
C o n c e p t  p e r s b e r i c h t  

 
 
18 MAART 2012 in de AGNIETENKAPEL te GOUDA, aan de Nieuwe Markt 
100: 
 
Prof. dr. Anton van Kalmthout, over 
 
“DE BEELDVORMING t.a.v. VREEMDELINGEN EN DE 
OMGANG MET DE MENSENRECHTEN”  
 

 

21 maart is de door de Verenigde Naties uitgeroepen dag van de uitbanning van rassen-
discriminatie. Daaraan voorafgaand spreekt voor het Agnietenconvent, de Stichting 21 
maart en het Bureau Discriminatie zaken prof. dr. Anton van Kalmthout over de beeldvor-
ming t.a.v. vreemdelingen en hoe wij omgaan met mensenrechten in Nederland. 
Anton van Kalmthout is emeritus hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht aan de Universi-
teit van Tilburg en o.m. lid van het Committee for the Prevention of Torture. 
 
Vreemdelingen worden beschouwd als criminelen of gelukzoekers. Vluchtelingen zijn kos-
tenposten, betekenen overlast. Onze regering wil eigenlijk alleen goed opgeleide vluchte-
lingen toelaten. Het ongenoegen in de samenleving vertaalt zich in angstgevoelens over 
criminaliteit en vreemdelingen. Het gevoel is dat Nederland onveiliger en crimineler wordt 
en dat onze grenzen wijd open staan. Maar cijfers tonen aan dat de grote steden steeds 
veiliger worden en er evenveel mensen weggaan als er in Nederland binnen komen. Geen 
van de politieke partijen spant zich in om dat te laten zien. 
 
Die negatieve beeldvorming ten opzichte van anderen waarmee we onbekend zijn, is niet 
bevorderlijk voor de sociale samenhang in buurt, wijk en stad. Als vervolg op deze lezing 
organiseert het Bureau Discriminatiezaken in samenwerking met Stichting 21 maart op 16 
april a.s in jongerencentrum Alouan in Gouda een debatbijeenkomst over de rol van beeld-
vorming bij discriminatie en uitsluiting. 
 
De bijeenkomst op 18 maart begint om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur. De toe-
gang is vrij. 
 
Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: 
www.agnietenconvent.nl 
 

 
 
 
Inlichtingen: :  Herbert Pos, tel. 0182-394378 en Wouter ten Haaf, tel. 0182-399111  


