Kom naar Diversity Day Groningen!

ZATERDAG 6 OKTOBER 2012
WAAGPLEIN GRONINGEN
13:00–16:00 UUR

I

MENSENZOO
Samenlevingsbelevenis van hokjes
en vooroordelen die je niet mag missen
SPIEGELTJE SPIEGELTJE
Maak kennis met de ander en jezelf
BREIN-GEIN OP HET WAAGPLEIN
Gebruik je brein om werelden te verbinden.
Ervaar zelf hoe je een lamp of muziek kunt
aansturen met je gedachten!
PLEIN VAN DIVERSITEIT

Diversity
the power of equality and diversity!

Het is een menselijke behoefte om gezien en gehoord te worden. Om te
mogen zijn wie je bent, met al je eigenaardigheden. We hebben allemaal
een uniek karakter, gevormd door onze genen en omgeving. Wie wij
als persoon precies zijn, ontdekken we vooral in contact met anderen.
Word jij gewaardeerd om wie je bent? En heb jij oprecht interesse in
de ander? Neem jij iedereen serieus? En waardeer je mensen om wie
ze zijn, ook als zij anders zijn dan jij?

Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG)
Wij zien gelijke behandeling en het voorkomen
van discriminatie als een maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor burgers, organisaties, instellingen en overheden.
Samen bewaken we een groot grondrecht! Dus als jij intolerant gedrag ervaart of
ziet: spreek mensen er op aan, maar maak er ook een melding van bij DMG! Alleen dan
kunnen we laten zien wat er leeft in je omgeving.
Een melding bij DMG is gratis en je privacy blijft gewaarborgd.
Bezoek onze website: www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl/d-daygroningen
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voorzitter Stichting LGBT groningen

Tezamen vertegenwoordigen wij alle betrokken
partijen, organisaties en instellingen die hebben
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