
TRIGGERFACTORENWAT IS HET?

HOE VAAK KOMT HET VOOR EN OP WELKE MANIER?

WAT KAN JE ALS GEMEENTE DOEN?

HOE GA JE ANTIZIGANISME TEGEN?

Antiziganisme komt wereldwijd voor. In Nederland betreft 
dat de discriminatie van Sinti en Roma.

Wees je bewust van de grote diversiteit van Sinti- en 
Romagemeenschappen. Er is niet één gemeenschap. Er 
bestaan grote verschillen in geografische, historische en 
culturele achtergronden. Behoeften verschillen en vragen 
om lokaal maatwerk. 

In verschillende perioden kwamen Sinti en Roma naar 
Nederland:

-  Vooroorlogse Sinti (sinds 1420) en Roma  
(sinds de 19e eeuw)

-  Generaal Pardon Roma (sinds de jaren  
‘60 en ‘70)

-  Voormalig Joegoslavische 
Roma (vooral jaren ‘90)

-  Nieuwe Roma (vanaf 2004, 
uitbreiding EU)

-  Ongedocumenteerden (na  
de Tweede Wereldoorlog)

De negatieve mediaberichtgeving 
kan een belangrijke rol spelen in de 
framing en bevestiging van bestaan-
de stereotypen aangaande Sinti en 
Roma.

Door benadrukken (door media, 
politici, scholen, burgers, etc.) van 
gebeurtenissen waarin één of enkele 
individuen betrokken waren, kunnen 
hele gemeenschappen de dupe 
worden van stereotypering. Dit leidt 
tot over één kam scheren van Sinti en/
of Roma.

1   Betrek lokale Sinti en Roma actief bij het vormen, 
uitvoeren en evalueren van lokaal beleid. Wijs een vast 
contactpersoon vanuit de gemeente aan. Haal signalen, 
behoeften en reacties doorlopend op bij individuen vanuit 
lokale gemeenschappen, sleutelpersonen en initiatieven 
en koppel actief terug. 

4   Ga in gesprek met lokale scholen, werkgevers, sport- en 
vrijetijdsverenigingen. Wat kunnen zij doen om inclusiviteit 
en toegankelijkheid voor Sinti en Roma te waarborgen? Werk 
met hen samen om ontmoeting tussen Sinti, Roma en andere 
inwoners te stimuleren, faciliteren en/of organiseren.

5   Zet lokale (sociale) media in om de sociale norm te 
veranderen. Laat invloedrijke personen zich uitspreken tegen 
antiziganisme, breng ervaringsverhalen van discriminatie 
naar buiten en geef erkenning aan de preventieve inzet 
vanuit initiatieven en lokale acties.

3   Werk tijdens het gehele proces samen met de lokale 
ADV (Antidiscriminatievoorziening). Indien signalen van 
discriminatie niet terug te zien zijn in meldingscijfers, 
werk dan samen met de ADV aan een verbeterplan om de 
drempel tot melding te verlagen.

2   Investeer duurzaam in de relatie met Sinti en Roma. 
Communiceer structureel, transparant en toegankelijk 
(zonder jargon) over zaken die hen aangaan. Wees je 
bewust van wantrouwen in de (lokale) overheid waarvan 
sprake kan zijn. 

Antiziganisme in Nederland komt voor in de omgang tussen burgers, in de media en op 
institutioneel niveau. 

Cijfers over discriminatie kunnen een vertekend beeld geven omdat er sprake is van een lage 
meldingsbereidheid.

Discriminatie wordt onder meer ervaren rondom 
schooladviezen, het zoeken naar werk en huisvesting.

Sommige Sinti en Roma zijn terughoudend met het noemen van hun achternaam en/of 
achtergrond vanwege hun zorg over discriminatie.




