
Amsterdam Inwoners vaakgeconfronteerd met islamofobie 

Moslims: 
discriminatie 
normaliseert 
-Geen stage kunnen vinden vanwege je
geloof of uitgescholden worden vanwege
het dragen van een hoofddoek: voor veel
Amsterdamse moslims is dit dagelijkse kost.
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AMSTERDAM 

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek naar moslim-
discriminatie dat in opdracht van de gemeente 
is uitgevoerd. Voor veel moslims is de normali-
satie van islamofobie een groot probleem, waar 
men zich maar moeilijk tegen kan verweren. Op 
een gege\·en moment kiezen ze er daarom voor 
·e::::iee ,eieren leven'. 

De opstellers van het rappon. stellen èat het 
onderzoek te klein is voor harde cijfers, maar 
wel goed inzicht biedt in hoe discriminatie door 
veel Amsterdamse moslims wordt ervaren, bij-
voorbeeld op het gebied van onderwijs. Jonge-
ren krijgen daar te maken met islamofobe 
reacties van medeleerlingen en van docenten 
en bijna alle deelnemers zeggen problemen te 
hebben met het vinden van een stageplaats, 
terwijl het medestudenten zonder migratie-
achtergrond wel lukt. 

Op de arbeidsmarkt wordt die lijn doorgezet. 
Moslims worden vaak afgewezen vanwege hun 
achternaam en achtergrond en krijgen bij solli-
citatiegesprekken te maken met 'volstrekt irre-
levante vragen', zoals hoe ze over man-vrouw-
verhoudingen, terrorisme, lhbtq of loyaliteit 
aan Nederland denken. Wanneer zij hierover 
aan de bel trel$ken, wordt hun doorgaans verwe-
ten niet tegen een geintje te kunnen of de 
racismekaart fe trekken. 

Niet begroet
Vrouwen die een hoofddoek dragen in de open-
bare ruimte zeggen geregeld te worden 
uitgescholden ('Ga terug naar je land', 'Alle 
terroristen moeten oprotten', 'Daar loopt weer 
zo'n tent'}en sommigen worden geslagen of be-
spuugd. In het openbaar vervoer en in winkels 
hebben veel moslims de indruk dat zij niet be-
groet worden wegens hun geloof. dat ze angstig 
�·0rèe:1 22-�geke�,e--o� :::2_: :e--::..:....s: :c::.:::. _ �:: ::..e 
galen worden gehouden door net personeel. 

Veel moslims hebben, kortom, het gevoel dat 
discriminatie wordt genormaliseerd. Dat zou 
onder meer komen door de toenemende invloed 
van het uiterste rechtse spectrum van de poli-
tiek: JA21, PVV en FvD. Die partijen zouden het 
publieke debat zo beïnvloeden, dat er ook over 
maatregelen gediscussieerd wordt die 'grond-
wettelijk niet te verdedigen zijn' en 'niet ter 
discussie zouden mogen staan', zoals een 
boerkaverbod of niet-proportionele wetgeving 
in het kader van terrorismebestrijding. 'Voor-
kom dat dit soort wetgeving bevolkingsgroepen 
uit elkaar speelt,' bepleiten de onderzoekers. 

Media spelen in de beeldvorming een belangrij-
ke rol. Veel deelnemers vinden dat de manier 
waarop moslims worden geportretteerd polari-
serend werkt en bijdraagt aan een negatief zelf-
beeld. Op sociale media komt veel 'hatespeech' 
voorbij, opmerkingen die aanzetten tot haat. 
Eer.. èee: \·an de geê;.qi.:èteeràen '.lee:'.: hier een 
olifantshuid rnor ont\Yikkeld, een ander deel 
zegt hier nooit aan gewend te (willen) raken en 
vindt het onbegrijpelijk dat dit praktisch altijd 
ongestraft kan gebeuren. 

Reflectie op de eigen gemeenschap is er ook. 
Sommige deelnemers spreken zich uir regen 

· opruiende predikers; die schaden de samen-
leving door de verschillen tussen seculiere en 
islamirische Amsterdammers uit te vergro-
:e:1. Titerst conserYatieve moslimorganisaties 
profiterer: va.:1, de gernlgen van) islamofobie en 
isoleren op deze manier jongeren.' 

Bijscholing
De onderzoekers uiten ook kritiek op de ge-
meente: die zou werkgevers en uitzendbureaus 
keihard moeten aanspreken op discriminatie. 
Ook moeten medewerkers 'bijgeschoold' wor-
den op het gebied van moslipi.discriminatie. 

Wethouder Rutger Groot Wassink (Diversiteit 
en Antidiscriminatiebeleid): "Het onderzoek 
maakt duidelijk dat moslimdiscriminatie veel 
Amsterdammers dagelijks diep raakt en belem-
mert. Het bevat nuttige, maar pijnlijke inzich-
ten in hun leefwereld, en ook aanbevelingen die 
van meerwaarde zijn voor het gemeentebeleid." 

Ze krijgen bij sollicitaties 
'volstrekt irrelevantcvt·agen ', 
zoals hoe ze denken over lhbtq 

Diverse organisaties 
De onderzoekers 
spraken met 
vertegenwoordi· 
gers van migran-
tenorganisaties, 
vluchtelingen-
organisaties, 
vrouwenorganisa-
ties, studenten-

organisaties, jon-
gerenorganisaties 
en sportclubs. 
Ook zijner 
gesprekken 
gevoerd met een 
groot aantal mos-
keebestuurders 
en islamitische 

scholen. Daar-
naast is gekeken 
naar bestaande 
literatuur en is 
door ruim dertig 
organisaties een 
vragenlijst inge-
vuld over moslim-
discriminatie. 
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