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Voor erkenning van  islamofobie als aparte discriminatiegrond  

De afgelopen jaren heeft een ongekende verandering plaatsgevonden in het politieke en maatschappelijke klimaat.   We zagen 
een groei van populisme, radicalisering  en islamofobie. Deze veranderingen vormen  een gevaar  voor de democratische 
rechtsstaat. Ze brengen  een tweedeling in de maatschappij teweeg.  Groepen mensen komen tegenover elkaar  te staan. Vanuit 
de politiek wordt ruime aandacht gegeven aan het voorkomen en bestrijden van radicalisering onder moslims. Daarnaast worden 
homofobie en antisemitisme actief bestreden. Er wordt echter weinig of niets gedaan aan het tegengaan van islamofobie. In 
zekere zin wordt dit verschijnsel zelfs getolereerd onder het mom van vrijheid van meningsuiting en door het te ontkennen. 
Hiermee wordt het basisprincipe van de gelijkheid tussen burgers geschonden. Dit gaat ten koste van de sociale cohesie. 
Nederlandse burgers met een islamitische achtergrond  worden buitengesloten en gestigmatiseerd. Denk hierbij ook aan het 
zogenaamde ‘Marokkanendebat’ dat onlangs plaatsvond in de Tweede Kamer. . Burgers met een islamitische achtergrond voelen 
zich niet erkend als volwaardige burgers en voelen zich niet ondersteund om mee te doen in de maatschappij. 

De maatschappelijke en politieke veranderingen waren voor een aantal migrantenorganisaties een reden om te komen tot 
oprichting van het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID). Het CTID heeft zich tot doel gesteld islamofobie te 
voorkomen en te bestrijden door middel van activiteiten die zich richten op politieke en maatschappelijke erkenning van 
islamofobie en op het voorkomen en bestrijden van dit groeiende probleem. 

In 2011 deed Ineke van der Valk, met steun  van het Euro Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (EMCEMO) 
onderzoek naar islamofobie. In haar boek ‘ Islamofobie en Discriminatie’ (Van der Valk (2012), AUP) gaat zij in op wat discriminatie 
is en hoe het zich manifesteert. Zij laat zien  dat er in de afgelopen jaren veel geweldsincidenten tegen moskeeën hebben plaats 
gevonden. Tussen 2005 en 2010 werden 117 gewelddadige acties tegen moskeeën gemeld, waaronder brandstichting,  bekladding, 
het besmeuren met bloed en het deponeren van (delen van) schapen en varkens. Ook recentelijk kreeg een moskee te maken met 
brandstichting, deze keer in Enkhuizen. De moskee was al eerder, in 2011, doelwit van brandstichting en racistische bekladding.
Naast het geweld tegen moskeeën is er sprake van een  groot aantal discriminatiemeldingen van personen met een islamitische 
achtergrond, volgens gegevens van de Anti Discriminatie Bureaus. De effecten van islamofobie en stigmatisering leiden mede  tot 
discriminatie op de arbeidsmarkt, tot problemen bij het vinden van een stageplek, tot sociale uitsluiting in het uitgaansleven en 
bij het gebruik maken van de openbare ruimte. . Met name jongeren raken soms mede als gevolg van hun ervaringen met 
islamofobie en discriminatie in een isolement, waardoor zij ontvankelijk kunnen  worden voor manipulatie van individuen en 
groepen met radicale ideeën. Een voorbeeld hiervan is de huidige tendens onder een aantal  islamitische jongeren om zich aan te 
sluiten bij  de strijd in  Syrië.

Niet alleen Nederland heeft te maken met de groei van islamofobie, ook in andere Europese landen is sprake van eenzelfde 
problematiek. Landen als België, Groot Brittannië en Frankrijk hebben te maken met een toename van islamofobe uitingen. In 
Groot Brittannië werden het afgelopen jaar 632 gevallen van islamofobie gemeld (BRON?). In België is het probleem inmiddels zo 
groot dat diverse politieke partijen pleiten voor het erkennen van islamofobie als aparte discriminatiegrond.

Het CTID wil een conferentie organiseren met deskundigen uit voornoemde landen om ervaringen uit te wisselen en te komen tot 
internationale aanbevelingen met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van islamofobie.
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Het CTID  onderschrijft de volgende aanbevelingen (zie van der Valk,2012):

1. Er dient meer onderzoek te komen naar islamofobe radicalisering en vooral ook naar uitingen daarvan op internet.

2. Het is noodzakelijk dat een onafhankelijk interdisciplinair team van deskundigen de ontwikkelingen op het gebied van 
     racisme, radicalisering en extremisme duurzaam volgt, in kaart brengt en analyseert. 

3. In plaats van te spreken over discriminatie op grond van religie verdient het de voorkeur te spreken over etnisch-religieuze 
    discriminatie. Deze moet door de bestaande antidiscriminatie voorzieningen apart geregistreerd worden, zoals nu al het geval 
    is bij antisemitisme.

4. De politiek mag niet wegkijken van het bestaande probleem, maar dient belangrijke democratische waarden als gelijkheid, 
     tolerantie, diversiteit en antidiscriminatie hoog te houden. 

5. Er dienen constructieve oplossingen gevonden te worden voor sociale problemen waarmee veel burgers met een migratie-
    achtergrond nog steeds te kampen hebben. Naar aanleiding van bovengenoemde problematiek heeft het Collectief Tegen 
    Islamofobie en Discriminatie het initiatief genomen voor een campagne tegen islamofobie. Deze campagne zal bestaan uit 
    diverse activiteiten. 

Als eerste wordt een petitie verspreid waarbij men zich uitspreekt  voor erkenning van islamofobie als aparte discriminatiegrond 
en voor  het apart registreren ervan . Door aparte registratie wordt het probleem en de omvang van islamofobie inzichtelijk 
gemaakt.

Een volgende stap wordt de organisatie van een bijeenkomst waarbij diverse organisaties en individuen in gesprek gaan over 
islamofobie en wat er gedaan kan worden  om het onderwerp politiek en maatschappelijk onder de aandacht te brengen. Het ligt 
in de bedoeling tijdens deze bijeenkomst een werkgroep te  vormen met een adviserende functie richting de politiek, de politie 
en maatschappelijke organisaties.

Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met het organiseren van een internationale conferentie, waarbij deelnemers en 
deskundigen uit diverse Europese landen kennis nemen van elkaars ervaringen op het gebied van islamofobie en ‘best practices’ 
zullen uitwisselen. Na afloop van de conferentie worden aanbevelingen gedaan richting nationale en Europese politiek. 
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan de bijeenkomst voor organisaties. Deze bijeenkomst vindt plaats 
eind mei/begin juni 2013. De daaropvolgende  internationale conferentie vindt plaats in het najaar van 2013. 

Petitie 

Wij willen u vragen de bijgesloten petitie te ondertekenen en te verspreiden onder de achterban. Deze petitie wordt na 
ondertekening aangeboden aan de politiek. 

Met vriendelijke groet, namens het CTID

Abdou Menebhi
EMCEMO


