Waarom hebben wij een Anti-Discriminatie beleid:
Wij hebben een anti discriminatie beleid gemaakt omdat wij op onze websites geen
discriminatie accepteren en dat geld dan ook voor elk onderdeel op de websites.
Discriminatie is voor niemand leuk en kan zeer grote gevolgen hebben voor het
slachtoffer onze websites staan voor vriendschap en gezelligheid en niet om mekaar
af te vallen of te discrimineren.

Waarom we u dit vragen:
Wij willen een gezellige website aanbieden waarbij iedereen zich prettig en welkom
voelt.
Wij zullen dan ook regelmatig een oogje in het zeil houden door middel van
moderators.

Wat verstaan wij onder Discriminatie:
- Leeftijd. (Leeftijd mag geen rol spelen leeftijd is een cijfer en zegt
niet veel over iemand)
- Seksuele gerichtheid. (Het feit dat iemand hetero-, homo- of
biseksueel is, mag geen reden zijn voor een andere behandeling)
- Godsdienst en levensovertuiging. (In Nederland mag iedereen
geloven wat hij of zij wil. Of geen geloof hebben)
- Ras. (Met ras wordt hier bedoeld: huidskleur, afkomst, nationale of
etnische achtergrond. Discriminatie op deze grond mag niet)
- Geslacht. (In Nederland moeten mannen en vrouwen hetzelfde
worden behandeld. Discriminatie van transgenders en mensen die
zich niet helemaal bij het ene of het andere geslacht thuis voelen,
mag niet, het geslacht maakt dus in Nederland niet uit)
- Nationaliteit. (Discrimineren omdat iemand een andere
nationaliteit of een verblijfsvergunning heeft, is verboden)

- Handicap of chronische ziekte. (In Nederland mag je geen nadeel
ondervinden van je handicap of chronische ziekte, dit geldt voor
alles)
- Politieke overtuiging. (Een politieke overtuiging mag geen reden
zijn voor ongelijke behandeling)

Hoe pakken wij Discriminatie aan:
Iedere situatie is natuurlijk anders.
Daarom behandelen wij het ook per situatie.
in de meeste gevallen krijgt u eerst een waarschuwing luistert u niet naar de eerste 2
dan is de 3e een volledige ban voor onze websites.
De gevolgen zijn voor zowel de websites als de chat.
Mogelijke gevolgen kunnen zijn:
24 uurs ban op de website.
Week ban.
Eeuwige ban.
De gezegde luidt: Wat u niet wilt dat u geschied doe dat ook een ander niet.
met andere woorden wat u niet wilt dat bij u gebeurd doe dat ook niet bij een ander.

