discriminatie, in de zin van een niet-functionele en
objectief te verantwoorden ongelijkheid in behandeling, en de hiermee samenhangende behoefte aan het terugdringen van discriminatie in deze betekenis;
2° de omkering van de bewijslast bij klachtprocedures wegens discriminatie, door het
Antidiscriminatiedecreet van 10 juli 2008 ingevoerd, waardoor het risico ontstaat
dat bedrijven zich voortdurend zullen moeten wapenen tegen een groeiend oneigenlijk gebruik van het klachtenrecht wegens discriminatie;
3° het pas ingevoerde en decretaal verankerde systeem van de ‘meldpunten’ en de
geplande verdere operationalisering ervan, waarbij dit systeem lijkt te berusten op
een filosofie van slachtoffer/dader-dichotomie en de spanningen tussen vermeende
dader en slachtoffer dreigen op de spits te worden gedreven;
4° het reële gevaar dat deze meldpunten vrij agressief te werk zullen gaan, deels om
hun bestaansrecht te bewijzen, deels onder druk van bepaalde media en allerhande
drukkingsgroepen;
5° de behoefte aan een meer ondersteunende en stimulerende aansturing van arbeidsmarkten, huurmarkten, het onderwijsveld en dergelijke meer om discriminatie terug
te dringen;
– vraagt de Vlaamse Regering bij de uitvoering van haar beleid inzake gelijke kansen
zoals geformuleerd in de beleidsnota Gelijke Kansen:
1° erop toe te zien dat de meldpunten zich vooral toeleggen op het zoeken naar oplossingen in der minne bij disputen inzake vermeende discriminatie en hun te verbieden
medewerking te verlenen aan het oneigenlijk inroepen van discriminatie, bijvoorbeeld wanneer de klager niet ingaat op een redelijk voorstel tot minnelijke schikking;
2° in dat verband de benaming “meldpunten” te wijzigen in “bemiddelingspunten”;
3° gedragslijnen in die zin voor de meldpunten uit te vaardigen bij wijze van omzendbrief en die vooraf ter bespreking aan het Vlaams Parlement voor te leggen;
4° ook wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren over elementen ‘à decharge’,
meer bepaald over bepaalde manifeste vormen van onwil tot integratie, zoals die tot
uiting komen in bepaalde attitudeproblemen bij grote groepen allochtone jongeren.
Boudewijn BOUCKAERT
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