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26 september: Balina Verhalenfestival
Het 25-jarig bestaan van het Bureau Discriminatiezaken is aanleiding
om in Zaanstad – de gemeente waar we in 1996 van start gingen –
een cultuurfestival te organiseren. Op zondag 26 september staan elf
uur lang kunst en cultuur uit meerdere werelddelen centraal.
In de melting pot die de Zaanstreek is, ontbreekt het vrijwel volledig aan
culturele evenementen met een diverse invalshoek. Het Balina Verhalenfestival
hoopt dit gat te vullen. Het vindt op 26 september plaats op meerdere
Zaandamse locaties; de Bullekerk, De Fabriek, Zorgcirkel Saenden en FluXus.

De entree is – de films in De Fabriek uitgezonderd – overal gratis.
Tussen elf uur ’s morgens (wanneer burgemeester Jan Hamming de aftrap
verricht) en de laatste noten van het Meral Polat Trio om tien uur ’s avonds kan
er worden genoten van een zorgvuldig samengesteld topaanbod aan films,
spoken word, theater, ontmoetingen, exposities en muziek. Daarbij staat de
diversiteit – in velerlei opzicht – centraal.
Die verscheidenheid komt terug in de naam van het festival. De naam Balina is
een verwijzing naar de Zaans-Waterlandse geschiedenis. Balina betekent
‘walvis’ in het Turks, Spaans, Roemeens en enkele andere talen. De Zaanstreek
en Waterland waren in de voorgaande eeuwen belangrijke walvisvaartcentra
waarin Nederlanders en buitenlanders samenwerkten.

De komende weken wordt het volledige festivalprogramma bekendgemaakt.
Maar laten we nu alvast een tip van de sluier oplichten. We noemden al het
Meral Polat Trio. Uit een viersterren-Volkskrant-recensie: “Smartelijk gezongen
klaagliederen, liefdesliedjes vol verlangen, sexy up-temponummers – ook
zonder toelichting lukt het Polat haar muziek grotendeels een betekenis te
geven.”
Andere optredende grootheden zijn de woordkunstenaars Luan Buleshkaj,
Rachad Debdoubi en Roziena Salihu. Zij brengen spoken word van het hoogste
niveau. De Human Library komt langs, voor ontmoetingen met mensen naar

wie je misschien wel heel nieuwsgierig bent. Midist/Wasim neemt je mee voor
een muzikale tocht door de straten van Libanon, Syrië en Palestina. In de
toneelvoorstelling X Y We vertellen zes mensen, van 18 tot 80 jaar, hun verhaal
als intersekse personen. De band Shakuar combineert mystieke muziek uit
Afrikaanse en Europese culturen met hedendaagse elektronica. En ter
gelegenheid van het festival vertoont het Zaandamse filmtheater De Fabriek in
september elke zondagavond een internationale themafilm. Voor titels,
aanvangstijden en achtergrondinformatie; zie de website van De Fabriek:
https://www.de-fabriek.nl/.
En dat is nog maar een deel van het Balina Verhalenfestival. Binnenkort maken
we het hele programma bekend. Houd daarom de media in de gaten. Volg ook
de ontwikkelingen via Facebook (@Balinaverhalenfestival) en Twitter
(@Balinafestival).
Voor dit moment geldt vooral: save the date!

Toename discriminatiemeldingen

In de eerste helft van 2021 nam het Bureau Discriminatiezaken 76 klachten in
behandeling. Dat is een afname van 29 in vergelijking met dezelfde periode
vorig jaar. Toen ontving het BD echter 47 meldingen over één specifiek
incident. Indien deze meldingen als één worden geteld, was er over de eerste
zes maanden van 2021 een stijging van bijna twintig procent.
Opvallend is dat veel klachten coronagerelateerd waren. Er melden zich relatief
vaak mensen die op bepaalde locaties geen mondkapje droegen (uit protest
tegen het overheidsbeleid of om medische redenen) en vervolgens een
toegangsverbod kregen.
Het BD heeft in augustus in Zaandijk, Zaandam en Wormerveer tientallen
extreemrechtse graffiti-uitingen laten verwijderen. Het betrof zowel graffiti, in
de vorm van haken- en keltenkruizen en white powersymbolen, als stickers van
een Vlaamse rechts-extremistische groepering.
Foto: Willem Croese

BD op Zaanse Uitmarkt
Het Bureau Discriminatiezaken is zaterdag 11 september de hele middag te
vinden op het plein voor de Bullekerk in Zaandam. Die dag vindt daar namelijk
de Zaanse Uitmarkt plaats. Doe mee met de BD-Muziekquiz. Haal informatie
op. Of kom tussen 12.00 en 18.00 uur gewoon langs voor een praatje.

Een Regenboogkaars in de kerk
Door het branden van een Regenboogkaars kunnen de Zaanse en Purmerendse
kerken op zondag 10 oktober laten zien dat ze openstaan voor LBTI+gelovigen. Een dag later is het Coming Out Day. Wereldwijd wordt er die dag
aandacht besteed aan het moment dat een lesbienne, homo, biseksueel,

transgender- of interseksepersoon openlijk uitkomt voor de eigen geaardheid
of genderidentiteit: het uit de kast komen, oftewel de coming out.
Geloofsgemeenschappen in de Zaanstreek en in Purmerend kunnen tot 20
september bij het Bureau Discriminatiezaken een gratis Regenboogkaars
bestellen. Desgewenst biedt het BD ook een begeleidende gebedstekst aan.
Aanmelden kan via (geanonimiseerd)

Diverse lesmogelijkheden voor het onderwijs
De coronacrisis vraagt om maatwerk, ook in het onderwijs. Het BD speelt hier
op in door zowel fysieke als online lessen te verzorgen. Voor leerlingen in de
bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste klas van de middelbare
scholen is er desgewenst een webinar beschikbaar. In de half uur durende
digitale gastles wordt op een interactieve wijze ingegaan op
discriminatiemechanismen en de methoden om daar iets tegen te doen. Daarbij
wordt gebruikgemaakt van vragen, uitleg en (film-)beelden.
Liever iemand in levende lijve voor de klas? Dat kan ook, met inachtneming
van de coronabeperkingen. Beide lesvormen, verzorgd door één van de BDmedewerkers, zijn gratis te boeken door scholen in de Zaanstreek en
Purmerend en tegen betaling door scholen in de rest van de regio Waterland.

Neem voor informatie over de mogelijkheden contact op met (geanonimiseerd)

Donaties zijn welkom

Adresgegevens

Het Bureau Discriminatiezaken ontvangt

Bureau Discriminatiezaken

via de overheid subsidie om haar

Zaanstreek/Waterland

basistaken naar behoren te kunnen

Zaandam

verrichten. Voor projecten, onderzoeken,

Botenmakersstraat 42

etc. moet het BD echter regelmatig een

1506 TE Zaandam

beroep doen op externe financiers. Wij
hopen dat onze donateurs het belang
(blijven) inzien van een adequate
discriminatiebestrijding in de Zaanstreek
en in Waterland. Uw (van de belastingen

Purmerend
Waterlandlaan 40
1441 MP Purmerend

aftrekbare) gift maakt het ons mede
mogelijk om deze taak naar behoren uit te
voeren.
Donaties zijn welkom via rekening NL61
INGB 0000357143 ten name van het
Bureau Discriminatiezaken in Zaandam
(o.v.v. ‘gift’).
Bij voorbaat hartelijk dank.
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