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1. Inleiding: islamofobie in de politiek  
 
In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van 2021 bracht het Collectief tegen 
Islamofobie en Discriminatie (CTID) en Emcemo de relatie tussen islamofobie en 
discriminatie enerzijds en de rol van de politieke partijen anderzijds nader voor het 
voetlicht. Dit gebeurde door middel van een survey, een analyse van de 
verkiezingsprogramma’s en vier gespreksbijeenkomsten. 
 
In dit verslag zullen we daarom eerst ingaan op het thema moslimdiscriminatie op de 
politieke agenda (hoofdstuk 2) en analyseren we de plaats van discriminatie tegen 
moslims in de verkiezingsrogramma’s (hoofdstuk 3). Vervolgens geven we de 
resultaten weer van een niet-representatieve steekproef onder Nederlandse moslims 
over ervaringen met racisme en discriminatie (hoofdstuk 4). Op basis van die 
steekproef is er een overzicht gemaakt van mogelijke suggesties om iets te doen tegen 
discriminatie en moslimhaat (hoofdstuk 5). In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 6) 
vindt u korte verslagen van de bijeenkomsten: 
 
Zondag 21 februari 15.00 – 17.30 uur: Wat kan de politiek doen om moslimhaat en 
moslimdiscriminatie tegen te gaan? 
 
Zaterdag 6 maart 16.00 – 18.00 uur: Rise of Islamophobia in Europe 
 
Zaterdag 13 maart 16.00 – 18.00 uur: Waar staan we nu? 
 
Zaterdag 20 maart 16.00 – 18.00 uur: Terugkijken en vooruitblikken. 
 
Het onderzoek en de bijeenkomsten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage 
van Stichting Democratie en Media. Het CTID dankt allen die aan het onderzoek en 
aan de bijeenkomsten hebben meegewerkt en aanwezig zijn geweest. 
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2. Moslimdiscriminatie op de politieke agenda 
 
Uit een artikel van Ewoud Butter op Republiek Allochtonië blijkt dat sinds 2010 met 
enige regelmaat in het Nederlandse parlement aandacht gevraagd wordt voor het 
tegengaan van moslimdiscriminatie en moslimhaat.1 Dit hoofdstuk is een korte 
samenvatting van dit artikel, dat in uitgebreidere vorm ook in de vierde monitor 
moslimdiscriminatie zal verschijnen.  
 
Het kabinet Rutte II maakte in 2015 een voorzichtig begin met het ontwikkelen van 
beleid. Zo wordt sindsdien moslimdiscriminatie door Antidiscriminatievoorzieningen 
(en tot 2019 politie) apart geregistreerd. Ook besteedde het vorige kabinet aandacht 
aan de beveiliging van moskeeën, dat leidde onder andere tot een Handreiking 
Veilige Moskee, en er werd onderzoek gedaan naar de triggerfactoren van 
moslimdiscriminatie.   
 
In het regeerakkoord van het derde kabinet Rutte werd voor het eerst de 
discriminatie en uitsluiting van moslims expliciet genoemd: “ Voor (..) moslimhaat 
(..) is geen plaats in onze samenleving.”  
 
Nadat eerder GroenLinks (Nevin Özütok) en DENK (Selcuk Öztürk en Farid Azarkan) 
door middel van een motie vergeefs gevraagd hadden om specifiek beleid gericht 
tegen moslimdiscriminate, werd in 2019 wel een motie aangenomen van de 
PvdA’ers Gijs van Dijk en Kirsten Van den Hul. Zij vroegen de regering om "in 
gesprek te gaan met vertegenwoordigers uit de islamitische gemeenschap te gaan met 
als doel specifiek beleid te ontwikkelen dat bijdraagt aan het tegengaan van 
discriminatie van moslims."  
 
Dit leidde tot een brief op 11 november 2020 van de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid Wouter Koolmees (D66). In deze brief werd onder andere verwezen 
naar het ‘Manifest tegen Islamofobie’ (zie bijlage). Dit manifest is opgesteld 
door Meld Islamofobie, S.P.E.A.K., het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie 

																																																								
1	https://www.republiekallochtonie.nl/blog/achtergronden/kabinet-en-kamer-zoeken-nog-naar-aanpak-van-
moslimdiscriminatie	 
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EMCEMO en IZI Solutions. Op de inhoud van het manifest wordt door het kabinet 
verder amper ingegaan.  
Minister Koolmees liet in de brief weten dat hij naar aanleiding van de motie het 
afgelopen jaar focusgroepen heeft laten organiseren waarin met moslims en niet-
moslims is gesproken over moslimdiscriminatie. Ook is er in 2019 en begin 2020 
gesproken met vertegenwoordigers van verschillende moslimorganisaties. Daarnaast 
heeft hij het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) opdracht gegeven een 
verkenning uit te voeren naar de maatregelen van andere Europese landen om 
moslimdiscriminatie tegen te gaan.   
Uit de verkennende gesprekken die door het ministerie zijn gevoerd komt onder 
andere naar voren dat moslimdiscriminatie in het bijzonder op de arbeidsmarkt en in 
het onderwijs wordt ervaren. Vooral zijn er zorgen over discriminatie tegen 
moslimvrouwen met een hoofddoek. De lage meldingsbereidheid bij discriminerende 
incidenten en ervaringen werd door velen als een probleem genoemd. Negatieve 
beeldvorming en stereotypering van moslims, waaraan soms ook de overheid 
bijdraagt, worden als een grote belemmering ervaren. De gesprekspartners van het 
ministerie hebben aangegeven weinig bewustzijn in Nederland te ervaren over 
moslimdiscriminatie. Het bevorderen van sociaal contact wordt als een oplossing 
gezien.  
Zonder dit overigens nader toe te lichten onderstrepen deze uitkomsten volgens het 
kabinet het “belang van een brede aanpak van discriminatie door het kabinet, welke 
ook toeziet op moslimdiscriminatie.” Anders gezegd: het kabinet ziet geen aanleiding 
voor specifiek beleid, maar zet vooral in op breed anti discriminatiebeleid waarin ook 
aandacht is voor moslimdiscriminatie.  
Op grond van de gesprekken gaat het ministerie nog wel mogelijkheden verkennen 
om de aanpak tegen moslimdiscriminatie te versterken. Zo wordt een 
verbeteringstraject gestart gericht op de meldingsbereidheid, met ook een rol voor 
moslimorganisaties. Ook wordt gedacht over een conferentie over intersectionaliteit 
in samenhang met een traject dat gestart is naar aanleiding van de Black Lives 
Matter demonstraties. Verder wil de minister de stappen verkennen welke stappen de 
overheid zelf kan zetten in het tegenaan van stereotype beeldvorming en 
stigmatisering over moslims. Ook wordt in dit verband verwezen naar een 
verkennende studie die het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) in 2021 
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zal uitvoeren naar ontwikkelingen en trends in de burgerschapsbeleving van 
Nederlandse moslims. 
 
Het kabinet gaat in de brief niet in op institutionele vormen van moslimdiscriminatie 
en ook niet op de registratie van moslimdiscriminatie. Deze vorm van discriminatie 
werd sinds 2015 apart geregistreerd als subcategorie van discriminatie op grond van 
godsdienst door de politie en de antidiscriminatievoorzieningen. 
De politie is hier in 2019 mee gestopt. Er is hierdoor minder zicht op deze vorm van 
discriminatie. GroenLinks (Nevin Özütök) heeft in de Tweede Kamer en in de 
Amsterdamse raad (Simion Blom en Femke Roosma) om opheldering gevraagd. Uit 
antwoorden van het Amsterdamse college en de minister blijkt dat 
moslimdiscriminatie niet meer kwantitatief geregistreerd zou worden vanwege een 
andere werkwijze van de politie.  
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3. De aanpak van moslimhaat en moslimdiscriminatie in de 

verkiezingsprogramma’s  
 
In opdracht van het Comité 21 maart schreven Floor Boots en Ewoud Butter in 
aanloop naar de verkiezingen verschillende artikelen op de website van Comité 21 
maart en Republiek Allochtonië over de aanpak van verschillende vormen van 
racisme en discriminatie. In een artikel over de aanpak van moslimhaat en 
moslimdiscriminatie in de verkiezingsprogramma’s werd geconcludeerd, op grond 
van een inventarisatie die Ewoud Butter eerder voor KIS maakte, dat er zes partijen 
waren die de aanpak van moslimdiscriminatie of moslimhaat expliciet in hun 
programma hadden vermeld: D66, GroenLinks, PvdA, DENK, BIJ1 en NIDA. 
Sommige partijen noemen deze vormen van uitsluiting in een opsomming van 
verschillende vormen van discriminatie en racisme. Andere partijen doen daarnaast 
ook specifieke voorstellen, die in het schema hieronder worden samengevat.  
 

   
Boots en Butter maken hierbij de klanttekening dat het belangrijk is te beseffen dat 
wanneer één partij een specifiek voorstel doet, dat nog niet betekent dat andere 
partijen dat voorstel niet steunen. Ze hebben het alleen niet in hun 
verkiezingsprogramma opgenomen.  
 
De moslimstemwijzer vroeg partijen te reageren op de stelling “Smalende 
godslastering moet weer strafbaar worden gesteld”. Alleen de SGP, DENK en NIDA 
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reageerden hierop met ‘eens’. De ChristenUnie reageerde niet. Omdat deze partij 
destijds tegen het afschaffen van het verbod op godslastering stemde, rekent de 
moslimstemwijzer dat deze partij het er ook mee eens is.  
De Partij van de Eenheid was niet meegenomen in de moslimstemwijzer omdat de 
partij niet in alle kiesdistricten deelneemt. In het verkiezingsprogramma  besteedt de 
partij wel aandacht aan het tegengaan van moslimhaat en schrijft onder andere: "De 
Partij van de Eenheid maakt geen onderscheid in onrecht en pleit voor een Nationaal 
Coördinator, die antisemitisme, racisme en islamofobie voortvarend aanpakt. Naast 
politieke vertegenwoordiging zetten wij in op verdere emancipatie van de 
moslimgemeenschap." 
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4. Verslag van de peiling  
 
Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie en Emcemo organiseren in aanloop 
naar de verkiezingen verschillende debatten met politici en anderen over de aanpak 
van moslimhaat en moslimdiscriminatie. In dat kader is tussen 25 januari en 16 
februari een verkennende peiling uitgezet. Martijn de Koning en Ewoud Butter 
beschrijven hieronder de resultaten van deze peiling.2  
 
De peiling 
Doel van deze peiling was om een geïnformeerd verkennend beeld te krijgen van 
mogelijke interventies om moslimdiscriminatie en moslimhaat tegen te gaan. Het is 
belangrijk te beseffen dat deze peiling niet representatief is en geen afspiegeling 
vormt van de Nederlandse bevolking of een specifiek deel ervan. We beogen dus ook 
geen uitspraken te doen over een populatie. 
 
De peiling is online en via whatsapp verspreid. Respondenten hebben zichzelf 
anoniem aangemeld en zijn niet geselecteerd. Er is dus geen random selectie uit een 
populatie en het ligt voor de hand om te veronderstellen dat mensen die 
moslimdiscriminatie en moslimhaat een probleem vinden of er mogelijk zelf ervaring 
mee hebben, eerder mee toen.   
We zien de uitkomsten dan ook als een kleine verkenning en aanzet voor discussie en 
voor mogelijk verder onderzoek. In de komende weken publiceren we stapsgewijs de 
resultaten van de enquête. In deze aflevering vatten we resultaten van de peiling 
samen: wat zien de respondenten zien zij als belangrijke maatregelen die de politiek 
moet nemen? In een volgend verslag gaan we inhoudelijk in op de ervaringen 
van respondenten met de invloed van politici op hun dagelijks leven in relatie tot 
moslimhaat en moslimdiscriminatie. In een laatste verslag presenteren we 
voorzichtige conclusies en aanbevelingen. 
 
Wie zijn de respondenten? 

																																																								
2	Dit	hoofdstuk	verscheen	eerder,	inclusief	verwijzingen,	als	artikel	op	Republiek	Allochtonië	(	
https://www.republiekallochtonie.nl/blog/achtergronden/ervaringen-met-moslimdiscriminatie-en-de-rol-van-
de-politiek-deel-i-een-peiling)	en	op	Closer	(https://religionresearch.org/closer/2021/02/24/ervaringen-
discriminatie-rol-politici/	)		
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In totaal hebben 618 mensen gereageerd. Dit is beduidend meer dan de 200 waar we 
op hadden gerekend. Vrouwen vormen een kleine meerderheid (54%). Alle 
leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd. De grootste groep is tussen de 31 en 40 jaar 
(29%), gevolgd door 41-50 jaar (20%) en 51-60 jaar (18%).  
De respondenten zijn afkomstig uit het hele land. Relatief veel respondenten komen 
uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en in mindere mate uit Eindhoven, 
Haarlem en Zaanstad. Van alle respondenten identificeert 60% van de mensen zich 
als moslim, 36% niet en 4% gaf ‘anders’ aan. Deze laatste categorie bestaat onder 
andere uit mensen die aangeven zichzelf als christen, seculier moslim, aleviet en ex-
moslim te beschouwen. 
 
Ervaringen met discriminatie en de rol van de politiek 
De helft van de respondenten heeft zelf in het afgelopen jaar discriminatie ervaren, 
42% heeft geen discriminatie ervaren en 8% twijfelt hierover. Van de mensen die zich 
identificeren als moslims geeft 65% aan discriminatie te hebben ervaren en 8% 
twijfelt.  
 

 
 
Van de moslims die discriminatie hebben ervaren, geeft bijna 90% aan onder andere 
discriminatie op grond van hun geloof te hebben ervaren.  Dit ligt hoger dan bij ander 
onderzoek naar ervaren discriminatie onder moslims op grond van hun religie. In het 
in 2020 gepubliceerde onderzoek naar Ervaren Discriminatie door het SCP 
(Andriessen e.a, 2020) wordt geconcludeerd dat, inclusief twijfel, 69% van de 
Nederlandse moslims aangeeft zich het voorgaande jaar gediscrimineerd te hebben 
gevoeld op grond van hun geloof. In een onderzoek naar ervaren moslimdiscriminatie 
in Utrecht (Omlo, Butter, 2020) gaf 72% van de moslims aan wel eens te maken 
gehad met discriminatie op grond van hun geloof.  
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In absolute aantallen geven in onze peiling 219 moslims aan het afgelopen jaar te zijn 
gediscrimineerd op grond van hun geloof. Ter vergelijking: alle anti 
discriminatievoorzieningen ontvingen in 2019 samen 192 meldingen van 
moslimdiscriminatie. De politie is in 2019 gestopt met het registreren van 
moslimdiscriminatie.  
 
Uit het eerdergenoemde SCP-onderzoek weten we dat slechts 3% van de 
Nederlanders met een discriminatie-ervaring hiervan ook melding maakt.  
Van de niet-moslims in onze peiling geeft 24% aan discriminatie te hebben ervaren 
en twijfelt 8%. Dit is vergelijkbaar met ander onderzoek naar ervaren discriminatie. 
En, ook in overeenstemming met ander onderzoek (zie bijvoorbeeld het vergelijkbare 
onderzoek van Meld Islamofobie), degenen die discriminatie hebben ervaren, hebben 
vaak meerdere vormen van discriminatie ervaren.  
 
De meest genoemde discriminatiegronden zijn discriminatie op grond van godsdienst 
(74%), gevolgd door herkomst (60%), mening (26%), gender/geslacht (15%), leeftijd 
(9%), seksuele voorkeur (5%), beperking/handicap (4%). Een kleine 10% heeft 
‘anders’ ingevuld. Voorbeelden die in dat kader worden genoemd zijn discriminatie 
op grond van kleding, huidskleur en discriminatie op grond van de herkomst of 
religie van familieleden. Tot slot zijn er respondenten die benadrukken dat er ook 
binnen groepen wordt gediscrimineerd en groepen tegelijkertijd slachtoffer en dader 
van discriminatie kunnen zijn.  
In ons onderzoek is er geen verschil tussen moslims en anderen als het gaat om 
ervaring met discriminatie op grond van herkomst, mening en beperking. Moslims in 
ons onderzoek geven veel vaker aan gediscrimineerd te worden op grond van hun 
geloof, anderen geven vaker leeftijd, gender, seksuele gerichtheid aan als 
discriminatiegrond. Ongeveer 2/3 van de respondenten geeft aan in het dagelijks 
leven effecten te merken van de wijze waarop politici spreken over moslims. Hier 
komen we in een volgend verslag op terug.  
 
Stemmen 
Van de respondenten weet 63% al waar ze op gaat stemmen, 30% weet dat nog niet. 
Van degenen die het weten stemt een meerderheid op NIDA, BIJ1, Denk of 
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GroenLinks, bij degenen die het nog niet weten wordt vooral GroenLinks als optie 
genoemd.  
 
Maatregelen tegen discriminatie 
De respondenten zijn het eens met het gros van de mogelijke maatregelen die in de 
enquête worden genoemd, variërend van meer aandacht voor extreemrechtse 
radicalisering, toetsing van wetsvoorstellen aan de grondwet door de rechter, meer 
onderzoek, registratie van moslimdiscriminatie door de politie, campagne voor 
meldingsbereidheid, een nationaal actieplan, een nationaal coördinator aanstellen, 
enz. Daarnaast zijn er door 225 respondenten alternatieve oplossingen gegeven. De 
lijst is te lang om hier helemaal weer te geven, maar hieronder een selectie: 
Vooroordelen worden weggenomen door meer van elkaar te weten en elkaar te 
ontmoeten. Daarom moeten we meer investeren in ontmoeting, voorlichting, 
educatie etc. 
Justitie moet meer prioriteit geven aan moslimdiscriminatie. Aangiften moeten door 
politie serieuzer genomen worden, het OM moet meer tijd vrij gaan maken voor 
(moslim)discriminatie 
Er moet een onafhankelijk instituut met betaalde krachten komen dat moslimhaat 
registreert en er jaarlijks over rapporteert 
Media en politici moeten vaker aangesproken worden op het gebruik van 
stigmatiserende frames en beeldvorming 
Overheid en politici moeten zelf het goede voorbeeld geven en worden aangesproken 
of gestraft wanneer ze uitlatingen of wetsvoorstellen doen die haaks staan op de 
grondwet 
Werk als overheid meer samen met islamitische organisaties en 
migrantenorganisaties 
Aandacht voor alle vormen van discriminatie is goed, maar stop met focussen op één 
vorm van discriminatie. Maak geen hiërarchie in slachtofferschap, bevorder 
solidariteit tussen alle groepen (moslims, joden, vrouwen, lhbti+ etc.). Het is goed te 
beseffen dat al deze 'groepen' zowel slachtoffer als dader kunnen zijn van 
discriminatie en uitsluiting.  
 
Niet geheel verrassend (gegeven de vraagstelling) spreekt uit deze opsomming van 
maatregelen enerzijds een mogelijke kritiek op de overheid dat deze te weinig zou 
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doen, maar mogelijk ook een vertrouwen in de overheid als partner in de strijd tegen 
moslimhaat en moslimdiscriminatie. Iets waar verschillende panelleden in de 
discussie op zondag toch ook hun vraagtekens bij plaatsten.  
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5. Wat te doen tegen moslimhaat en moslimdiscriminatie? 

De suggesties van 225 respondenten  
 
Wat kan er gedaan worden om moslimhaat en moslimdiscriminatie tegen te gaan? 
Dit was een van de vragen in een verkennende peiling die in januari was uitgezet. In 
totaal gaven 225 respondenten een antwoord op deze open vraag. Het leverde 20 
A4’tjes aan interessante suggesties op. In dit hoofdstuk, dat eerder als artikel 
verscheen op Republiek Allochtonië en Closer geeft Ewoud Butter, geclusterd, een 
samenvatting van deze suggesties. 
 
De verkennende peiling was uitgezet in opdracht van het Collectief tegen Islamofobie 
en Discriminatie en Emcemo. Ruim 600 respondenten namen deel. Er werd gevraagd 
naar ervaringen met moslimdiscriminatie en naar mogelijke interventies die tegen 
moslimdiscriminatie genomen zouden kunnen worden. In het vorige hoofdstuk deed 
ik met Martijn de Koning al verslag van de peiling en gingen we vooral in op de 
ervaringen met moslimdiscriminatie. Dit hoofdstuk gaat over de suggesties tegen 
moslimdiscriminatie. 
 
In de peiling werden aan de respondenten enkele maatregelen voorgelegd die 
afkomstig waren uit het vorig jaar gepubliceerde Manifest tegen 
Islamofobie van Meld Islamofobie, S.P.E.A.K., het Collectief tegen Islamofobie en 
Discriminatie EMCEMO en IZI Solutions (zie bijlage). Daarnaast kwamen enkele 
punten uit verkiezingsprogramma’s. Een ruime meerderheid van de respondenten gaf 
aan belang te hechten aan:  
 

• meer aandacht voor extreemrechtse radicalisering,  
• toetsing van wetsvoorstellen aan de grondwet door de rechter,  
• meer onderzoek,  
• registratie van moslimdiscriminatie door de politie,  
• campagne voor meldingsbereidheid,  
• een nationaal actieplan,  
• een nationaal coördinator aanstellen. 
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Een kleinere meerderheid was voorstander van de afschaffing van het boerkaverbod 
en extra geld voor de beveiliging van moskeeën.  
Daarnaast vroegen we de respondenten of ze nog aanvullende ideeën voor 
maatregelen hadden. Hierop antwoordden 225 respondenten, voornamelijk moslims, 
met concrete suggesties. Het is een rijke lijst aan ideeën geworden, die inspirerend 
kunnen zijn voor beleidsmakers en voor organisaties die (moslim)discriminatie 
willen tegengaan. Ik geef de suggesties hieronder geclusterd, zoveel mogelijk letterlijk 
en zonder commentaar weer. Ik doe dus ook geen uitspraken over de wenselijkheid of 
de haalbaarheid van afzonderlijke voorstellen. Soms wordt uit de antwoorden 
duidelijk dat respondenten (totaal) verschillend over een aanbeveling denken.  

1.Algemeen beleid of specifiek beleid gericht op 
moslimdiscriminatie? 

Focus niet op moslimdiscriminatie 
• Aandacht voor alle vormen van discriminatie is goed, maar focus niet op 1 

vorm van discriminatie, maar bevorder solidariteit. Het is goed te beseffen 
dat alle 'groepen' zowel slachtoffer als dader kunnen zijn van discriminatie 
en uitsluiting.  

• Richt je vooral op het discriminatie gedeelte in de term. Zowel 
antisemitisme als moslimdiscriminatie zou in het publieke discours onder 
de grote noemer van discriminatie en racisme geschaard moeten worden. 
Zo kun je mensen duidelijk maken dat het hier over medemensen gaat en 
geen gezichtsloze groep die de wereld bestuurt of i.d. 

• Geen apart meldpunt moslimdiscriminatie (wildgroei), maar gebruik 
maken van discriminatie.nl. 

 
Geef wel specifieke aandacht aan moslimdiscriminatie  

• Specifieke aandacht voor moslimdiscriminatie is nodig. Het is een vorm 
van uitsluiting die door veel moslims wordt ervaren. Daarnaast is het een 
geïnstitutionaliseerde vorm van discriminatie. Kijk bijvoorbeeld naar de 
aanwezigheid in de Tweede Kamer van partijen als de PVV, Forum en SGP 
die moslims rechten willen ontzeggen. Maar kijk ook naar wetsvoorstellen 
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als het boerkaverbod of Pocob dat in de praktijk alleen op moslims is 
gericht.    

• Moslimhaat/discriminatie moet net zo bestraft worden als dat (terecht!) 
het geval is bij antisemitisme. 

 

2. Beleid: geef het goede voorbeeld 

Voer inclusief beleid 
• Straal als overheid uit dat de islam een onderdeel van de Nederlandse 

samenleving is geworden. Dit is geen punt van debat meer, dit is met 1 
miljoen Nederlandse moslims een gegeven.  

• Stimuleer inclusief taalgebruik door overheden.  
• De premier moet op een positieve manier aandacht besteden aan 

belangrijke feestdagen van alle minderheden, dus ook moslims. 
• Werk als overheid samen met islamitische organisaties, waaronder 

moskeeën.  
• Een verplichte inburgeringscursus en participatieverklaring voor iedereen 

ongeacht van ras en geboorte plaats. Zo niet, dan de discriminerende en 
racistische participatieverklaring voor niet-witte burgers afschaffen.  

• Maak van een aantal feestdagen van de islam nationale feestdagen. 
 
Stop met anti-moslimbeleid  

• Stop als overheid met het anti-moslimbeleid dat moslims beperkt in hun 
grondwettelijke vrijheid, uitsluit of stigmatiseert. De overheid is zelf 
aanjager geweest van moslimdiscriminatie met bijvoorbeeld de hetze tegen 
het Cornelius Haga Lyceum, het verbod op buitenlandse financiering van 
moskeeën, het willen aanpakken van weekendscholen, het boerkaverbod 
etc.  
 

3.Voorkomen van moslimdiscriminatie 

Diversiteitsbeleid/ bevorder representatie van moslims 
• Het is tijd voor meer moslims in de politiek 
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• Meer zichtbare moslims in de media.  
• Meer diversiteit in het lerarenkorps. 
• Meer diversiteit, waaronder moslims, in de top van het bedrijfsleven  
• Meer vrouwen met hoofddoek bij de politie, op tv etc.." 
• Veel vaker de stem van de slachtoffers laten horen. Zij moeten ook aan tafel 

kunnen zitten waar de besluiten genomen worden en hun perspectief 
weergeven. Vooral moslimvrouwen, aangezien ze heel vaak het eerste 
mikpunt van discriminatie zijn. 

• Vraag in de media niet alleen de ‘liberale’ of de ‘seculiere’ moslim als gast, 
maar ook de ‘orthodoxe moslim’  

• Benadruk dat moslims niet allemaal ‘conservatief’ en ‘anders’ zijn. Dat 
vergroot ‘wij-zij’ denken. Geef meer aandacht en steun voor de minder 
orthodoxe moslims. 

• Presenteer andere verhalen over moslims.  Meer persoonlijke portretten 
die zowel overeenkomsten als eventueel specifieke eigenheid van moslims 
laten zien aan de hand waarvan je leert dat mensen allemaal met dezelfde 
levensvraagstukken en zorgen kampen, veelal dezelfde waarden koesteren, 
doch deels andere normen leidend vinden om naleving van die waarden te 
waarborgen. De-exceptionaliseren van moslims als 'de ander', verhalen 
waarin islam als een achtergrond aanwezigheid is, niet voorop staat/ 
geproblematiseerd wordt. 

• Benadruk de diversiteit onder moslims. We verschillen in opvattingen, 
gebruiken, gewoonten, herkomst, leefstijl en religieuze interpretaties. We 
zijn net mensen. En bovendien: ‘moslim’ is maar een van de vele 
identiteiten die we rijk zijn. Voor de een is dit wat belangrijker dan voor de 
ander.  

 
Ga moslimdiscriminatie in het onderwijs en met educatie en training 
tegen 

• Meer aandacht voor moslimdiscriminatie op basisscholen, middelbare 
scholen, pabo's en lerarenopleidingen 

• Meer aandacht voor inclusiviteit (inclusieve didactiek en pedagogiek) in het 
onderwijs en op lerarenopleidingen. Burgerschap en maatschappijleer van 
4 t/m 18 jaar verplicht onderdeel - gegeven door bevoegde docenten 
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• In het onderwijs zou verankerd moeten worden dat islam onderdeel is van 
Nederland. Het gebrek aan kennis over de lange geschiedenis van de islam 
in Europa draagt bij aan de xenofobe houding.  

• Levensbeschouwing (van alle religies en levensovertuigingen) moet een 
verplicht vak worden zodat er meer wederzijds begrip komt.   

• Kijk kritisch naar alle vormen van stigmatiserend lesmateriaal, waaronder 
lesmateriaal dat stigmatiserend voor moslims is 

• Behandel (moslim)discriminatie als pesten. Pesten kan schadelijk zijn. 
Zorg voor een veilig klimaat waarin pesten niet wordt geaccepteerd. 

• Meer investeren in inclusief onderwijs om het wij-gevoel te versterken 
(VO-MBO- HBO) 

• Introduceer een toolkit binnen het onderwijs en bedrijfsleven wat 
jongeren/werknemers/gevers laat zien wat moslimdiscriminatie is en hoe 
ze dit direct moeten bestrijden.  

• Creëer bewustwording op scholen, bedrijven en gemeenten creëren door 
middel van diverse lezingen, dialogen, e-learnings en vast beleid.  

• Moslimdiscriminatie is een vorm van uitsluiting waar de meeste mensen in 
machtsposities geen feeling (meer) mee hebben of zelfs ronduit 
wantrouwend tegenover staan. Culturele sensitiviteit is belangrijk, maar 
ook religieuze sensitiviteit in het algemeen en in het bijzonder jegens de 
islam.   

• Laat volwassenen via trainingen bewust worden van de impact die 
discriminatie op grond van je geloof kan hebben.  

• Er moet meer aandacht komen voor institutioneel racisme en islamofobie 
binnen werkomgeving. Denk aan voorlichten en trainen van ondernemers, 
HR personeel en personeel op diverse werkgebieden. 

 
Anoniem solliciteren en quota 

• Arbeidsparticipatie van moslims bevorderen door anonieme sollicitaties.  
• Er zou een quota moeten gelden net zoals een aantal jaren is afgesproken 

voor het bevorderen van vrouwen in topposities. 
 
Meer aandacht voor stigmatisering en representatie van moslims in de 
media 
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• Betrek de media bij de bestrijding van moslimhaat en discriminatie  
• Werk aan bewustzijn in 'politiek' en mainstream-media betreffende 

taalgebruik en 'framing'; bijvoorbeeld bij gebruik van begrippen als 
moslimterroristen;  

• Let op gebruik van beeldmateriaal. Maak minder gebruik van stereotiep 
beeldmateriaal, zet bij een tekst over moslims niet steeds een foto van een 
moslima in burka 

• Stop met het associëren van de islam in de media met negatieve zaken 
wanneer dat niet relevant is. ‘De islam’ is meestal niet verantwoordelijk, 
maar wel individuen of groepen die de islam kapen voor hun destructieve 
agenda. 

• Stop in de media met het koppelen van islam aan een nationaliteit. Cultuur 
en godsdienst zijn 2 verschillende zaken. 

 
Nieuwe (eigen) instituten  

• Er zijn sterke belangenorganisaties die antisemitisme, homofobie en 
seksisme agenderen. Wij hebben deze professionele organisaties nog niet. 
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat dit er wel komt door 
bijvoorbeeld een organisatie als Meld Islamofobie te sponsoren zodat ze 
onafhankelijk kunnen (blijven) opereren.  

• Moslims moeten een eigen omroep krijgen waarmee ze hun stem kunnen 
laten horen. 

 
Wees interesectioneel. Pak ook discriminatie in eigen kring aan 

• We kunnen als moslims geloofwaardiger stelling nemen tegen 
moslimdiscriminatie wanneer we duidelijker stelling nemen tegen 
discriminatie in eigen kring van bijvoorbeeld vrouwen, zwarte mensen, 
niet-gelovigen, ex-gelovigen of anders – gelovigen. 

• Ter aanvulling en illustratie: ik ben gediscrimineerd door moslims toen ik 
nog geen moslim was, toen door niet-moslims omdat ik moslim was 
geworden en vervolgens door andere moslims omdat ik toch nooit een 
echte moslim zou worden. Ik ervaar het allemaal als discriminatie. 

• We moeten zelf intersectioneler worden en moeten bijvoorbeeld kritischer 
kijken naar onze eigen organisaties. 95% van de organisaties is langs 
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etnische lijnen georganiseerd en vrouwen doen vrijwel niet mee op 
bestuursniveau. Dat moet veranderen.  

• We moeten veel meer een podium geven aan vrouwenorganisaties als Al 
Nisa, S.P.E.A.K. en Meld Islamofobie en aan organisaties als Maruf.  

 
Inzetten van influencers  

• Zoek niet alleen moslims, maar ook niet-moslims (BN'ers) die zich willen 
uitspreken tegen moslimhaat. 

• Politici, media en BN’ers hebben een voorbeeldrol. Het zou enorm helpen 
wanneer veel explicieter stelling nemen tegen discriminatie en racisme 
(welke vorm dan ook).  

 
Meer voorlichting over de islam aan niet moslims en moslims  

• Belangrijk is dat er duidelijk vanuit de moslimgemeenschap initiatief wordt 
getoond om andere burgers in dit land te onderwijzen over de islam en 
discriminatie. 

• Onbekend maakt onbemind en ook moslims moeten meer kennis opdoen 
over hun eigen religie 

• Zet (jeugd)imams in om (hang) jongeren te onderwijzen over de islam 
 
Dialoog  

• We moeten mensen veel meer met elkaar in contact brengen. Dan zal 
ontdekt worden dat er niet veel verschil is. We zijn allemaal mens en 
wensen ook menselijk te worden behandeld.  

• Focus op verminderde segregatie en kansenongelijkheid, waardoor 
verschillende populatiegroepen met elkaar in contact komen. Onderzoek 
wijst uit dat niet-moslim jongeren met moslim vrienden minder 
stigmatiserende denkbeelden hebben.  

• Organiseer uitwisseling, bijvoorbeeld door moskeebezoeken. 
• Ga op interactieve manieren bruggen bouwen tussen diverse 

gemeenschappen; laat zien dat de 'ander' helemaal niet zo eng is 
• Stel budget beschikbaar voor multiculturele, informele 

ontmoetingsgelegenheden. 
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• Ontmoedig segregatie. Dat begint al in het onderwijs: bijzonder religieus 
onderwijs mag, maar het is niet gunstig voor ontmoeting, wederzijds begrip 
en dergelijke.  

 
Kunst, cultuur, theater 

• Maak niet alles zwaar, maar stimuleer empathie en maak gebruik van 
verbeelding, kunst, cultuur en humor. Werk bijvoorbeeld samen met Najib 
Amhali en Ali B.  

 
Vergroot kennis: doe meer onderzoek  

• Doe onderzoek naar ongewenste effecten van religieuze profilering door de 
overheid  

• Onderzoek wie de moslimhaat sponsort.  
• Maak door onderzoek duidelijk wat de maatschappelijke en economische 

bijdrage van religieuze groepen, waaronder moslims, aan de samenleving 
is.  

• Moslimdiscriminatie heeft oorzaken. Onderzoek kan uitwijzen wat de 
oorzaken van groeiende moslimdiscriminatie zijn, wie daarbij een rol 
spelen en hoe het voorkomen kan worden.  

• Er moet onderzoek gedaan worden naar de gevolgen van islamfobie en 
moslimdiscriminatie op de jeugd die ervoor kiezen om hun identiteit te 
behouden en in hoeverre dit de participatie binnen de samenleving 
belemmert.  

• Doe meer onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van mystery guests of 
waarbij een zelfde persoon als moslim en als niet-moslim solliciteert. Dat 
maakt duidelijk waar het probleem ligt.  

• Doe aan factchecking. Sommige politici en media moeten meer met feiten 
bestreden worden.  

 
Ga radicalisering tegen: de grootste islamofoben zijn de extremisten  

• Als moslims moeten we blijven letten op islamisme, jihadisme. We zijn zelf 
het meest de pineut van laatstgenoemde groepen. Het zijn vijanden van ons 
allen. Dit soort extremisme kan afkeer opwekken voor de grotere groep. 
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Laat het onderwerp niet kapen door het buitenland / herkomstland of 
buitenlandse politici 

• Als moslims moeten we alert zijn op buitenlandse overheden of 
belangenorganisaties die islamofobie kapen en gebruiken voor hun eigen 
politieke doelen, zoals Erdogan of de golfstaten. Daar moeten we verre van 
blijven. We moeten als gemeenschappen zelf ook kritisch kijken en 
transparant zijn over bijvoorbeeld de financiering van moskeeën.  

• Landen als Marokko en Turkije houden grip op hun diaspora en 
omgekeerd wordt de diaspora daardoor in Nederland soms ongewild 
geassocieerd met de (islamitische) regimes van deze landen en hun beleid. 
We moeten de mogelijkheid hebben daar afstand van te doen. Nederland 
moet daarom druk op landen als Turkije en Marokko uitoefenen dat 
Nederlanders afstand kunnen doen van hun tweede nationaliteit als deze 
ongewenst is.  

 

4. Melden en registreren 

Bevorder het melden  
• Het melden van discriminatie is belangrijk om een beeld te krijgen van de 

omvang van het probleem. Daarnaast moeten we moslimhaat niet 
normaliseren. We moeten elkaar daarom aanmoedigen incidenten te 
melden 

• De drempel om moslimdiscriminatie te melden moet omlaag en er moet 
een persoon op school, de werkvloer of de gemeente beschikbaar zijn die 
dit soort onderwerpen serieus neemt en waar je je veilig genoeg bij voelt 
om het te melden. 

• Bescherm klokkenluiders. Nu komen misstanden, bijvoorbeeld bij de 
overheid en in het bedrijfsleven niet naar buiten, omdat klokkenluiders 
zich niet veilig voelen.  

 
Politie moet moslimdiscriminatie serieus nemen 

• De politie moet moslimdiscriminatie weer apart gaan registreren. Maar dat 
alleen is niet voldoende. Het probleem ligt helaas ook vaak bij het feit dat 
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men zich niet fijn voelt om aangifte te doen omdat de politie het niet 
serieus neemt. Daarom moet een cultuurverandering plaats vinden.  

• Binnen de politieorganisatie moet ook etnisch profileren nadrukkelijker 
worden afgewezen. 

 

5.Wetgeving en handhaving 

• Discriminerende wetsvoorstellen moeten door een rechter aan de grondwet 
getoetst kunnen worden. Dat geldt ook voor discriminerende voorstellen in 
partijprogramma’s en verkiezingsprogramma’s. 

• Voor politici moeten dezelfde wetten gelden als voor andere burgers 
• Naming and shaming van discriminerende politici op social media  
• Er moet een gedragscode komen voor politici waarin duidelijk wordt dat 

politici geen antisemitische, racistische of anti-moslim uitspraken mogen 
doen. 

• Platforms als Facebook, Instagram etc. moeten eerder extreme uitingen 
verwijderen. Roep een Real Time Intelligence Center in het leven dat 
internet afzoekt naar mogelijk strafbare uitlatingen en vervolgens die 
mensen vervolgen." 

• Een appèl doen op sociale media gebruikers om zélf derden-reacties 
(comments) te modereren. 

 
Gelijke behandeling:  

• We moeten meer stelling nemen tegen het verhaal dat de islam een 
ideologie is en geen godsdienst. De islam is een godsdienst en moslims 
hebben dezelfde rechten als andere religieuze groepen  

• Iedereen roept maar dat Nederland een vrij land is en dat iedereen mag 
zijn wie hij/zij wil zijn, maar het lijkt alsof dit stopt als we het over de islam 
hebben! Dan zijn er opeens wel allemaal regels over kleding of over wat je 
mag zeggen. Stop met het hypocriete gedrag als je het woord ‘vrijheid’ niet 
kan waarborgen. Ik zou graag willen zien dat moslims op dezelfde manier 
worden gezien en behandeld als de rest van de Nederlanders.  

 
Godslastering verbieden of niet?  
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• Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar hatespeech, en 
aanzetten tot geweld mag niet. Ook moet er veel kritischer gekeken worden 
wanneer iemand en of meerdere personen/volken worden beledigd 
vanwege hun herkomst of geloofsovertuiging. Beledigen vanwege het geloof 
is geen vrijheid van meningsuiting.  

• Stigmatiseren en provoceren van de islam dient verboden te worden via de 
media. Dit valt buiten de vrijheid van meningsuiting. Je mag de islam en de 
profeet niks vinden, maar als je de profeet uitscheldt weet dat je hierdoor 
miljoenen mensen raakt. Dit kan leiden tot chaos, haat en verderf en 
eventueel rellen met veel maatschappelijke schade. Dat moet voorkomen 
worden.  

• We moeten investeren in onze weerbaarheid en niet meteen gaan klagen of 
melden. Er gebeurt veel moois uit naam van de islam, maar helaas ook veel 
naars. Stevige discussies over de islam horen daarom thuis in een 
multiculturele, schurende samenleving. Het grootste deel (95%) van de 
Nederlandse samenleving is geen moslim, vindt de islam niets en is 
opgegroeid met het idee dat alle ideeën en geloven bespot moeten kunnen 
worden. Voel je je beledigd, bijt dan van je af, maak een grap of laat het van 
je afglijden.  

 
Straffen  

• Het Openbaar Ministerie moet moslimdiscriminatie serieuzer gaan 
oppakken. Nu komt zelden een geval van moslimdiscriminatie voor de 
rechter. Dat geldt ook voor andere vormen van discriminatie. 

• Werkgevers die mensen afwijzen op hun geloofsovertuiging moeten 
gestraft worden en kunnen geen overheidsopdrachten ontvangen  

 
Naming and shaming van bedrijven en media die (moslims) 
stigmatiseren  

• Nog belangrijker dan straffen: ga eerst het gesprek aan met de persoon die 
discrimineert en laat zien wat voor schade zijn/haar dehumaniserende 
opmerking aanricht. Weigert de persoon alsnog zijn gedrag aan te passen 
of excuses aan te bieden, dan is het een zaak voor de politie (mits die op 
haar taken is voorbereid). 
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6. Verslagen	van	bijeenkomsten		
 
Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) en Emcemo heeft in 
aanloop en direct na de verkiezingen vier debatten georganiseerd over over de aanpak 
van moslimhaat en moslimdiscriminatie. Welke rol spelen moslimhaat en 
moslimdiscriminatie in de politiek?  
 
De bijeenkomsten vonden plaats op 21 februari, 6 maart, 13 maart en 20 maart en 
hadden respectievelijk 61, 60, 39 en 35 bezoekers (195 in totaal) bezoekers uit 
wetenschappelijke, politieke, activistische kringen in binnen- en buitenland.  
 
21 februari: de rol van de politiek en maatschappelijk middenveld 
Deelnemers aan het panel:  
Politiek: Sylvana Simons (BIJ1), Nourdin el Ouali (NIDA), Sheher Khan (DENK), 
Mikal Tseggai (PvdA), Simion Blom (GroenLinks), Salima Belhaj (D66),  
Maatschappelijk middenveld: Saida Derrazi (S.P.E.A.K.), Rabbijn Lody van de Kamp, 
Hanane Abaydi (IZI Solutions) 
 
Na een korte introductie van Martijn de Koning, opent Abdou Menebhi het online 
evenement “Islamofobie in de politiek”. Het doel van deze bijeenkomst is om 
moslimdiscriminatie op de agenda te zetten binnen de Nederlandse politiek en moet 
worden geplaatst binnen een groter kader van anti-racisme bijeenkomsten. Na 
presentatie van het onderzoek (zie hiervoor) komen politiek en maatschappelijk 
middenveld aan het woord. 
 
De politici benadrukken dat islamofobie in de grotere context van het huidige 
politieke klimaat moet worden geplaatst waarin islamofobe retoriek voorkomt onder 
alle politieke geledingen. Ook door sprekers uit het maatschappelijk middenveld 
wordt dit benadrukt: de normalisering van islamofobie in de verschillende geledingen 
van de politiek. Om dit tegen te gaan is representatie en participatie in bestaande 
instituties (zoals de Tweede Kamer) noodzakelijk evenals solidariteit tussen de 
groepen die gediscrimineerd worden en tussen politieke partijen. De term 
islamofobie staat ter discussie in deze bijeenkomst; verschillende sprekers geven de 
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voorkeur aan de term anti-moslim racisme. Verschillende sprekers wijzen op de 
positie van vrouwen als belangrijke groep van slachtoffers van islamofobe agressie en 
wijzen op het belang van het vastleggen van een (al dan niet juridische) definitie van 
de term. Tegelijkertijd wordt ook het belang van nuance benadrukt: tegen ritueel 
slachten zijn bijvoorbeeld is nog geen uiting van islamofobie: er zijn immers ook 
moslims tegenstander van ritueel slachten.  
 
Hier ontvouwde zich wel een belangrijk verschilpunt tussen de sprekers dat al eerder 
terugkwam in deze bijeenkomst. Hoe ver ga je in het sluiten van compromissen? 
Leidt dat tot het ‘afpellen’ (Sylvana Simons) van je eigen identiteit? Maar om iets te 
bereiken zul je ook compromissen moeten sluiten temeer omdat ‘links’ maar heel 
klein is. En je zult ook zaken die je ziet als misstanden binnen de 
moslimgemeenschappen moeten aanpakken.  
Vanuit het publiek wordt aangemerkt dat de huidige tendens rondom moslims en 
islam in een bredere context moet worden geplaatst. Hier wordt specifiek op 
Nederlandse economische belangen in voornamelijk islamitische landen geduid, wat 
invloed heeft op de manier hoe in Nederland naar moslims wordt gekeken. Abdou 
Menehbi sluit af met het belang van het erkennen van islamofobie, als principe van 
de rechten van de mens.  
 
6 Maart: Islamofobie in de Europese context 
Deelnemers aan het panel: Julie Pascoët (ENAR, EU), Aurora Ali (Muslim 
Association for Human Rights, Sp), Sanja Bilic (European Forum of Muslim Women, 
UK) en Yasser Louati (Justice & Liberties For All Committee, Fr).  
 
Tijdens de bijeenkomst van 6 maart zullen we de situatie in verschillende Europese 
landen bespreken over kwesties als de wet tegen separatisme (Frankrijk), de opkomst 
en mainstreaming van extreemrechts (Spanje), de aanpak van islamofobie op 
Europees niveau en gender-islamofobie. 
 
Alle sprekers leggen veel nadruk op het structurele aspect van islamofobie en 
discriminatie zowel op EU niveau als op het niveau van de verschillende landen op 
het terrein van raciaal profileren, antiterrorismewetgeving, en de kruising tussen 
seksisme en islamofobie. In tegenstelling tot de Nederlandse bijeenkomsten, ligt hier 
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veel minder de nadruk op wat de overheid kan doen, maar meer op de rol van civil 
society en de succesvolle voorbeelden daarbij. 
 
Eén van de sprekers ziet ‘religie’ als proxy voor ‘ras’ en een andere spreker 
introduceert het begrip ‘islamo-diversion’ waarbij islamofobie een geaccepteerd 
politiek instrument is geworden en waarbij islamofobie de aandacht afleidt van 
maatschappelijke ongelijkheden die een rol spelen bij arbeidsmarktparticipatie, het 
bestrijden van covid-19, enzovoorts. Islamofobie is daarmee een uiting van politiek 
opportunisme en surveillance van de moslimgemeenschappen.  
 
13 Maart: De stand van zaken in de campagne 
Deelnemers aan het panel: Esmaa Alariachi (Al Nisa), Arnoud van Doorn (PvdE), 
Tayfun Balcik (The Hague Peace Projects). 
 
Alle sprekers leggen veel nadruk op het gebrek aan aandacht voor islamofobie in de 
verkiezingsprogramma’s terwijl nieuwe wetgeving (zoals het verbod op 
gezichtsbedekkende kleding) wel de rechten en de positie van moslims raakt. 
Organisaties van moslims moeten dan ook een plek aan de tafel krijgen, zoals Al Nisa 
en Meld Islamofobie. De politieke agenda kan alleen beïnvloed worden als we zelf aan 
de slag gaan.  
 
Het rapport Moslims op TV geschreven door Tayfun Balcik laat zien dat moslims op 
de Nederlandse TV meer dan andere groepen met terreur worden verbonden en 
gezien worden als bedreiging voor ‘het westen’, ‘onze cultuur’ of ‘onze geschiedenis’. 
Hoe meer moslims worden betrokken bij deze programma’s hoe minder negatieve 
framing er lijkt te zijn.  
 
Er wordt gesignaleerd dat islamofobie geïnstitutionaliseerd is in de media dat er 
sprake is van normalisering van islamofobie. De PvdE presenteert zich als de partij 
die pal staat voor de islamitische identiteit en strijdt tegen islamofobie, maar wel her 
en der wordt uitgesloten.  
 
Er is discussie over de stijl waarmee islamofobie aangekaart kan worden: wat het 
meest effectief is. En of je, als je je uitspreekt tegen islamofobie, je dan ook expliciet 
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moet uitspreken tegen andere vormen van onrecht bijvoorbeeld als het gaat om de 
bejegening van mensen publiekelijk stellen de islam te hebben verlaten.  
 
20 Maart: Na de verkiezingen: hoe verder? 
Deelnemers aan het panel: Joram van Klaveren (Moslimstemphulp), Saida Derrazi 
(SPEAK), Dino Suhonic (Maruf), Ibtissam Abaaziz (St. Meld Islamofobie). 
 
De verkiezingen hebben geleid tot met meer islamofobe politici in de Tweede Kamer. 
Wanneer we VVD en CDA meetellen kom je op een meerderheid aan anti-
islampartijen. Vraag is wat we nu kunnen doen? Wat zijn de kansen en de 
dreigingen? Wat wordt onze strategie ten opzichte van de politiek, hoe kunnen we 
onderling samenwerken en met onze achterban en in breder opzicht met de zwarte 
gemeenschap? 
 
Meerdere sprekers signaleren dat racisme (waaronder antisemitisme en islamofobie) 
meer steun hebben gekregen. De Moslimstemhulp is meer dan 15000 keer ingevuld. 
Het meest gegeven stemadvies was NIDA en DENK, maar ook de Christenunie 
scoorde hoog. Ook FVD scoorde verrassend hoog, maar dat heeft met de 
onderwerpkeuze te maken: FVD zit op vraagstukken als abortus, euthanasie e.d. op 
hetzelfde standpunt als de kleine christelijke partijen en DENK en NIDA. 
 
Maar de vraag is ook naar de rol van instituties van moslims. Er is bijvoorbeeld te 
weinig steun geweest voor het verzet tegen het niqaabverbod. In Frankrijk wordt de 
CCIF die zich jarenlang inzet tegen islamofobie en racisme en opeens ontbonden. Of 
in Oostenrijk waar Farid Hafez opeens zomaar wordt opgepakt. De gemiddelde 
burger is niet bezig met politiek maar met alledaagse dingen.  
 
De toename van islamofobe politiek roept voor sommige deelnemers de vraag op of 
de politiek wel zo’n belangrijks partner voor moet zijn. We moeten volgens één van de 
sprekers doorgaan met het zichtbaar maken van minder expliciete vormen van 
islamofobie, bijvoorbeeld in big data en AI en de wijze waarop deze technologieën het 
leven van moslims beïnvloeden. Moslims worden ook door instellingen als risico’s 
geprofileerd. Hier is echt meer onderzoek naar nodig. Tegelijkertijd zijn we nog teveel 
bezig met bewijzen dat islamofobie een realiteit is.  
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Als het gaat om het opzetten van eigen instituties worden veel problemen 
gesignaleerd. Zie de mislukte islamomroepen. Maar ook het CMO. Mensen willen 
zich niet graag laten vertegenwoordigen. Hoe zorgen we dat we ondanks grote interne 
diversiteit op bepaalde vlakken een uniform geluid laten horen?  
 
De deelnemers en het publiek wijzen waarop dat we op zoek moeten gaan naar de 
gemeenschappelijke belangen, goede organisatie en woordvoering, naar zowel 
islamitische en niet-islamitische bondgenoten. Het gaat om wezenlijke rechten die 
impact hebben op onze levens en onze mogelijkheden om ons te ontplooien.  
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BIJLAGE: Manifest tegen Islamofobie 2020  
 
In mei/juni 2020 demonstreerden 50.000 mensen tegen racisme en voor een 
rechtvaardige, solidaire en open maatschappij. Een maatschappij waarin geen plaats 
is voor racisme, discriminatie, antizwartracisme, islamofobie3, antisemitisme, 
seksisme en homofobie. Al deze vormen van racisme behoeven expliciete aandacht 
omdat er naast de overeenkomsten ook verschillen zijn. In dit manifest willen wij ons 
concentreren op discriminatie jegens moslims en degenen die hiervoor worden 
aangezien. In dit manifest willen wij ons concentreren op discriminatie jegens 
(vermeende) islamitische of niet-islamitische individuen, groepen en / of hun 
geloofsleer, eigendom, instellingen en/of instituties van de islamitische 
gemeenschappen en hun religieuze voorzieningen.  
 
Islamofobie, de definitie  
 
Islamofobie (antimoslimracisme/moslimhaat/moslimdiscriminatie) is een specifieke 
vorm van racisme gericht tegen moslims en personen die als zodanig worden 
beschouwd, op grond van naam, uiterlijk, kleding en/of taalgebruik. Islamofobie 
verwijst naar daden van verbaal, fysiek en psychologisch geweld en discriminatie, 
evenals racistische uitlatingen die vaak zijn gebaseerd op een historisch gegroeid 
hiërarchisch en generaliserend onderscheid tussen Europeanen en (vermeende) 
moslims en daarmee samenhangende stereotypen en vooroordelen. Deze leiden, 
onder andere, tot uitsluiting en ontmenselijking van moslims en al diegenen die als 
zodanig worden gezien.4 
 
Niveaus waarop islamofobie, al dan niet met een onderlinge relatie, kan 
plaatsvinden5:  

																																																								
3	In	dit	stuk	gebruiken	we	de	term	‘islamofobie’	voor	discriminatie	jegens	moslims,	moslimhaat	of	
antimoslimracisme	
4	https://www.islamophobiaeurope.com/	;	2012,	I.	van	der	Valk;	Islamofobie	en	discriminatie;	
www.meldislamofobie.org;	
5	2020,	M.	de	Koning;	Voor	burgerrechten	tegen	islamofobie.	CIDT,	Emcemo.		
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• Burgerlijk: interacties tussen individuele burgers in het publieke domein en 
privédomein. Hieronder kunnen gewelddadige handelingen vallen en uitingen 
van haat en afkeer.  

• Institutioneel: een systematisch en hiërarchisch onderscheid tussen islam en 
andere levensbeschouwingen/religies en/of tussen moslims en andere burgers 
op basis van hun vermeende islamitische identiteit. Hierbij kunnen we denken 
aan discriminatie op de arbeidsmarkt en het in standhouden ervan, beleid dat 
de burgerrechten van moslims aantast en generaliserende beelden over 
moslims in het onderwijs.  

• Politiek: moslims en/of islam inzetten als instrument in politieke retoriek om 
te stemmen te winnen, te pleiten tegen (varianten op) ‘omvolking’, oproepen 
tot discriminatie, haat en afkeer, tot aan oproepen tot collectief geweld aan toe. 
Het georganiseerde bezetten van islamitische scholen en aanslagen op 
moskeeën, met of zonder afkeuring van politiek gevestigde partijen maakt hier 
ook deel van uit.  

 
Aanbevelingen  
Verschillende vormen van racisme en discriminatie, waaronder islamofobie, lijken in 
Nederland steeds meer genormaliseerd te worden. Tevens bestaat er een reële kans 
dat in aanloop naar de aanstaande landelijke verkiezingen de polarisatie verder 
aangewakkerd wordt door politieke partijen en politici. Daarom willen wij dit 
manifest met aanbevelingen om islamofobie te voorkomen en tegen te gaan, 
aanbieden aan de politiek.  
 
Publieke ruimte  

• Treed op tegen haatzaaien, racisme, discriminatie en uitsluiting in alle 
aspecten van het publieke debat, op social media en in de gevestigde media.6  

• Voorkom dat in de publieke discussie vooral een negatief en generaliserend 
beeld over de islam en moslims wordt geschetst. Maak geen hiërarchisch 
onderscheid tussen verschillende geloofsuitingen zodat moslims niet op basis 
van hun religie worden geproblematiseerd. Het is een zeer diverse groep.  

																																																								
6	Een	uiterst	goede	start	is	het	manifest	tegen	racisme	in	de	media	2020:	https://irp-	
cdn.multiscreensite.com/bbc714a4/files/uploaded/Manifest%20Stop%20racisme%20in%20de%20media%20-	
%2029%20juni%2020202%20-%20final.pdf	
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• Stop stigmatiserende framing van onderwerpen die met (vermeende) 
moslims. Benoem Nederlanders van kleur in eerste instantie als Nederlandse 
burger en niet als ‘de ander’, de ‘crimineel’ of de ‘barbaar’.  

• Begin of blijf optreden tegen fysieke agressie en het aanzetten tot haat en 
discriminatie tegen moslims, hun instituties en faciliteiten.  

• Focus op verbindende thema’s in plaats van op onderscheid. Organiseer 
bijeenkomsten waarbij moslims en niet-moslims in contact komen en door 
middel van empathie en dialoog positieve ervaringen opdoen.  

• Stop de eis dat (vermeende) moslims zich moeten ‘aanpassen’ aan 
‘Nederlandse normen en waarden’. Het is niet helder wat hieronder wordt 
verstaan. Met de ‘aanpassingseis’ wordt er een ‘wij en ‘zij’ kunstmatig 
gecreëerd en in stand gehouden.  

• Werk aan gelijke behandeling van iedereen en in het bijzonder moslima’s die 
door hun hoofddoek herkenbaar zijn en daardoor vaak structureel 
buitengesloten en zelfs belaagd worden.  

 
Arbeidsmarkt  

• Zoek naar nieuwe manieren om discriminatie op de arbeidsmarkt voor 
werknemers en stagiaires serieus en effectief aan te pakken.  

• Voorkom discriminatie tijdens sollicitaties.  
• Implementeer best practices, bijvoorbeeld volgens aanbevelingen uit 

bestaande onderzoeksrapporten van de VN en de EU en onderzoek deze.  
• Vergroot kennis en handelingsbereidheid van professionals met betrekking 

tot islamofobie. Train werkgevers, werknemers, school- en zorgprofessionals 
in het herkennen van en acteren op islamofobie.  

 
School en opleiding  

• Investeer breed in scholing over mensenrechten, diversiteit, wereldreligies 
en discriminatie op scholen. Mogelijkheden hiervoor:  

 
• Educatie: over racisme, mensenrechten en discriminatie aan 

scholieren. Hierbij horen ook handleidingen en trainingen voor 
docenten over hoe lessen in te vullen. Besteed aandacht aan de 
Nederlandse koloniale en slavernij geschiedenis zowel als aan de 
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migratiegeschiedenis van arbeidsmigranten uit de jaren ’80, de strijd 
voor gelijkberechtiging van vrouwen en homo’s etc.  

• Beleid: reglementen voor leerlingen over de verwachtingen van de 
school met betrekking tot de onderlinge omgang en de bestrijding van 
discriminatie en racisme. Eveneens protocollen voor docenten over hoe 
te handelen als zij racisme en discriminatie in alle vormen signaleren.  

• Signaleren: scholing van docenten in bewustwording en signaleren van 
racisme en discriminatie en hoe hierop te handelen.  

• Omgeving: het betrekken van ouders bij het onderwerp door middel 
van ouderavonden, hen op de hoogte stellen van het schoolbeleid. Het 
schoolgebouw en het schoolplein veilig maken voor alle jongeren en 
kinderen.  

 
• Beschouw tweetaligheid als een groot goed en niet als een belemmering in 

het onderwijs of voor verdere studie. Friezen of Limburgers zijn tenslotte ook 
tweetalig.  

• Voorkom dat jongeren hun negatieve ideeën over ‘de Ander’ grotendeels 
baseren op mediaberichten of social media. Leer jongeren om mediawijs te 
worden.  

• Bevorder onbevooroordeelde communicatie tussen ouders en scholen.  
• Lerarenopleidingen zijn de beste plaats om te beginnen met scholing van 

docenten.  
 
Gemeentelijk beleid  

• Waarborg de veiligheid van islamitische burgers en gebouwen. Bescherm 
moskeeën en islamitische gebouwen adequaat in samenspraak met de 
gemeenschap.  

• Implementeer anti-racistische projecten. Stel hiervoor subsidie ter 
beschikking en laat deze door ervaren deskundigen uitvoeren.  

• Implementeer een lokaal beleid tegen islamofobie. Best practise: 
Barcelonamodel.  

• Zorg voor een snelle en adequate juridische benadering van islamofobe 
voorvallen. Neem gemeenten als voorbeeld waarin moties zijn aangenomen 
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om islamofobie gelijk te stellen aan de behandeling van antisemitisme en/of 
homohaat.  

• Stel subsidie ter beschikking aan deskundigen die tegen islamofobie strijden.  
• Steun een adequate registratie van islamofobie.  

 
Landelijk beleid  

• Neem de aanbevelingen van de VN met betrekking tot racisme, uitsluiting en 
islamofobie ter harte.  

• Houd universele mensenrechten en de Nederlandse grondwet (artikel 1) in 
acht. Voer geen discriminerende beleidsmaatregelen uit tegen moslims en pleit 
hier ook niet voor.  

• Erken islamofobie7 als een specifieke vorm van racisme en discriminatie. Geef 
islamofobie de publieke erkenning (te vergelijken met antisemitisme) en 
benader het met dezelfde juridische maatregelen die slachtoffers steunen en de 
daders bestraffen.  

• Voorkom dat in de politieke discussie een negatief en generaliserend beeld 
over de islam wordt geschetst. Maak geen hiërarchisch onderscheid tussen 
verschillende geloofsuitingen zodat moslims niet op basis van hun religie 
worden geproblematiseerd.  

 
• Neem verantwoordelijkheid. Politici dragen verantwoordelijkheid in het 
politieke en maatschappelijke debat door géén uitspraken te doen die in strijd zijn 
met de wet en aanzetten tot onverdraagzaamheid, haat, geweld of discriminatie. Dit 
geldt niet alleen voor politici die hatespeech verkondigen, maar ook voor de 
zwijgende meerderheid.  

• Zet als politicus de islam niet (langer) instrumenteel in ten bate van een 
bewust – nog verder – te cultiveren wij-zij denken.  

• Bezig geen politiek discours gericht op uitsluiting, racisme en discriminatie. 
o Neem duidelijk stelling tegen het discours van anderen als deze zich richten 
op  

• uitsluiting, racisme en discriminatie. 
o Bouw een politiek programma op inclusie en gelijkberechtiging.  

																																																								
7	antimoslimracisme/moslimhaat/moslimdiscriminatie	
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• Sta voor gendergelijkheid.8 
 

• Betrek bij besluitvorming maatregelen om discriminatie tegen moslimvrouwen  

• tegen te gaan. Voer geen maatregelen in, of herzie deze als de vrijheid van 
religie  

• in het geding is.9 
o Benader (de implementatie van) religieuze kledingbeperkingen voor alle 
religies  

• op dezelfde wijze, richt deze niet op moslimvrouwen. 
o Stel interne richtlijnen op voor een niet-discriminerende benadering van alle  

• moslimvrouwen. Dit bevordert voor hen inclusie in alle aspecten van het leven. 
o Neem bestaande wetgeving op uitsluiting en discriminatie van moslima’s die  

• hoofddoeken of boerka’s dragen onder de loep.  
 

• Neem afstand van het verband dat wordt gelegd tussen terroristisch geweld en 
de islamitische Nederlandse burger. Vraag hen niet zich uit te spreken tegen 
geweld gepleegd door vreemden.  

• Genereer aandacht voor het negatieve effect van antiterrorisme maatregelen 
op islamitische Nederlanders. Dit zorgt ook voor een verspreiding van 
islamofobie.  

• Besteed aandacht aan de dreiging van extreemrechtse radicalisering en spreek 
dit ook uit.  

• Neem maatregelen tegen discriminatie en schending van rechten en veiligheid 
van islamitische Nederlanders via social media. Onderneem actie tegen providers 
en moderators wanneer ze in gebreke blijven racisme te onderkennen.  

• Neem stelling over de term ‘vrijheid van meningsuiting’. Onbeperkt beledigen, 
met de dood bedreigen, agressie of ongefundeerd beschuldigen vallen hier volgens 
de wet niet onder. Draag pro-actief uit dat discriminatie, uitsluiting en racisme te 
allen tijde onacceptabel is en niet onder vrijheid van meningsuiting valt.  

																																																								
8	Het	Europese	model	van	het	actieplan	van	tegen	islamofobie	uit	Barcelona	pleit	voor	een	intersectionele	
benadering	https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/barcelona-city-council-presents-a-pioneer-plan-	
to-combat-islamophobia	.	
9	Art.	9	Europees	verdrag	van	rechten	van	de	mens,	www.raadvanstate.nl,	www.denederlandsegrondwet.nl		
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• Ondersteun binnen beleids- en wetgevend kader initiatieven die tegen 
islamofobie strijden (campagnes, preventie, educatieve maatregelen).  

• Implementeer de motie van de CU om de straf tegen hatespeach en 
groepsbelediging te verhogen.  

• Stel een landelijke coördinator moslimdiscriminatie/islamofobie aan naar 
voorbeeld van de landelijke coördinator antisemitisme en naar de huidige 
coördinator van de EU.  

 
Erkenning en registratie van islamofobie  

• Erken islamofobie als een vorm van structureel racisme. Islamofobie10 wordt 
in Nederland niet erkend als aparte discriminatiegrond. Ook de registratie 
hiervan door politie en andere officiële instanties blijft hierdoor uit.  

• Ontwikkel en bevorder een landelijke gegevensverzameling op het gebied 
van haatmisdrijven en ongelijkheid, waarbij vooringenomenheid tegen 
moslims en personen die men als moslims ziet als een categorie wordt erkend.  

• Splits gegevens uit naar meerdere discriminatiegronden, waaronder 
geslacht, ras, etniciteit en religie.  

• Ontwikkel duidelijke richtlijnen die alle instanties kunnen gebruiken.  
• Onderzoek de omvang en de aard van islamofobie door gedegen onderzoek.  

 
Wat doen wij?  

• Bewustzijn onder moslims vergroten zodat islamofobie zowel onder 
moslims als niet- moslims niet wordt genormaliseerd.  

• Slachtoffers steunen.  
• In kaart brengen en zichtbaar maken van alle vormen van islamofobie.  
• Monitoren van alle vormen van islamofobie in Nederland.  
• Aan de kaak stellen van hate speech en discriminatie van moslims in beleid 

en media.  
• Campagne voeren om de meldingsbereidheid van islamofobie te vergroten.  
• Samenwerking zoeken met instanties en organisaties die zich met 

hetzelfde onderwerp bezig houden.  

																																																								
10	antimoslimracisme/moslimhaat/moslimdiscriminatie		
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• Initiatieven steunen die vechten voor gendergelijkheid van 
moslimvrouwen.  

• Blijven strijden voor gelijke rechten van iedereen.  
• Meldingsbereidheid vergroten.  

 
Waar willen wij ons in de toekomst, naast bovenstaande, voor inzetten?  

• Een landelijke campagne ter meldingsbereidheid van islamofobie.  
• Een overkoepelend overleg met de politie, adv’s, burgerinitatiaven en 

maatschappelijke organisaties.  
• Jongeren bereiken.  

 
Amsterdam september 2020  
Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie EMCEMO 
IZI Solutions 
Meld Islamofobie  
S.P.E.A.K. 
Voor meer info: islamofobie@gmail.com • tel: 020-4288825  
 
 



12 Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie in beeld 2017 
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