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Unia

Wat is Unia?
Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke
kansen bevordert.
Preventie...

Unia is er voor alle burgers die op zoek zijn naar informatie over de
antidiscriminatiewetgeving, instrumenten om te sensibiliseren of advies om een
diversiteitsbeleid te voeren.
Unia coördineert en participeert ook aan structurele projecten, initiatieven op het
terrein en onderzoek. Aan tal van autoriteiten richten we geregeld aanbevelingen.
... en herstel

Als je het slachtoffer bent van discriminatie, pesterijen, haatboodschappen (ook
online) of haatmisdrijven op grond van de beschermende criteria uit de
antidiscriminatiewetgeving, dan kan Unia je advies geven en ondersteunen. Dat doen
we in vertrouwen en in alle onafhankelijkheid. De diensten van Unia zijn gratis.
In deze folder verneem je meer over wat Unia voor jou kan doen of bekijk volgend
filmpje:

Contact opnemen met Unia
Heb je een algemene vraag?

Schrijf, bel, fax of mail Unia op:
Koningsstraat 138, 1000 Brussel
t 02 212 30 00
f 02 212 30 30
info@unia.be
Wil je discriminatie melden?

1. surf naar de website van Unia en vul het meldingsformulier in
2. bel naar het gratis nummer 0800 12 800 van maandag tot vrijdag, telkens van
9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur
3. bezoek de hoofdzetel in Brussel zonder afspraak op donderdag van 9.30 tot
12.30 uur (Koningsstraat 138, 8000 Brugge)
4. maak een afspraak bij het lokaal contactpunt:
Unia Regio Brugge
Hoogstraat 9 (2de verdieping), 8000 Brugge
t 0475 78 39 71
brugge@unia.be
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Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 20:00 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

