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‘ISLAMOFOBIE:
NIET ACCEPTEREN,
MAAR MELDEN!’
WAAROM DEZE CAMPAGNE:
Al jaren zijn we bezig om ervoor te zorgen dat islamofobie/moslim-discriminatie
als een aparte discriminatiegrond geregistreerd wordt, zoals dat ook gebeurt met
antisemitisme en homofobie.
Het is belangrijk dat mensen incidenten bij een meldpunt melden om een
duidelijk beeld te krijgen van de aard en de omvang van het probleem en
een effectieve aanpak mogelijk te maken. Om verschillende redenen
wordt er nog lang niet altijd melding gedaan van ervaren discriminatie.
De campagne ‘Islamofobie: niet accepteren, maar melden’ probeert
hier verandering in te brengen. We zijn met verschillende organisaties
in gesprek gegaan om een nauwere samenwerking met hen aan te
gaan en onze krachten te bundelen in de strijd tegen islamofobie.
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COLLECTIEF TEGEN ISLAMOFOBIE EN DISCRIMINATIE:
Emcemo is coördinator en initiatiefnemer van het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie,
kortweg het CTID. Het CTID is opgericht in oktober 2013 en is een netwerk van zelforganisaties,
wetenschappers, juristen, docenten en andere deskundigen op het gebied van islamofobie en
discriminatie. Het CTID streeft naar een multiculturele samenleving op basis van respect waar geen
plaats is voor islamofobie, homofobie, antisemitisme of enige andere vorm van discriminatie. Het
CTID streeft naar meer bewustwording en geeft daarom op allerlei manieren voorlichting over
islamofobie. Op deze manier zorgt het CTID ervoor dat islamofobie hoog op de politieke agenda te
komt te staan.
Het CTID beschikt over een Meldpunt Islamofobie en Discriminatie waar klachten worden
geregistreerd. Iedereen kan bij dit meldpunt klachten indienen die te maken hebben met
discriminatie of islamofobie via de mail (islamofobie@gmail.com) , telefoon (020-4288825) of
door gewoon eens bij Emcemo naar binnen te lopen. Het meldpunt kan u doorsturen naar de
bevoegde instantie en ondersteuning bieden bij het ondernemen van verdere stappen. Door het
laagdrempelige karakter van het meldpunt vervult het een brugfunctie tussen melders en instanties.
Klachten worden bij het meldpunt altijd geregistreerd.

MDRA
Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen
waar burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie. In Amsterdam is dit het MDRA. Dus
bent u afgewezen bij een sollicitatie vanwege uw huidsklende) geloofsovertuiging? Uitgescholden
omdat u homo of lesbisch bent? Meer weten over discriminatie in de regio Amsterdam-Amstelland?
Of bent u op zoek naar een gastspreker of naar een les over discriminatie?
Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) zet zich in voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Woont u in Amsterdam, Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen of Ouder-Amstel dan kunt u terecht bij het MDRA om een klacht in te dienen of voor advies.

HET COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
Voor het melden van klachten bij Het College waarbij godsdienst een rol speelt, moet de klacht gaan
over discriminatiekwesties op school, werk, wonen, winkelen, uitgaan en/of sport. Hier gaat het om
bijvoorbeeld afgewezen worden voor een sollicitatie of stage of het niet mogen afsluiten van een
(telecom) abonnement. Denk bijvoorbeeld ook aan discriminatie bij deurbeleid van clubs. Wilt u
weten of u met uw klacht een procedure kunt starten? Of misschien eerst weten of er nog andere
oplossingen zijn? Of alleen melding doen van een geval van discriminatie? Bel dan Het college: 0308883888 of mail naar info@mensenrechten.nl
Zodra de klacht binnen is kijkt Het College of het de klacht mag behandelen. Als dat zo is wordt een
onderzoek gestart. Dit is kosteloos voor de melder. In het onderzoek stel Het College aan de persoon of organisatie waartegen de klacht is ingediend vragen over het probleem. Een klacht moet wel
worden onderbouwd met méér dan alleen een mening of een gevoel, bijvoorbeeld met een getuigenverklaring, e-mails of ander bewijs. Na het onderzoek is er een zitting waarbij er Collegeleden (een
soort rechters) aanvullende vragen te stellen aan zowel de melder van de klacht als de persoon of
organisatie waartegen de klacht is ingediend.

POLITIE
Als u bent lastig gevallen, uitgescholden, mishandeld of erger, dan kunt u aangifte doen bij de politie.
Hierbij gaat het om strafvervolging. U kunt telefonisch een afspraak maken via 0900-8844 of via
het online contactformulier. Uiteraard kunt u ook langsgaan bij uw plaatselijke politiebureau. Bij de
politie kunt u niet alleen aangifte doen, maar ook een melding maken als slachtoffer of getuige. Dit
kan ook anoniem: meldformulier-discriminatie.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.politie.nl

MIND
Discriminerende uitingen gezien op internet? Meld het bij MiND! Iedereen in Nederland heeft
recht op een gelijke behandeling. Discriminatie is verboden, ook online. Veel websites, blogs en
sociale media hebben daarom een goed moderatiebeleid. Toch worden ook op internet groepen
gediscrimineerd. MiND is het landelijke meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op
internet.
Na het ontvangen van een melding over een discriminerende uiting onderzoekt MiND allereerst
of de uiting (nog) online staat. Vervolgens beoordeelt MiND of de uiting strafbaar is op basis van
artikel 137c t/m 137e van het Wetboek van Strafrecht en de bijbehorende jurisprudentie. Als dit het
geval blijkt, dan verzoekt MiND de beheerder of moderator van de betreffende website om de uiting
te verwijderen.
Als aan een (herhaald) verzoek geen gehoor wordt gegeven zal MiND een aangiftedossier opstellen
voor het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan een strafrechtelijk onderzoek starten naar
aanleiding van een aangifte.
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