Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling
Eerste Weteringplantsoen 2c , 1017 SJ Amsterdam

Uitgevoerde activiteiten
Voortzetting Campagne (Campagne ‘Niet Accepteren maar Melden’ en het Meldpunt
Islamofobie en Discriminatie.)
Doel: verspreiding informatie over het Meldpunt en maken van meldingen, organiseren van
bijeenkomsten, en ontvangen van meldingen.
Verwacht direct bereik: 300. Indirect: een veelvoud.
1. Campagne ‘Niet Accepteren maar Melden’
Er zijn 2000 flyers met de oproep om/hoe islamofobe gebeurtenissen te melden verspreid in/via
moskeeën, directe partners, en het netwerk van EMCEMO.
Op de bijeenkomsten die het Meldpunt organiseerde over islamofobie en het doen van meldingen
kwamen ongeveer 4000 bezoekers af. Daarnaast is er een groot aantal informatieverzoeken
binnengekomen per email (150), Facebook (115) en de website (31).
Deze campagne wordt voortgezet, waarbij met name ook de rol van het OM onder de loep genomen
wordt. Bij slachtoffers van islamofobie bestaat weinig vertrouwen in politie en het juridisch systeem.
Dit is over het algemeen gebaseerd op slechte ervaringen van slachtoffers of hun gemeenschap met
niet-sensitieve en/of onbekwame agenten. Daarnaast bestaat bij de slachtoffers nogal eens het
gevoel dat ze over te weinig bewijs beschikken voor een succesvolle zaak gebaseerd op het lage
aantal zaken dat door het OM opgepakt en succesvol vervolgd wordt.
Om het vertrouwen bij melders te vergroten werd en wordt opnieuw meer aandacht besteed aan de
follow up van de meldingen die gedaan worden bij het Meldpunt, de ADB’s en de politie en de rol die
het OM daarbij vervult.
Resultaat
In de afgelopen periode is de band met de ADB’s en het College voor de Rechten van de Mens versterkt en wordt er nauwer samengewerkt. De ADB’s zijn vaker vertegenwoordigd bij debatten en
bijeenkomsten van EMCEMO/CTID, de relaties zijn verbeterd, islamofobie wordt inmiddels ook bij de
ADB’s serieus genomen en als aparte discriminatiegrond behandeld. De campagne Meld Islamofobie
heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen.
Doelen
Om de activiteiten van partners (inclusief de manier van registratie en dataverzameling) op één lijn te
zetten en een gezamenlijke strategie op te zetten, is de mogelijkheid van een protocol besproken.
Daarin zou bijvoorbeeld ook gezamenlijke jaarlijkse rapportage passen.
Tevens dienen er nieuwe doelgroepen benaderd te worden via nieuwe kanalen, zoals jongeren en
vluchtelingen, die nog onvoldoende worden bereikt.
Uitbreiden van de campagne, gebaseerd op de ervaring van onze eerdere campagne. Verschillende
partners maken een plan van aanpak om de campagne landelijk te coördineren.
2. Manifest tegen moslimhaat
Het CTID stelde een manifest tegen moslimhaat op welke landelijk verspreid is via email aan de partners en het netwerk van het CTID, via de website van het CTID, via Facebook Promoties, en tijdens
bijeenkomsten.
Op 19 juni vond bij stichting Argan de bijeenkomst ‘Stad van tolerantie’ plaats, waarbij het door
EMCEMO/CTID geïnitieerde manifest tegen moslimhaat werd gepresenteerd. Dit manifest is
verspreid onder relevante actoren zoals moskeeën en lokale en nationale overheden, o.a. via de mail,
social media en bijeenkomsten. Inmiddels hebben al zo’n 750 verschillende organisaties en
individuen het manifest ondertekend. Zie onder A2, Stad van de tolerantie

Resultaat
Landelijk verspreid, 750 ondertekenaars
Discussie opgestart over melden en de beeldvorming over islam in Nederland, over onderwijs,
islamitische scholen, scheiding van kerk en staat, salafisme, radicalisering
Binnen de islamitische gemeenschap is op basis van het manifest besloten volgend jaar een congres
te organiseren onder het thema: ‘Moslims aan het woord’
Doelen
Bewustwording middels verdere verspreiding en ondertekening van het manifest, maatschappelijk
debat
3. Meldpunt Islamofobie en Discriminatie
Afstemming meldpunten (keten)partners:
Op 13 februari 2019 zijn de meldpunten (keten)partners bij elkaar gekomen. Aanwezig waren
Roemer van Oordt (Projectbureau Zasja), Abdou Menebhi (Emcemo) , Cyriel Triesscheijn (Radar),
Saida Derrazi (CTID), College voor de Rechten van de Mens(CRM), Frederique Janss (Landelijke
Vereniging tegen Discriminatie), Ed Faas (Politie). In dit overleg kwamen de cijfers over 2018 ter
sprake. De politie en de vereniging van discriminatie kondigden aan in april met hun gezamenlijke
cijfers naar buiten te komen. De cijfers laten zien dat bepaalde vormen van discriminatie worden
gemeld bij de politie en andere juist bij de ADV's. Verder werd er vermeld dat Radar een campagne is
begonnen met betrekken tot een App melddiscriminatie.nu die mensen linkt naar de desgewenste
discriminatie voorziening.
Het doel van deze bijeenkomsten is dat de ADV’s op de hoogte blijven van elkaars activiteiten. En
daar waar nodig elkaar te ondersteunen.
Meldingen
Van 1 april tot 30 september 2018 zijn er bij het Meldpunt 213 meldingen binnengekomen. Ongeveer
105 van de meldingen betroffen informatievragen over islamofobie. Tijdens de bijeenkomsten die
het
Meldpunt organiseerde zijn er 35 tot 40 meldingen gemaakt. 18 van deze meldingen zijn aan de
ADB’s doorgegeven en door hen opgepakt. 34 van de meldingen zijn aan de politie doorgegeven en
momenteel in procedure. Van de meldingen die aan het College (voor de Rechten van de Mens) zijn
doorgegeven, zijn er momenteel 5 in procedure.
Discriminatie op de arbeidsmarkt
40/45 meldingen betroffen discriminatie op de arbeidsmarkt en/of stages. Gemeente Amsterdam
geïnformeerd van deze meldingen, wat geresulteerd heeft in een toezegging om deze vorm van
discriminatie nader te onderzoeken en overleggen tussen de relevante wethouder en experts te laten
voeren over de beste manier dit te bestrijden. Daarnaast zijn deze meldingen ook met de
vakbewegingen (FNV) besproken waardoor zij hebben besloten wellicht een nieuwe campagne tegen
discriminatie op de arbeidsmarkt op te zetten. Ten slotte zijn deze meldingen aan het ministerie SZW
doorgegeven, en is er via Facebook ruchtbaarheid aan gegeven.
Naar aanleiding van onder andere deze meldingen heeft het Amsterdamse College van B en W
arbeidsdiscriminatie als speerpunt gekozen en wordt er binnen de gemeente stevig ingezet op het
voorkomen en bestrijden van deze vorm van discriminatie.
Vrouwen met Hoofddoek
Vrouwen met hoofddoek die in het openbaar islamofobe uitingen ervaren meldden 36 incidenten.
Dit betrof onder andere een geval waarin een groep vrouwen (met hoofddoek) stelselmatig te maken

kregen met verbale en fysieke uitingen van geweld gericht tegen hun geloof. Het CTID heeft met
deze groep vrouwen gesproken en heeft hiervan melding gemaakt bij het MDRA en de politie. Wegens gebrek aan bewijs heeft de politie geen aangifte opgenomen. Het MDRA wilde de zaak niet collectief behandelen en verzocht de vrouwen individueel melding te doen van de voorvallen. Een deel
van deze vrouwen heeft dit inderdaad gedaan, maar voor een ander deel van de vrouwen was de
drempel te hoog. Uiteindelijk is er door het CTID voorlichting gegeven aan deze vrouwen over het
verzamelen van bewijs en het melden van incidenten bij een ADB of de politie.
Scholen en moskeeën
Over incidenten bij scholen en moskeeën zijn 18 meldingen binnengekomen. Zulke incidenten
betroffen bijvoorbeeld het ontvangen van dreigbrieven door moskeeën, of een islamitische school in
Sloterdijk waar extreemrechtse protesteerders op het dak van de school spandoeken met
anti-islamitische leuzen ophielden, of een moskee waarvoor een bloederige hoofdloze pop was
neergelegd. Deze incidenten zijn aan gemeente Amsterdam doorgegeven, resulterend in een bezoek
van de burgemeester aan de slachtoffers. Het Meldpunt heeft gesprekken met de gedupeerden
gevolgd ter ondersteuning van de slachtoffers en informatieverschaffing over het doen van aangifte.
Van de 2 bovenstaande gevallen zijn aangiftes gedaan, maar de voortgang daarover is niet bekend.
Het aantal incidenten staan inmiddels niet meer op zichzelf, uit onderzoek van Ineke van der Valk en
Republiek Allochtonië blijkt hoe groot het aantal incidenten is waarmee moskeeën en scholen te
maken krijgen.
Resultaat
213 meldingen tussen maart 2018 en maart 2019
Betere samenwerking tussen de verschillende instanties
Vergroting van het aantal meldingen bij de diverse instanties als politie, MiND, SPIOR, Meld Islamofobie en de ADB’s
Doelen
Vergroten van de meldingsbereidheid
Versterken van het netwerk van anti discriminatie organisaties
Betere follow up
Rol van het OM en de politie dient versterkt en verbeterd te worden
Implementatie in 2020 van samenwerkingsprotocol voor verbetering registratie en samenwerking
ketenpartners, gedragen en getekend door CTID partners
Gezamenlijke jaarlijkse rapportages islamofobe meldingen, 2020
Bij de bestrijding van moslimdiscriminatie zet het netwerk onder meer in op de verhoging van
meldingsbereidheid en weerbaarheid van moslims en de bevordering van lokale samenwerking in de
aanpak. Op lokaal niveau valt volgen ons bijvoorbeeld nog winst te realiseren in de samenwerking
tussen anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s), politie, Openbaar Ministerie, gemeentelijke diensten,
moskeeën en andere organisaties die veel moslims bereiken.
Angst voor vergelding of herhaling is een factor van betekenis. Melding en aangifte van bedreigende
incidenten bij de politie of ADV’s is bijvoorbeeld voor moskeebestuurders alles behalve een
uitgemaakte zaak, laat staan er mee naar buiten treden. Veel van hen kiezen ervoor – soms in
overleg met de politie - om incidenten niet in de openbaarheid te brengen, om angst bij bezoekers te
voorkomen en de zaak niet op de spits te willen drijven. De gedachte hierachter is soms ook dat met
het inschakelen van de media de daders de aandacht krijgen die ze zoeken, wat leidt tot
kopieergedrag en dus meer bedreigingen. Dat verklaart ook de wisselende reacties vanuit ‘de’
moslimgemeenschap op bijvoorbeeld dreigbrieven met nazisymbolen en anti-islam retoriek. Wel
wordt er door steeds meer overkoepelende verbanden bij alle moskeebestuurders op aangedrongen
om te melden en aangifte te doen. Tenslotte speelt gewenning helaas een belangrijke rol, zeker bij

impliciete vormen van discriminatie en uitsluiting. Door deze samenhang van factoren zien we nog
maar ‘het topje van de ijsberg’.
A.2. Informatiebijeenkomsten
11 April, bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
David Frieggieri, de coördinator tegen moslimhaat van de Europese Commissie, komt op uitnodiging
van het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) naar Nederland.
Het CTID organiseerde samen met Meld Islamofobie, Landelijke Vereniging tegen Discriminatie,
Republiek Allochtonië, Muslims for Progressive Values Nederland, een expertmeeting met
organisaties en instellingen die zich inzetten om moslimhaat en -discriminatie te bestrijden en de
NGO’s die op dit terrein actief zijn (CTID, CMO, SPIOR, Meld Islamofobie, studentenorganisaties), het
College voor de Rechten van de Mens, politie en ADV’s, met als doel:
Het uitwisselen van ervaringen, best practices, en knelpunten waar de organisaties tegenaan lopen
middels korte presentaties en een vragensessie.
Het informeren van Friggieri over de ontwikkelingen in Nederland en bovenstaande ervaringen, best
practices, en knelpunten.
De organisaties te informeren over initiatieven, (samenwerkings)mogelijkheden en plannen tegen
moslimhaat van de Europese Commissie (EC).
Voor een verslag van het symposium zie bijlage, ‘Expertmeeting moslimhaat en discriminatie 11 april
2018’
Resultaat
Versterking van het Nederlandse en Europese netwerk
Uitwisseling van best practices
Kennis verbreding
Kennismaking met het Europese beleid
verwachting van de organisaties ten opzichte van de Europese commissaris
betrokkenheid van de organisaties bij het Europese netwerk
Doelen
Banden met het netwerk verder versterken en gebruik maken van elkaars expertise
Informatie over het beleid en de invloed daarvan op het Europees Parlement
Voorlichting omtrent landelijke en Europese wetgeving
Beïnvloeding voor een Europees actieplan van de Europese Commissie
Aantal deelnemers
Ca. 50 personen

19 juni, Stedelijk seminar: stad van de tolerantie
Samen met het CTID en Moskee Alert is op 19 juni het seminar “Stad van de Tolerantie”
georganiseerd. Thema van de bijeenkomst was het verharde debat in Nederland en de toenemende
polarisatie in Amsterdam dat ertoe heeft geleid dat gemeenschappen lijnrecht tegenover elkaar
staan. Er is een toename van discriminatie en sociale uitsluiting en een afname van tolerantie.
Sterker nog, tolerantie heeft plaatsgemaakt voor wantrouwen en angst, iets wat vooral ook zichtbaar
wordt als er gekeken wordt naar de discriminatie wegens moslims in de stad. Het bekladden van
moskeeën, het afrukken van hoofddoeken en acties van Pegida zijn enkele voorbeelden. Doel van het
seminar was om te bespreken hoe de toon in zowel het politieke als in het publieke debat veranderd
kan worden en hoe iedereen in Amsterdam daar een bijdrage aan kan leveren. Met gesprekspartners
uit verschillende sectoren is gesproken over hoe moslimhaat het beste aangepakt kan worden. Er zijn
inleidingen gehouden door Rutger Groot Wassink, Yassin Elforani en Martijn de Koning. Abdou

Menebhi van EMCEMO presenteerde namens het CTID het nieuw opgestelde manifest “Tegen
Moslimhaat & Discriminatie van Moslims” (zie bijlage). Vervolgens is een panelgesprek gehouden
met o.a. Jan-Bert Vroege (D66), Sofyan Mbarki (PvdA), Anne Marttin (VVD), Femke Roosma
(GroenLinks), Ewoud Butter (Republiek Allochtonië) en Saida Derrazi (CTID). De avond werd geleid
door Jamal Ezzarqtouni. Geconcludeerd werd dat discriminatie en haat tegen moslims op drie
niveaus plaatsvindt, die elkaar tevens overlappen: 1) de persoonlijke interactie in het dagelijks
verkeer, op school, arbeidsmarkt, op internet, enz.; 2) institutioneel de discriminatie tegen moslims
ten gevolge van discriminatoir en marginaliserend beleid door overheden en bedrijfsleven; 3) in de
politiek door de continue retoriek tegen moslims en het uitzonderen van hen van andere
bevolkingsgroepen.
Resultaat
Aan het einde van de avond zijn aanbevelingen verzameld voor beleid en vervolgstappen besproken,
naar aanleiding van het actieplan van de gemeente Amsterdam.
Doelen
Er werd opgeroepen tot het hooghouden van mensenrechten en burgerrechten voor iedereen, het
verzekeren van de sociale veiligheid van allen, dus ook van moslims, en de gezamenlijke inzet in het
tegengaan van negatieve stereotypen van moslims (en migranten en vluchtelingen in het algemeen).
Aantal deelnemers
50-60 personen

11 en 12 juli Symposium Aanpak Radicalisering in samenwerking met Amnesty internationaal, Izi
Solutions en Meld Islamofobie. (zie verslag) De resultaten van dit symposium zijn gepresenteerd
tijdens onderstaande bijeenkomst op 21 september.
Resultaat
Agenderen van het belang van een lobby richting de politiek over de aanpak van
antiradicaliseringsbeleid en mensenrechten met name voor de moslims
Doelen
Samenstellen van een witboek over slachtoffers van deze maatregelen en het organiseren van
gesprekken met de landelijke politiek over dit thema
Begeleiding van de slachtoffers
Aantal deelnemers
70 personen
21 september 2018 Terrorisme- en radicaliseringsbeleid in verhouding tot islamofobie
Stedelijk symposium “21 september: Europese Actiedag tegen Islamofobie”.
Ter gelegenheid van 21 september “De Europese Dag tegen Islamofobie en Xenofobie” is in
samenwerking met de UvA en Progressieve Moslim Vrouwen op de dag zelf een debat georganiseerd
die specifiek inging op de impact van beleid (t.a.v. diversiteit, emancipatie, antidiscriminatie, maar
ook t.a.v. asiel/migratie, antiradicalisering en antiterrorisme) op de positie en de mensenrechten van
moslims en in hoeverre het huidig gevoerde beleid islamofobie positief of negatief beïnvloedt.
Sprekers waren Saida Derrazi (CTID), Sahall Wahid (Erasmus Universiteit), Martijn de Koning (UvA,
Radboud Universiteit), Abdou Menebhi (EMCEMO/CTID) en Fenna ten Berge (Muslims for
Progressive Values Nederland). De laatste presenteerde ook het eerder genoemde manifest. De
discussie werd geleid door Roemer van Oordt van het Projectbureau Zasja/Republiek Allochtonïe. In
de middag zijn er 2 x 2 themasessies gehouden over a) Sociale en fysieke veiligheid van (vermeende)

moslims, 2) Vrouwelijke moslims als specifiek doelwit voor islamofobie, 3) Geloof in/en de seculiere
samenleving en 4) Intersectionaliteit, het te maken krijgen met discriminatie op verschillende
gronden. De dag werd plenair afgesloten.
Resultaat
Op de verschillende onderwerpen werden analyses gemaakt, gestaafd met voorbeelden, over het
eenzijdige beeld dat er bestaat over moslims en hoe dit stigmatisering en discriminatie verergert.
De betrokkenheid van juristen en mensenrechtenorganisaties om dit thema te volgen en de
slachtoffers te steunen.

Doelen
Beïnvloeding van het beleid met betrekking tot de aanpak van radicalisering en het waarborgen van
de mensenrechten
Aantal deelnemers
45 personen
21 september Verspreiding van de EU verklaring ‘Wake up call European Day against Islamophobia’
binnen het network van het CTID
Actieweek tegen racisme, maart 2018 ‘Islamofobie, beeldvorming’,’ Islamofobie in de media’
2 bijeenkomsten, 1 in de Pijp en 1 in West
Resultaat
Binding van antiracistische groepen rond het thema islamofobie
Doelen
Versterking van het Comité 21 maart, waar verschillende groepen deel van uitmaken
Aantal deelnemers
200 personen
31 maart 2019 bijeenkomst ‘De tijd is nu!!’ Voor allen die Islamofobie willen bestrijden.
Netwerkvergadering van de moslimorganisaties die geïnteresseerd zijn om na te denken over de
acties rond de groei van islamofobie en hoe dit netwerk wordt versterkt.
Aantal deelnemers
40 personen
Training: Het belang van melden
In het kader van het bevorderen van meldingsbereidheid is een zevental trainingen aangeboden in
verschillende delen van de stad.
•
•
•

Bij EMCEMO voor bewoners van het stadsdeel Centrum. Tijdens de bijeenkomst stond de
methodiek “Weerbaar met Woorden” centraal. Aantal deelnemers 25 personen.
Wijkcentrum de Pijp voor de bewoners van de Pijp/Rivierenbuurt. Centraal thema “Weerbaar
met Woorden”. Specifieke doelgroep: vrouwen. Aantal deelnemers: 15 vrouwen.
Stichting Argan in Nieuw West. Specifieke doelgroep: jongeren. weer voor een nieuwe groep
deelnemers lag de focus bij “Weerbaarheid met Woorden”. Aantal deelnemers: 20
deelnemers

•
•
•
•

De Grote Moskee in stadsdeel Oost informatie en gelegenheid tot het delen van ervaringen
en gelegenheid om te melden. Aantal deelnemers: 120 deelnemers.
Oranjekerk, grote bijeenkomst onder meer met de Werkgroep Marokkaanse Vrouwen in de
Pijp en het Wijkcentrum de Pijp. Aantal deelnemers 120 personen.
Blauwe Moskee in stadsdeel Nieuw West, informatie, delen van ervaringen en gelegenheid
om te melden. Aantal deelnemers 70 personen.
Mansveltschool in Bos en Lommer, informatie, delen van ervaringen en gelegenheid om te
melden. Aantal deelnemers 40 personen.

Resultaat
Kennis vergroot betreffende discriminatie, islamofobie en melding van incidenten
Doelen
Vergroten van meldingsbereidheid, drempelverlagend werken
Aantal deelnemers
Totaal 410 personen
A.3. Kadertrainingen
Doel: Het organiseren van 4 trainingen voor medewerkers (inclusief vrijwilligers en stagiaires) van
EMCEMO en partnerorganisaties gericht op deskundigheidsbevordering omtrent meldingen,
aangiften, (gerechtelijke) procedures en slachtofferhulp.
Er hebben 4 trainingen aan 15 deelnemers plaatsgevonden. Middels voorbeelden van
islamofobe incidenten werden deelnemers via best practices en ervaringsdeskundigen hoe om te
gaan met meldingen van islamofobie. Daarbij werd dieper ingegaan op het belang van het ondersteunen van de slachtoffers zowel praktisch als mentaal en emotioneel. Er werd geoefend met het
gebruik van het meldingsformulier ven het Meldpunt door middel van cases en de rol en bevoegdheden van diverse instanties als politie, ADB’s, College voor de Rechten van de Mens etc.
Resultaat
kennis vergroting, deelnemers zijn beter in staat discriminatie en islamofobie te herkennen en
melders te begeleiden en ondersteunen
Doelen
Meldingsbereidheid vergroten en melders ondersteunen en/of doorverwijzen
Aantal deelnemers
15 personen
B.1. Afstemming meldpunten en (keten)organisaties
Doel: 4 gesprekken met relevante actoren met als doel het delen van ervaringen en best practises,
het afstemmen van activiteiten, en een brede lobby te creëren voor eenduidige registratie en opname van islamofobie als aparte discriminatiegrond.
Verwacht bereik: 80 personen (4*20).
Er hebben 2 overleggen met de relevantie ministeries, CSO’s, ADB’s, en de politie
plaatsgevonden waarin een gezamenlijke campagne en afstemming van activiteiten en registratie
besproken werden.
Op 11 April vond bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een symposium plaats,
georganiseerd door het CTID samen met Stichting Meld Islamofobie, de Landelijke Vereniging tegen

Discriminatie, Republiek Allochtonië en Muslims for Progressive Values. Thema van het symposium
was moslimhaat en discriminatie. Sprekers waren onder andere de door het CTID uitgenodigde
Coördinator anti-Moslimhaat van de Europese Commissie, David Friggieri en een aantel Nederlandse
experts. Tijdens het symposium lag de focus op het inzetten van mogelijkheden binnen de
Europese Commissie en het bundelen van krachten tegen Islamofobie op Europees niveau. Naar
aanleiding van het symposium op 11 april zal verdere afstemming met het Europees Netwerk tegen
Islamofobie plaatsvinden over gezamenlijke activiteiten en lobby. Zie hierboven
Op 21 september, Europese dag tegen Islamofobie, werd in samenwerking met partner Argan een
symposium georganiseerd met betrekking tot antiterrorisme maatregelen en de impact ervan op
islamofobie. Zie hierboven.
Resultaat
Vergroting en versterking van het (inter)nationale netwerk, vergroting van kennis van de Europese
wetgeving, afstemming gezamenlijke campagne en activiteiten
Doelen
Islamofobie beter op de kaart krijgen, netwerk blijven vergroten en versterken, samenwerking tussen
de netwerkpartners
Aantal deelnemers
Totaal 75 deelnemers

B.2. Versterking/verbreding samenwerking anti-discriminatie organisaties
Doel: verbreden van de alliantie tegen Islamofobie.
Verwacht bereik: 100 personen (2*50 deelnemers)
Via het Comité 21 maart zijn er diverse bijeenkomsten geweest waarin de specificaties en implicaties
van islamofobie op de kaart van bredere antidiscriminatie organisaties gezet werden.
Op 18 maart vond de internationale dag tegen racisme en discriminatie plaats. Tijdens de landelijke
demonstratie tegen racisme en discriminatie spraken leden van het CTID en Stichting Meld Islamofobie over de toename van islamofobie in Nederland.
Op 6 november organiseerde het Comité 21 Maart een ronde-tafel gesprek met als thema de
opkomst van rechts populisme in het kader van de Europese verkiezingen en de impact daarvan op
islamofobie.. “Tegen de opmars van rechtse populisten, voor een gezamenlijk gedragen economisch
politiek en sociaal alternatief.
Resultaat
Versterking en verbreding van de samenwerking
Doelen
Het verder versterken en verbreden van de samenwerking
Aantal deelnemers
Totaal 70

