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ISLAMOFOBIE IN ZICHT
Achtergrond
Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat een negatieve houding ten opzichte van moslims een
serieus probleem is in de Nederlandse samenleving. Soms ontaardt dit in daadwerkelijke
discriminatie en uitsluiting van moslims op grond van hun (veronderstelde) geloof. Deze combinatie
van verschijnselen wordt ook wel aangeduid met het verzamelbegrip ‘islamofobie’. Diverse
onderzoeken geven bovendien aan dat deze vorm van discriminatie, in vergelijking met andere
vormen, sterk toeneemt. Tegelijkertijd wordt inzicht in aard en omvang van het fenomeen
gecompliceerd doordat er sprake is van onderrapportage en onderregistratie. Dat geldt in het
algemeen bij discriminatie. Maar in het geval van islamofobie zijn er aanwijzingen dat
onderrapportage en onderregistratie door specifieke oorzaken op een nog hoger niveau liggen.
Registratie is ook lastig omdat het ontbreekt aan een eenduidige definitie van het fenomeen. In het
publieke debat is er relatief weinig aandacht voor islamofobie en het is zelfs een controversieel
begrip, met name in vergelijking met andere vormen van discriminatie. Uiteraard is iedere situatie
van discriminatie er een te veel, ongeacht de grond of de omvang van het fenomeen. Maar het
gebrek aan aandacht voor islamofobie staat in schril contrast met de beperkt bekende feiten. Dat
tast het rechtvaardigheidsgevoel en vertrouwen in instituties in de rechtsstaat aan bij veel moslims.
Zij hebben het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten en denken dat het geen zin heeft iets
te doen tegen de discriminatie die ze meemaken. Ook dat dempt het aantal meldingen en leidt, met
name bij veel jongeren, geboren en getogen Nederlandse burgers, tot een gevoel van vervreemding.
Onderzoeksrapport ‘Monitoring Islamophobia in the Netherland: An Explorative Study’
Door de groeiende zorg over de signalen die SPIOR vanuit haar achterban ontving, zocht zij
samenwerking met RADAR (Regionale Anti Discriminatie Actie Raad) en CIDI (Centrum Informatie en
Documentatie Israël) die beschikken over veel ervaring met onderzoek en rapportage over
discriminatie. In 2013 resulteerde dit in een inventariserend onderzoek naar islamofobie en dan met
name naar nut, noodzaak en voorwaarden van een specifieke monitor rondom dit fenomeen. In het
hieruit voortgekomen rapport ‘Monitoring islamophobia in the Netherlands: An Explorative Study’
worden aanbevelingen gedaan. De belangrijkste aanbeveling is om te blijven investeren in preventie
van islamofobie. Maar in het rapport wordt ook vastgesteld dat het realiseren van een specifieke
monitor over islamofobie grote toegevoegde waarde kan hebben. Andere aanbevelingen hebben
onder meer betrekking op het belang van inbedding in de bestaande infrastructuur van
antidiscriminatie voorzieningen, het investeren in bewustwording over het belang van melden onder
moslims en het onverminderd blijven werken aan preventie door middel van maatschappelijke
dialoog.
Islamofobie in zicht
Het project 'Islamofobie in zicht' bouwt voort op de aanbevelingen in het onderzoek naar de
monitor. Concreet gaat het daarbij om:

a) het bevorderen van bewustwording omtrent discriminatie in het algemeen en islamofobie in het
bijzonder onder groepen die hiermee geconfronteerd (kunnen) worden, middels
voorlichtingsbijeenkomsten en een publiekscampagne onder moslim gemeenschappen;
b) het doen van gericht onderzoek onder moslimorganisaties (zoals moskeeën) naar hun ervaringen;
c) het creëren van een portaalfunctie voor meldingen; de bekendheid en vertrouwenspositie van
SPIOR binnen de betreffende gemeenschappen maakt melden laagdrempeliger - SPIOR leidt (in
overleg met melder) concrete klachten en signalen door naar antidiscriminatie voorziening RADAR
die zorgt voor aanpak;
d) op basis van voorgaande acties wordt een regionaal monitor rapport uitgebracht waarmee het
zicht op aard, locatie en frequentie van islamofobie in beeld wordt gebracht.

Voor meer informatie over het project ‘Islamofobie in zicht’ kunt u contact opnemen met Merel
Hollander, via m.hollander@spior.nl of 010-4666989.

Het project 'Islamofobie in zicht' is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Open Society
Foundation, de Gemeente Rotterdam en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
SPIOR staat voor Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond. Het is de koepelorganisatie
van islamitische organisaties in Rotterdam en omstreken. Het merendeel van de moskeeën in
Rotterdam is aangesloten bij SPIOR, alsmede algemene sociaal-culturele vrijwilligersorganisaties,
jongeren- en vrouwenorganisaties. SPIOR zet zich al meer dan 25 jaar primair in voor de bevordering
van de participatie van moslims in de Nederlandse samenleving en vraagstukken op het snijvlak van
de Nederlandse samenleving en moslims en islam, maar sluit hierbij nadrukkelijk niemand uit. Zo
ontwikkelen wij producten en activiteiten en voeren deze uit op het terrein van onder meer onderwijs,
welzijn, werkgelegenheid, emancipatie, anti-discriminatie en maatschappelijke dialoog die de gehele
maatschappij ten goede komen.

