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De organisatie
Het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO) is een onafhankelijk informatie- en
expertisecentrum, opgericht in 1998, voortgeko- men uit de Marokkaanse migrantenbeweging (KMAN).
EMCEMO streeft naar een samenleving waarin burgers - in het bijzonder in Nederland en Marokko
- ongeacht hun (religieuze, culturele en politieke) achtergrond en ongeacht hun geslacht en seksuele voorkeur, gelijke kansen hebben op maatschappelij- ke participatie en met respect voor verschillen samenleven.
De doelgroep bestaat uit Euromediterrane burgers, in het bijzonder Neder- landers met een Marokkaanse achtergrond en hun organisaties in de Amster- damse samenleving; Migrantenorganisaties
met diverse etnische achtergron- den in Amsterdam en Nederlandse burgers en maatschappelijke
organisaties in Amsterdam.
De behoeften van deze doelgroep zijn divers, deze lopen van de behoefte aan ondersteuning bij
het integratieproces en generatieconflicten binnen de gemeenschappen tot voorlichting en vorming in verband met burgerschap, leefbaarheid, sociale cohesie e.d. Daarnaast bestaat de behoefte
aan praktische ondersteuning bij het verkrijgen van werk en scholing, het opkomen voor zichzelf
en sociaal-maatschappelijke ondersteuning.
Deze behoeften lopen uiteen en bevinden zich op verschillende niveaus, stedelijk, landelijk en globaal.
Op landelijk en Europees niveau betekent dit het bevorderen van actief burgerschap door het versterken van de rol van de burger en zijn betrokken- heid bij de democratie en het verbeteren van de
sociaal economische positie door het terugdringen van achterstand op het gebied van onderwijs,
arbeids- markt en gezondheidszorg.
Op stedelijk en stadsdeelniveau het bevorderen van sociale cohesie in de wijken onder de bewoners door het verbeteren van communicatie tussen de bewoners en het aanbieden van projecten
gericht tegen radicalisering, racis- me, homofobie, antisemitisme en islamofobie.
In relatie tot Marokko is de brugfunctie tussen het land van vestiging en het land van herkomst een
van de kernpunten, waarbij migranten een dubbelrol kunnen vervullen als intermediairs en actieve
deelnemers in de ontwikkeling. De discussie over diverse onderwerpen als de rechtspositie van de
vrouw en de dubbele verbondenheid van Marokkanen in Nederland met het land van herkomst en
het land van vestiging wordt bevorderd en er wordt een bijdrage geleverd aan de economische, sociale, politieke en culturele ontwikkeling in landen ten zuiden van de Middellandse Zee, met name
Marokko.
Voor de stad Amsterdam betekent dit:
1. Het bevorderen van de sociaal-maatschappelijke (onderwijs, arbeids markt, identiteitsontwikkeling) en politieke participatie van de Marokkaanse en andere migrantengemeenschappen in
Nederland.
2. Het bevorderen van de deelname van diverse bevolkingsgroepen aan het politieke en publieke
maatschappelijke debat en daarmee het bevorderen van het uitwisselen en vormen van opvattingen en meningen over de rechtsstaat, gedragsregels en omgangsvormen
3. Het bevorderen van het harmonieus samenleven van en de dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen ten einde de sociale cohesie in Amsterdam duurzaam te versterken
4. Het tegengaan van alle vormen discriminatie en racisme (homofobie, islamofobie, antisemitisme)
5. Het tegengaan en voorkomen van alle vormen van (religieus)
6. extremisme
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Vanaf de oprichting heeft EMCEMO zich ingezet voor de belangen van migranten en heeft de
organisatie zich ontwikkeld tot een expertisecentrum waar de opgebouwde kennis en ervaring
wordt ingezet om de situatie van migranten te verbeteren, groepen mensen bij elkaar te brengen,
vooroorde- len en discriminatie te bestrijden, het maatschappelijk debat aan te gaan en burgerschap te stimuleren, om aldus de sociale cohesie te bevorderen. Daarmee was EMCEMO een van de
eerste organisaties die zich bewust was van het belang van burgerschap en sociale cohesie voor de
doelgroep en voor de maatschappij.
EMCEMO is een organisatie die draait op de inspanningen van een groot aantal vrijwilligers en
stagiairs. Voorzitter van de organisatie, Abdou Menebhi, ontving voor zijn inzet voor migranten
en de samenleving gedurende de afgelopen veertig jaar, in 2012 de Frans Banninck Cock Penning.
Deze penning wordt toegekend aan diegenen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
voor de stad Amsterdam.
De eerste jaren van haar bestaan waren de activiteiten van EMCEMO voor- namelijk gericht op de
eigen doelgroep, Marokkaanse migranten. Al snel werd duidelijk dat de belangen van de migranten
alleen gezien kunnen worden in het licht van de gehele samenleving in al zijn diversiteit en werd de
focus verlegd naar de belangen van de Marokkaanse migranten in samen-hang met de rest van de
samenleving. Het belang van actief burgerschap werd een van de belangrijkste pijlers waarop de
organisatie gebaseerd is.
De werkzaamheden van EMCEMO bestaan uit:
• Het regelmatig organiseren van (netwerk) bijeenkomsten.
• Het (doen) ontwikkelen van projecten en activiteiten die bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke participatie van de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam, die de dialoog tussen
verschillende bevolkingsgroepen bevorderen en die discriminatie, extremisme en racisme
tegengaan
• Het bieden van hulp en advies aan Marokkanen in Amsterdam
• Het organiseren van debatten
• Het bieden van (achtergrond)informatie en expertise aan zelforganisaties, lokale overheid, pers
en publiek
EMCEMO hanteert hierbij de volgende doelstellingen:
• Het bevorderen van de sociaal-maatschappelijke (onderwijs, arbeids- markt, identiteitsontwikkeling) en politieke participatie van de Marokkaanse en andere migrantengemeenschappen in
Nederland.
• Het bevorderen van de deelname van diverse bevolkingsgroepen aan het politieke en publieke
maatschappelijke debat en daarmee het bevorderen van het uitwisselen en vormen van
opvattingen en meningen over de rechtsstaat, gedragsregels en omgangsvormen
• Het bevorderen van het harmonieus samenleven van en de dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen teneinde de sociale cohesie in Amsterdam duurzaam te versterken
• Het tegengaan van allerlei vormen van discriminatie en racisme (homofobie, islamofobie, antisemitisme)
• Het tegengaan en voorkomen van allerlei vormen van (religieus) extremisme
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Het kantoor
•

Het kantoor van EMCEMO, gevestigd in het hart van Amsterdam, is het centrale punt van
waaruit alle activiteiten geïnitieerd en uitgevoerd worden. Het kantoor is dagelijks geopend
voor iedereen die vragen heeft op sociaal juridisch gebied, ondersteuning zoekt bij schuldenproblematiek, ondersteuning nodig heeft bij het benaderen van instanties of het invullen van
formulieren, discriminatie op diverse gronden wil melden, onderzoek doet of op enige andere
wijze de hulp en expertise van EMCEMO nodig heeft. EMCEMO heeft in de loop der jaren een
archief opgebouwd waarvan gebruik gemaakt wordt door onderzoekers en belangstellenden
en wordt ook regel- matig benaderd door de media voor informatie op het gebied van migranten en de samenleving.

In het kantoor zijn dagelijks meerdere vrijwilligers en stagiairs actief bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten, te woord staan van bezoekers, het registreren van relevante berichtgeving in de
media. Doordat het kantoor dagelijks geopend is, kunnen bezoekers mak- kelijk even binnenlopen
voor advies, ondersteuning, het melden van discriminatie. Ook telefonisch is het kantoor dagelijks
bereikbaar. In de avonduren wordt er van de ruimte gebruikt gemaakt voor vergaderingen van de diverse netwerken waarvan EMCEMO deel uitmaakt en voor voorlichtingen en eventueel cliëntbezoeken.
Voor de vele stagiairs die EMCEMO jaarlijks begeleidt is het kantoor van EMCEMO de plaats waar zij
zich kunnen ontwikkelen, vaardig- heden opdoen en hun stage naar behoren afronden. Door de
jaren- lange ervaring in het begeleiden van stagairs biedt EMCEMO een veilige, prettige stageplaats
aan jongeren die moeite hebben een stageplaats te vinden.
Dagelijkse activiteiten binnen het kantoor van EMCEMO:
• Het bieden van advies, voorlichting en achtergrondinformatie aan instellingen, migranten• organisaties, media e.d.
• Het onderhouden van een expertise- en informatiecentrum
• Huisvesting bieden aan alle reguliere projecten en activiteiten van Emcemo
• Huisvesting bieden aan bijeenkomsten van andere organisaties en netwerken, waarvan de
doelstellingen overeenkomen met die van de organisatie
• Het ontwikkelen van uiteenlopende soorten trainingen voor Marokkaanse jongeren en
vrouwen. Emcemo heeft eigen trainingen ontwikkeld, maar werkt hierbij ook samen met
andere organisaties uit het netwerk.
• Het aanbieden van stageplaatsen. EMCEMO is een door stichting ECABO erkend leerbedrijf
(Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en biedt stageplaatsen, ondersteuning en begeleiding aan
mbo, hbo en wo studenten met een sociaal juridische of maatschappelijke opleiding.
• Netwerkbijeenkomsten organiseren en secretariaat voeren voor deze netwerken en andere
samenwerkingsverbanden van maatschappelijke organisaties
• Fungeren als uitvalsbasis voor activiteiten die onderling begrip bevorderen en uitsluiting,
discriminatie en extremisme tegengaan.
De werkzaamheden van EMCEMO zijn divers en beslaan een breed gebied van maatschappelijke
thema’s, daarmee profileert de organisatie zich als:
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1- Centrum voor burgerschap en democratische ontwikkeling EMCEMO is een seculiere maatschappelijke organisatie die niet verbonden is aan een religieuze of politieke stroming. Op stadsdeel-,
stedelijk- landelijk en globaal niveau streeft de organisatie naar:
• Het organiseren van activiteiten die voldoen aan een maatschap- pelijke behoefte
• Het concreet en constructief bijgedragen aan het maatschappelijke debat, de participatie van
migranten en de dialoog en het debat tussen verschillende bevolkingsgroepen
• Het aangaan van coalities en samenwerking met zeer uiteenlopende maatschappelijke instellingen en organisaties; Emcemo voert het secretariaat van tal van lokale, nationale en internationale samen- werkingsverbanden
2- Advies, Begeleiding, Ondersteuning en Voorlichting (ABOV) Leden van de doelgroep kunnen
bij EMCEMO terecht met hun vragen over maatschappelijke, sociale en juridische problemen. Zij
worden geholpen bij het invullen van formulieren, worden geadviseerd op het gebied van wonen,
de arbeidsmarkt, onderwijs, juridische problematiek etc.
Dit spreekuur is met name laagdrempelig omdat men dagelijks terecht kan voor advies, zonder
afspraak binnen kan lopen, indien nodig in het Arabisch of Berbers te woord gestaan wordt en te
maken krijgt met medewerkers die bekend zijn met de (culturele) achtergrond van de hulpvrager.
Op deze manier vervult EMCEMO de rol van intermediair tussen leden van de doelgroep en de
lokale en landelijke overheid. Hiermee ondersteunt EMCEMO degenen die de wegen binnen het
juridische en sociale netwerk niet of minder goed kennen. EMCEMO fungeert als een sluis tussen de
doelgroep en de diensten als UWV, CWI, Juridisch Spreekuur e.d. Tevens is het spreekuur van belang
voor het signaleren van knelpunten die de doelgroepen tegenkomen.
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Projectplan ABOV EMCEMO 2021

(Advies, Begeleiding, Ondersteuning, Voorlichting)
Periode uitvoering: januari - december 2021
De uitgangssituatie

1

Uit de ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat het organiseren van een spreekuur voor
Marokkaanse en andere Arabische sprekende Nederlanders (waaronder ook Syrische vluchtelingen)
aan een belangrijke behoefte in de stad tegemoet komt. De mogelijkheid om advies, begeleiding,
ondersteuning en voorlichting te geven over maatschappelijke, sociale en juridische onderwerpen
die voor deze doelgroep van belang zijn, levert een bijdrage aan een verbondenheid met de directe
omgeving en met de stad. Daarom blijft het van belang dat EMCEMO de activiteiten rond advies,
begeleiding, ondersteuning en voorlichting ook in 2020 kan continueren. Algemene voorzieningen
in Amsterdam bereiken de omschreven doelgroep in onvoldoende mate. Dit is voornamelijk als
gevolg van respectievelijk, taal- en communicatieproblemen, onbekendheid met de Amsterdamse
sociale kaart, en een gebrek aan kennis over (multi)problematiek van deze doelgroep bij medewerkers van deze algemene voorzieningen. Daarnaast draagt de voortschrijdende digitalisering van
informatievoorzieningen en diensten er niet aan bij, om de problematiek binnen deze groep
Amsterdammers op te lossen. Een groot gedeelte van de Amsterdammers mist daardoor de
aansluiting en verbondenheid met de samenleving en diensten. Het gaat hier vooral om ouderen
en laaggeletterden die vaker vast lopen omdat zij de complete digitalisering van de Belastingdienst
en andere communicatie via de overheidsdiensten niet meer bij kunnen benen.
EMCEMO heeft gekozen voor een laagdrempelige aanpak die goed bij haar doelgroep past. De
ABOV-activiteiten (spreekuur en voorlichtingsbijeenkomsten) zijn breed toegankelijk wat taal,
communicatie en locatie betreft. Aan cliënten wordt informatie gegeven en indien nodig worden
die ook tijdens de eerste fase van hun hulpvraag verder begeleid. Deze laagdrempelige aanpak
blijkt nog steeds succesvol te zijn omdat de ABOV-activiteiten nog steeds druk worden bezocht. Op
deze manier vervult de ABOV ten aanzien van de problemen en de knelpunten waar deze doelgroep mee wordt geconfronteerd, een belangrijke signaleringsfunctie voor de lokale overheid en
voor instellingen/instanties.
Een aantal ontwikkelingen en trends waar we ons zorgen over moeten maken, zijn de afgelopen
jaren tijdens het spreekuur en voorlichtingsbijeenkomsten gesignaleerd. Het aantal mensen dat
naar het spreekuur komt stijgt. Reden hiervoor is de toename van het aantal problemen en de
complexiteit ervan (armoede, sociaal isolement, AOW en pensioenregelingen, huisvesting, remigratie,
sociale verzekeringsverdrag, discriminatie op de arbeidsmarkt). Ook is er een toename van het
aantal personen dat de behoefte uitspreekt, geholpen te willen worden in de eigen taal omdat zij
de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn om informatie in het Nederlands over ingewikkelde
zaken goed te kunnen begrijpen (ouderen, nieuwe vluchtelingen). Daarnaast komen steeds meer
cliënten naar het spreekuur met kwesties die te maken hebben met de voortschrijdende digitalisering van de overheid en andere diensten, waardoor zij hulp nodig hebben bij het invullen van
formulieren, het wijzigen van gegevens, het aanvragen van toeslagen, kwijtscheldingen of bij het
kunnen lezen van berichten van de belastingdienst en andere overheidsinstellingen.
Een belangrijk nevendoel van de ABOV-activiteiten is het bieden van een stageplek aan jongeren
met een migratieachtergrond die een maatschappelijke of sociaaljuridische opleiding volgen. Door
negatieve stereotypering en stigmatisering ondervinden deze jongeren obstakels om een geschikte
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stageplek te vinden, terwijl het behalen van hun diploma er wel van afhangt. EMCEMO is een door
het kenniscentrum ECABO erkend leerbedrijf (Wet Educatie en Beroepsonderwijs).

Doelstellingen
•
•

•
•

Het bieden van toegankelijk advies, begeleiding, ondersteuning en informatie aan kwetsbare
(bi-culturele) Amsterdammers die hun weg naar reguliere voorzieningen onvoldoende kunnen
vinden, met als doel hun zelfredzaamheid te vergroten;
Het verhogen van het gebruik van inkomens- en ondersteuningsvoorzieningen voor biculturele (oudere) Amsterdammers en het doorbreken van het sociale isolement en het
bevorderen van participatie ten einde meer verbondenheid te krijgen met de stad en de directe
omgeving van de wijk;
Het signaleren van de problematiek van de doelgroep om een duurzame verbetering van het
stedelijk beleid te bewerkstelligen en daarmee de toegankelijkheid van reguliere Amsterdamse
voorzieningen en initiatieven te vergroten;
Speciale aandacht voor de gevolgen van de Coronacrisis voor kwetsbare groepen Marokkanen
in Amsterdam.

Activiteiten
Sociaal juridisch spreekuur
•
•
•

Inloopspreekuur vier dagen per week van 14.00 tot 18.00 uur
Dagelijks telefonisch spreekuur
Aparte afspraken gedurende de week en waar nodig begeleiding naar instellingen of
instanties.
Het spreekuur wordt gehouden door een sociaal raadsman, vrijwilligers en stagiaires van de
sociaaljuridische opleiding MBO. Verder wordt gebruik gemaakt van twee adviseurs met een
specifieke materiedeskundigheid op het gebied van onder meer inkomen en armoede, huisvesting,
sociale verzekeringswetgeving, gedigitaliseerde diensten, eenzaamheid en depressie, wet- en regelgeving op het gebied van (re)migratie en integratie/participatie.

Voorlichtingsbijeenkomsten
In 2021 worden zes lokale voorlichtingsbijeenkomsten en twee stedelijke bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met buurtorganisaties over specifieke sociaal/juridische thema’s, zoals
armoede, sociaal isolement, huiselijk geweld, discriminatie, remigratie, keuzemomenten in het
Nederlandse onderwijssysteem, onderadvisering en ouderbetrokkenheid binnen het onderwijs.
De thema’s worden in overleg met buurtorganisaties bepaald, mede afhankelijk van de specifieke
behoefte in de betreffende buurt. Extra aandacht zal er zijn voor discriminatie op de arbeidsmarkt
en de tools hoe zich daartegen te verweren.
De bijeenkomsten vinden plaats in verschillende stadsdelen/buurten. Naast op speciale thema’s
gerichte deskundigen worden bewoners van buurtinitiatieven en medewerkers van buurtorganisaties uitgenodigd om aan de bijeenkomsten deel te nemen. Tijdens de bijeenkomsten
wordt informatie gegeven over een van te voren bepaald thema. Indien nodig worden deelnemers
na de bijeenkomst doorverwezen naar het spreekuur van EMCEMO of naar de reguliere
voorzieningen. Naast het geven van voorlichting is het doel van de bijeenkomsten om de contacten
tussen doelgroep en buurtinitiatieven en -instellingen te verbeteren om de verbondenheid in de
stad duurzaam vorm te kunnen geven.
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Projectplan 2021

Conferentie en bijeenkomsten
Nederlands/Marokkaanse ouderen

2

Inleiding
De conferentie ‘Zorgen en ervaringen van oudere Turkse en Marokkaanse Amsterdammers’ op
1 oktober 2020 heeft veel positieve reacties losgemaakt, zowel bij Marokkaanse ouderen als bij
Nederlandse instellingen. Het onderwerp blijkt actueel en urgent.
Met de toename van het aantal ouderen in de stad zal ook het aandeel migrantenouderen
toenemen. Nu nog 6000, tegen 2030 wordt verwacht dat dit aantal gestegen is naar 41.000.
(gezondheidsmonitor 2016)

Daarom zal Emcemo een actieprogramma ontwikkelen, gericht op de korte en lange termijn, met
als speerpunten
•
Armoede en sociale isolatie
•
Eenzaamheid en psychische gezondheid
•
Thuiszorg en mantelzorg
•
Dementie
In dit projectplan wordt beschreven wat de doelstellingen zijn, welke acties ondernomen worden,
in welke tijdsspanne, in welke project-organisatievorm, met welke partners samenwerking wordt
gezocht, welke kosten te verwachten zijn en welke bijdrage aan de Gemeente Amsterdam wordt
gevraagd.
De conferentie ‘Zorgen en ervaringen van Turkse en Marokkaanse ouderen in Amsterdam’ heeft een
basis gelegd voor verdere activiteiten, zowel bij de doelgroep zelf als ook bij de maatschappelijke
instellingen op dit terrein.
Context
De vaak moeilijke situatie van oudere migranten in Amsterdam is door de Corona-crisis extra in
beeld gekomen. Een inventariserend onderzoek, gemaakt ter voorbereiding op de conferentie
‘Zorgen en ervaringen van oudere Turkse en Marokkaanse Amsterdammers’ van 1 oktober jl.,
maakte nog eens duidelijk dat door de inkomenspositie (armoede, AOW-gat), huisvesting (hoge
woonlasten) en sociaal isolement (gebrek aan ontmoetingsruimten) de gezondheid en het leefplezier van deze groep belast en aangetast wordt.
Daarnaast heeft de inzet op digitale communicatie door maatschappelijke instellingen (banken,
overheid, zorginstellingen) het maatschappelijk isolement van deze groep vergroot. Dit is ook een
erkend probleem voor de uitvoerders en instellingen zelf: zij ervaren dat hun dienstverlening tekortschiet en dat zij de groep oudere Marokkaanse Amsterdammers volstrekt onvoldoende bereiken.
Mantelzorg komt in families van oudere migranten vaak neer op jonge mantelzorgers, die hierdoor
zwaarbelast worden naast opleiding, werk en soms een gezin met kleine kinderen. Hoe zou de rol
van de jonge mantelzorgers versterkt kunnen worden. Aandacht naar communicatie met
professionals uit de doelgroep.
Dementie is een ziekte die ook in kringen van Turkse en Marokkaanse ouderen voorkomt, maar
nog niet altijd herkend wordt.
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In de ouderenzorg zijn verschillende richtingen te onderscheiden, waaronder cultuurspecifieke
voorzieningen (bijvoorbeeld Rayan https://zorgcentrumrayan.nl/) en algemene voorzieningen met
een cultuursensitieve benadering (bijvoorbeeld De Raak https://www.amsta.nl/locaties/de-raak).
Creatieve middelen, w.o. muziek, kunnen hierin een rol van betekenis spelen.
De gemeente Amsterdam beoogt met een nieuwe organisatievorm van zorg en welzijn, de zogenaamde Buurtteams, de kloof tussen doelgroep en dienstverlening te verkleinen. April 2021 zou
deze nieuwe werkwijze operationeel moeten zijn. Of en in hoeverre de dienstverlening aan de
migrantenouderen hiermee vooruitgeholpen is, moet nog blijken.
Tegelijkertijd is op stedelijk niveau sprake van afbraak van welzijnsvoorzieningen die de burgerparticipatie ondersteunen, zoals de wijkcentra. Ook de stedelijke migrantenorganisaties lijken
overheidssteun te verliezen. Zij worden verwezen naar de Stadsdelen. Het is niet duidelijk op welke
wijze de stem van de migranten in de nieuwe structuur naar voren kan komen.
De hier beschreven activiteiten moeten ook de aanpak van Buurtteams beïnvloeden.
Doelstellingen
Emcemo wil Marokkaanse ouderen de gelegenheid geven om zich uit te spreken en hiermee trots
en waardering terugbrengen naar de ouderen.
Op stedelijk niveau willen we het beleid rond communicatie, preventie en begeleiding van armoede,
eenzaamheid en psychische gezondheid, huisvesting, thuiszorg en mantelzorg en dementie beïnvloeden zodat de desbetreffende maatschappelijke instellingen deze doelgroep kan bedienen.
Onze toegevoegde waarde is het contact met mondige migranten-ouderengroepen en -organisaties in de stad: wij kunnen naar voren kunnen brengen wat er leeft bij deze doelgroep.
Eind 2021 hebben we bereikt dat:
•
Instellingen en organisaties van zorg en welzijn beter toegankelijk zijn geworden voor de
doelgroep Marokkaanse ouderen
•
Er binnen de instellingen meer aandacht en kennis is over de behoeften en situatie van
Marokkaanse ouderen
•
Er effectieve manieren gevonden zijn voor voorlichting en preventie voor de doelgroep
•
Er manieren gevonden zijn waarop maatschappelijke instellingen signalen uit de doelgroep
kunnen ontvangen en serieus nemen
•
Marokkaanse ouderen het vertrouwen in de toekomst hebben herwonnen.
Activiteiten
1.
Zowel voorafgaande aan, als tijdens en na afloop van de Conferentie van 1 oktober 		
hebben we veel interesse bemerkt bij onderzoekers en instellingen. De maatschappelijke
isolatie van de doelgroep wordt opgemerkt en als probleem erkend. Zo mogelijk in samen
werking met deze instellingen zullen activiteiten worden ontwikkeld.
Op basis en naar aanleiding van de inventarisatie ‘Zorgen en ervaringen van Turkse en
Marokkaanse ouderen in Amsterdam’ zullen we onderzoeken hoe we een stedelijk netwerk
kunnen vormen om het overheidsbeleid te beïnvloeden. We zullen een eigen netwerk initiëren of deelnemen aan een bestaand netwerk.
Netwerk-ontwikkeling op diverse gebieden:
•
GGD en Corona
•
Arkin en psychische gezondheid
•
Huisartsen, praktijkondersteuners ouderen, wijkverpleging en thuiszorg
•
Markant en mantelzorgondersteuning
•
Dementie Netwerk Amsterdam
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1.

•
•
•
•
•

Richting de doelgroep zelf: we zullen een Amsterdams Ouderen Platform oprichten om
concrete behoeften en problemen te signaleren en te onderzoeken, en participatie te bevorderen.
Vanuit dit Platform zullen we dialoog-bijeenkomsten organiseren, waar instellingen
zich kunnen presenteren.
Oriëntatie op huisvesting: ondersteuning bij het oprichten van stichtingen om categorale
woongroepen of andere woonvormen te realiseren
Oriëntatie op voorlichtingsmogelijkheden via (Salto)televisie of digitale platforms 		
(WhatsApp audio of video)
Invulling cultuursensitieve zorg, bijvoorbeeld muziek, inrichting, creatieve activiteiten, etc.
Jonge mantelzorgers als ambassadeurs voor …
Voorlichtingsbijeenkomsten + Salto-programma

1.

Speciaal als het gaat om Corona zullen we de volgende activiteiten ontwikkelen:
a.
Stedelijke campagne richting de doelgroep over preventie en eigen verantwoor		
delijkheid. Welke factoren zijn van invloed, bijvoorbeeld huisvesting, mantelzorg.
		
Hierbij willen we instellingen betrekken, zoals de GGD.
b.
Mantelzorg: hoe kunnen we de verschillende initiatieven op dit gebied in de stad
		coördineren?
c.
Welke rol kunnen jongeren en vrijwilligers vervullen bij de ondersteuning van
		ouderen?
Planning
November 2020
			
December 2020
Januari 2021		
Najaar 2021		

voorbereiding gesprekken met onderzoekers, maatschappelijke
organisaties, etc. Oriëntatie op instellingen en samenwerkingspartners
voorbereiding projectteam (begeleidingsteam) en Platform i.o.
start activiteiten
presentatie projectresultaten

Projectorganisatie
1.
Emcemo: Abdou Menebhi
2.
Projectteam / Begeleidingsteam, bestaande uit deskundigen ouderenzorg:
		
Mhamed El Ouafrassi, Fatima El Fakiri, Fatima Elatik, Barbara Wessel
3.
Een Marokkaans Platform i.o., bestaande uit leden van de doelgroep, met als
		kerngroep:
a.
Mohammed Ben Salah, Ahmed Youssef, Saadia Charaf (Stichting Aknarij West),
		
stichting Mos Ouderen Salon, Tunny Jongejan (WMO Ouderenraad Oost).
4.
Ambassadeurs: jongeren
5.
Netwerk maatschappelijke organisaties.
Beoogde samenwerkingspartners
•
WMO Ouderenraad Amsterdam Oost
•
Ben Sajet onderzoekscentrum, Universiteit van Amsterdam
•
Markant, mantelzorgondersteuning
•
Arkin, GGZ preventie en voorlichting
•
Argan
•
GGD
•
Elaa
•
Pharos
•
NOOM
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Beoogde resultaten
•
In 2021 wordt dagelijks een sociaal-juridisch spreekuur gehouden (telefonisch, inloop, 		
afspraken);
•
De doelgroep heeft advies, begeleiding, ondersteuning en voorlichting gekregen waardoor
de zelfredzaamheid van de cliënten wordt verbeterd en vergroot;
•
Er is een nauwe samenwerking met advocaten, adviseurs en deskundigen tot stand gebracht;
•
Het aantal verwachte deelnemers van het spreekuur is 750 personen op jaarbasis;
•
Er zijn acht voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, zes daarvan zijn op buurten en
•
stadsdelen gericht en twee zijn op Amsterdam als geheel gericht. Er zijn diverse thema’s op
maatschappelijke, sociaal en juridisch gebied aan de orde gekomen;
•
Er is een nauwe samenwerking met buurtorganisaties & -instellingen en met deskundigen
die zorgen voor onderlinge verbondenheid en cohesie;
•
De doelgroep is geïnformeerd over verschillende thema’s en kan met deze informatie eigen
problemen in hun nabije omgeving aanpakken;
•
Het verwachte aantal deelnemers bij de acht voorlichtingsbijeenkomsten bedraagt 6 x 75 +
2 x 100 = 650; En bij de stedelijke conferentie: 100. Totaal: 750 deelnemers.
•
Knelpunten ten aanzien van migrantenouderen worden geïnventariseerd en er wordt een
gecoördineerde aanpak van zowel de gemeente Amsterdam als van de maatschappelijke
instellingen en vrijwilligers tot stand gebracht.
Doelgroep
Marokkaanse en ander Arabisch sprekende Amsterdammers en ouderen met een migratieachtergrond die moeite hebben om hulp bij de reguliere instanties te vinden.
Beoogd bereik
Deelnemers aan het dagelijkse spreekuur: 1000 personen;
Deelnemers aan de twee stedelijke bijeenkomsten en zes bijeenkomsten op buurtniveau: 650
personen;
Deelnemers aan de stedelijke conferentie over problematiek migrantenouderen: 100 personen.
Hoe sluiten de activiteiten aan bij de behoefte van de doelgroep
Het organiseren van een spreekuur, buurt- en stedelijke bijeenkomsten voor Marokkaanse en
andere Arabische sprekende Amsterdammers voorziet in een belangrijke behoefte binnen de stad
Amsterdam. De geboden mogelijkheid voor advies, begeleiding, ondersteuning en voorlichting
over maatschappelijke, sociale en juridische onderwerpen levert een waardevolle bijdrage op en
brengt een verbondenheid met de directe omgeving en met de stad duurzaam tot stand.
Hoe worden de doelgroepen bereikt en betrokken bij activiteiten
•
De deelnemers voor de zes bijeenkomsten worden geworven en geselecteerd met behulp
van lokale partners in de verschillende wijken;
•
De deelnemers die aan de georganiseerde bijeenkomsten deelnemen, doen actief mee
tijdens de gesprekken;
•
Bezoekers komen of worden verwezen naar het laagdrempelige spreekuur.
Toezeggingen en rol/taak van samenwerkingspartners
Tijdens het spreekuur wordt er samengewerkt met Sociale Verzekeringsbank (SVB), Advocatenkantoren, Dienst Werk en Inkomen, Nederlandse Ouderenbond, MDRA, Nederlands Migratie Instituut
(NMI), Basis GGZ, FNV Lokaal Amsterdam.
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Planning
Jan - dec. 2021: 				
Dagelijks sociaaljuridisch spreekuur (telefonisch, inloop,
					afspraak);
Jan, feb, mei, sept, nov, dec 2021
Zes lokale voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking
					
met buurtorganisaties in Amsterdam-Oost, Amsterdam Zuid
					
(de Pijp/ Rivierenbuurt), Amsterdam-West en Amsterdam					
Nieuw-West over thema’s die de doelgroep direct aanspreekt;
April, oktober 2021			
Twee stedelijke bijeenkomsten over zorg, armoede,
					huisvesting, ouderbetrokkenheid, onderwijs en het
					bestrijden van eenzaamheid;
Maart 2021
			
Stedelijke conferentie ouderenbeleid Marokkaanse
					
migranten met speciale aandacht voor de gevolgen van
					de voortdurende Coronacrisis.
		
Locaties van activiteiten, bereikbaarheid en toegankelijkheid
ACTIVITEIT					LOCATIES AMSTERDAM
•
Spreekuur: 			
EMCEMO, Amsterdam Zuid;
•
Zes lokale bijeenkomsten:
1.
Amsterdam-Oost		
Wijkcentrum De Meevaart;
2.
Amsterdam-Zuid		Oranjekerk;
3.
Amsterdam-Nw-West		
Huis van de Wijk Ru Paré;
4.
Amsterdam-Nw-West		Argan;
5.
Amsterdam-West		
Manfredschool, Bos en Lommer;
6.
Amsterdam-West 		
Gebouw Marokkaanse Ouderenbond, Mercatorplein;
•
Twee stedelijke bijeenkomsten
1.
Bijeenkomst 1			EMCEMO, Amsterdam;
2.
Bijeenkomst 2			EMCEMO, Amsterdam;
•
Stedelijke conferentie
Huis van de Wijk Ru Paré.
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Projectplan Bijeenkomsten, Interactief onderzoek & Stedelijke Conferentie

‘Mocro
in Mokum’
Marokkaanse amsterdammers nemen initiatieven voor verbetering positie
Periode uitvoering: maart - december 2021

1. De uitgangssituatie

3

EMCEMO als centrum voor burgerschap en democratische ontwikkeling is een seculiere
maatschappelijke organisatie die niet verbonden is aan een religieuze of politieke stroming. Op
stadsdeel-, stedelijk- landelijk en globaal niveau organiseert EMCEMO-activiteiten die voldoen aan
een maatschappelijke behoefte om burgerschap en participatie een plek te kunnen geven. Daarnaast
wil EMCEMO concreet en constructief bijdragen aan het maatschappelijke debat, de participatie
en burgerschap van migranten en de dialoog en het debat tussen verschillende bevolkingsgroepen.
Daarbij vindt EMCEMO het belangrijk om coalities en samenwerking met zeer uiteenlopende
maatschappelijke instellingen en organisaties aan te gaan.
De laatste jaren constateert EMCEMO dat de verhoudingen binnen de samenleving zijn verhard.
De intolerantie groeit, populisme wint aan stemmen. Maatschappelijke organisaties hebben als
gemeenschappelijk belang om deze ontwikkelingen om te buigen door de onderlinge solidariteit te
bevorderen. EMCEMO heeft de krachten gebundeld met partnerorganisaties om samen te werken op
het gebied van signalering, voorlichting en mobilisering.
EMCEMO en andere Marokkaanse organisatie in Amsterdam maken zich zorgen over de hoge
werkloosheid, de onzichtbare jongeren, over radicalisering en over eenzaamheid, uitsluiting en
discriminatie.
De organisaties baseren hun zorgen op een groot aantal berichten, die zijn ontvangen tijdens
tientallen bijeenkomsten die het afgelopen jaren in moskeeën en buurthuizen zijn georganiseerd. Ook
zijn de klachten verzameld die zijn ontvangen tijdens de spreekuren die diverse organisaties wekelijks
organiseren.
De organisaties willen een brede tegenbeweging op gang brengen van (Marokkaanse)
Amsterdammers. Ze hebben ondervonden dat er veel bereidheid bestaat om concrete acties
te ondernemen om in gezamenlijkheid naar een verbonden stad te streven. Marokkaanse
Amsterdammers maken zich zorgen, maar ze zijn ook bereid hun verantwoordelijkheid te nemen.
De organisaties die zijn aangesloten bij het IOMA willen de geconstateerde, toenemende bereidheid
onder vele Marokkaanse Amsterdammers om zich actief in te zetten voor de stad, dan ook activeren.
Hiertoe willen we een traject opzetten bestaande uit bijeenkomsten, interactief onderzoek en een
afsluitende conferentie. Deze conferentie is niet een doel op zich, maar een middel om een brede
betrokkenheid te genereren die moet leiden tot concrete afspraken en vervolgstappen.

2. Doelstellingen
Onze doelstellingen:
Burgerschap
• Dit project Mocro in Amsterdam moet een aanzet geven voor concrete activiteiten die bijdragen
aan een verbetering van de positie van Marokkaanse Amsterdammers;
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•
•
•
•
•
•

Vermindering van discriminatie in 2021 onder alle Amsterdammers en Marokkaanse
Amsterdammers in het bijzonder, sancties instellen voor bedrijven die discrimineren;
Aandacht voor mensenrechteneducatie en kennismaking met alle religies op scholen;
Aandacht voor de plaats van de islam in Nederland in relatie met de Nederlandse rechtsstaat;
Actieve bestrijding van radicalisering en haatzaaien;
De verhouding tussen mannen en vrouwen binnen de Marokkaanse gemeenschap van
Amsterdam bespreekbaar maken;
Aandacht voor respect voor diversiteit in de Nederlandse samenleving zoals lhbti’s en de joodse
gemeenschap, binnen de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam stimuleren en bespreekbaar
maken.

Werkgelegenheid:
• Een afname van werkloosheid onder Marokkaanse jongeren in Amsterdam;
• Een convenant met het MKB opstellen over aannemen van Marokkaans Amsterdamse jongeren
Onderwijs
• Betrokkenheid Marokkaanse ouders bij onderwijs kinderen vergroten;
• Aandacht voor schoolkeuze naar het voortgezet onderwijs van Marokkaanse leerlingen;
Algemeen
• Optuigen van structuren van overleg tussen College van B&W en Amsterdamse Marokkaans
organisaties;
• Een structureel samenwerkingsverband met indirecte of directe betrokkenheid van minstens 1000
(Marokkaanse en andere) Amsterdammers.

3. Activiteiten
•
•
•
•

•

Acht voorbereidende bijeenkomsten met minimaal 40 deelnemers per bijeenkomst waar de in de
doelstellingen genoemde thema’s worden besproken;
Interactief, verkennend onderzoek bestaande uit 30 interviews en online-enqûete onder minimaal
1500 Marokkaanse Amsterdammers meegenomen;
Voorbereidende gesprekken met minimaal 20 relevante Amsterdamse professionals/
professionele instellingen;
Conferentie met deelname van 500 mensen; tijdens de conferentie worden de resultaten van het
verkennende onderzoek gepresenteerd. Daarna wordt uiteengegaan in workshops over in ieder
geval de volgende onderwerpen specifieker te praten: onderwijs, arbeidsmarkt, radicalisering
en discriminatie. De workshops moeten leiden tot concrete afspraken. Tot slot worden centraal
vervolgafspraken gemaakt;
Een eindverslag met concrete aanbevelingen aan het Amsterdams gemeentebestuur.

4. Beoogde resultaten
•
•

Een structureel samenwerkingsverband met indirecte of directe betrokkenheid van minstens 1000
(Marokkaanse en andere) Amsterdammers;
Minimaal drie initiatieven op de volgende vier terreinen:
- Arbeidsmarkt
- Onderwijs
- Radicalisering
- Discriminatie
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5. Doelgroep
•
•

Vooral Marokkaanse en ander Arabischsprekende Amsterdammers en ouderen met een
migratieachtergrond;
Streven is dat deze activiteiten vorm krijgen in samenwerkingsverbanden van betrokken burgers,
maatschappelijke organisaties, professionals, wetenschap, bedrijfsleven en overheid.

6. Beoogd bereik
•
•
•

Deelnemers aan de geplande bijeenkomstem: 300 personen;
Deelnemers aan de conferentie: 250 personen;
Daarnaast worden bijeenkomsten en de conferentie live gestreamd via Facebook wat nog eens
een extra bereik van zeker 2500 personen oplevert.

7. Hoe sluiten de activiteiten aan bij de behoefte van de doelgroep
Er bestaan ernstige zorgen over de effecten van de hierboven geschetste ontwikkeling op de
toekomst van Marokkaanse Amsterdammers, op het zelfbeeld van jongeren, en de verhouding van
Marokkaanse met andere Amsterdammers en uiteindelijk op de gehele stad.
Daarom willen we een brede tegenbeweging op gang brengen van (Marokkaanse) Amsterdammers.
We willen concrete acties ondernemen om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan, maar ook
om radicalisering en criminaliteit aan te pakken. Veel mensen geven aan iets te willen doen: in hun
directe omgeving of in de hele stad. Marokkaanse Amsterdammers, mannen, vrouwen, jongeren,
gelovigen, ongelovigen, willen zich vrijwillig inzetten voor Amsterdam en initiatief nemen en zoeken
samenwerking met maatschappelijke, religieuze of politieke organisaties, maar ook met individuen
die (bewust) niet zijn aangesloten bij een organisatie.

8. Hoe worden de doelgroepen bereikt en betrokken bij activiteiten
•
•
•
•

De deelnemers aan de bijeenkomsten worden geworven en geselecteerd met behulp van lokale
partners in de verschillende wijken en via het benaderen van de achterban van EMCEMO;
De deelnemers die aan de conferentie deelnemen worden breed gerekruteerd uit de vastgestelde
doelgroepen;
Alle bijeenkomsten en de stedelijke conferentie zijn via een live-stream via Facebook te volgen,
daardoor wordt het bereik en de impact van de bijeenkomsten en de conferentie verhoogd;
Deelnemers die via Facebook participeren, krijgen ook gelegenheid uiting te geven aan hun
participatie via een chatfunctie.

9. Toezeggingen en rol/taak van samenwerkingspartners
In het kader van de bijeenkomsten en de stedelijke conferentie wordt er samengewerkt met
Marokkaanse organisatie, moskeeën, wetenschappers, deskundigen, gemeenteraadsraadsleden, O+S
van de gemeente Amsterdam en anderen.
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10. Planning
Planning 2021: 		
Maart:
Uitwerken plannen;
April:
Mei:
Juni:
Oktober:
December:

Start voorbereiding met voorbereidende gesprekken met
deskundigen, professionals, organisaties IOMA; uitwerking interactief,
verkennend onderzoek
Start inhoudelijk voorbereidende bijeenkomsten en het verkennende
onderzoek
Vervolg inhoudelijk voorbereidende bijeenkomsten en van het
verkennend onderzoek
Stedelijke conferentie
Aanbieden aanbevelingen aan het Amsterdams gemeentebestuur

11. Locaties van activiteiten, bereikbaarheid en toegankelijkheid
Activiteit		
Locaties Amsterdam
			
- Acht voorbereidende bijeenkomsten:
1. Amsterdam-Zuid (04-2021)		
Oranjekerk;
2. Amsterdam-Nw-West (04-2021)
Huis van de Wijk Ru Paré;
3. Amsterdam-West (04-2021)		
Gebouw Marokkaanse Ouderenbond, 		
		
Mercatorplein;
4. Amsterdam-Centrum (04-2022)
EMCEMO, Amsterdam;
5. Amsterdam-Oost (04-2022)		
Wijkcentrum De Meevaart;
6. Amsterdam-Nw-West (04-2022)
Argan;
7. Amsterdam-West (04-2022)		
Mansveltschool, Bos en Lommer;
8. Amsterdam-Noord		
Openbare Bibliotheek Banne
9. Stedelijke conferentie 		
Boekmanzaal, gemeente Amsterdam.
De locaties zijn gemakkelijk bereikbaar per openbaar vervoer, fiets en te voet.

Programma Emcemo 2021

19

Internationale dag tegen racisme & discriminatie

Comité 21 maart

4

Comité 21 maart, de landelijke antiracisme coalitie, organiseert jaarlijks rond 21 maart een landelijke
demonstratie. Deze dag is in 1966 door de VN uitgeroepen als internationale dag tegen racisme en
dis-criminatie in reactie op het bloedbad dat door politiemensen onder zwarte betogers op 21 maart
1960 in Sharpeville, Zuid-Afrika is aangericht. Nu, meer dan 50 jaar later, zijn racisme en discriminatie
nog altijd volop aanwezig. In Zuid-Afrika, maar ook in Europa en helaas ook in Nederland.
Sinds 1992 worden er in Nederland activiteiten georganiseerd op en rond 21 maart.
Verspreid over het land worden lezingen, bijeenkomsten en acties georganiseerd in de
actieweek/maand voorafgaand aan 21 maart. Op (of rond) 21 maart vindt er steevast een landelijke
manifestatie en demonstratie plaats.
Normalisering van racisme en discriminatie is naar onze mening in volle gang. Vrouwen en
mannen door de overheid benoemd als ‘moslima’, ‘migranten’, ‘LHBTQ’ enzovoort staan dagelijks
in toenemende mate bloot aan racistische uitingen. Landelijke beleidsmakers en regelgevers zien
wij net als voorgaande jaren over racisme en discriminatie te vaak de schouders ophalen en deze
zaken aan lagere leidinggeven-den en de samenleving overlaten. Hoewel lokale beleidsmakers wel
maatregelen proberen te nemen, blijft de toon en de strekking van de landelijke politiek grotendeels
een van ontkenning. De stemming in ons land is grimmiger geworden. De laatste jaren zien we dat
de noodzaak om op te staan tegen racisme en discriminatie en op te komen tegen deze vormen van
uitsluiting, samen met de mensen die daarvan slachtoffer zijn blijvend groot is.

Dat het nog altijd nodig is om op te staan tegen racisme en discriminatie en solidariteit te tonen met
slachtoffers van discriminatie blijkt uit de meldingen die verschillende organisaties onverminderd ontvangen.
In Nederland strijden veel actiegroepen tegen racisme en discriminatie. Zo zorgden de Black Lives
Matter demonstraties dit jaar ervoor dat 50.000 mensen, verspreid over veel steden in Nederland, in
beweging kwamen.
Het doel is zoveel mogelijk Nederlanders te bereiken en te mobiliseren, groepen mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden, ons sterk uit te spreken tegen racisme en discriminatie
en vóór verbinding, acceptatie, tolerantie en respect. In de actiemaand gaan we de dialoog aan met
Am-sterdammers en brengen we verschillende groepen met in elkaar in contact.
Tijdens de actiemaand worden door het hele land activiteiten georganiseerd. De activiteiten die in
deze aanvraag worden genoemd vinden alle plaats in Amsterdam.
Samen optrekken is het motto van het Comité 21 maart. Samen met uiteenlopende groepen,
bewegin-gen en partijen, met een duidelijk doel: een samenleving vrij van racisme en discriminatie.
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OVERZICHT ACTIVITEITEN

Actie 1: Amsterdamse conferentie 2021 maart/april 2021

Ruim 62 organisaties uit Amsterdam hebben meegewerkt aan een veldonderzoek in 2020 in opdracht
van het Comité 21 maart. Uit dit onderzoek zijn aanbevelingen gekomen. Om gezamenlijk in gesprek
te gaan en om tot een gezamenlijk actieplan te komen, is het noodzakelijk om alle organisaties bij
elkaar te brengen. Waar staan wij nu als beweging? Waar liggen de uitdagingen? En waar liggen onze
kansen?
De afgelopen periode zijn er duizenden mensen de straat op gegaan tegen racisme en discriminatie.
De Black Lives Matterprotesten vonden plaats in heel Nederland, van Amsterdam tot Meppel, Van
Gronin-gen tot Maastricht. Veel mensen zijn in beweging gebracht. Er zijn daardoor veel zaken in een
stroom-versnelling gekomen.

Doel

Onderdeel van deze conferentie zal het onderzoek zijn dat Comité 21 maart heeft laten uitvoeren in
2020. Hieruit zijn twee onderzoeksrapporten voortgekomen. Een daarvan ‘Agendering van racisme
en discriminatie 2021’ bevat een overzicht (gebaseerd op een survey ingevuld door 60 antiracisme
en anti-discriminatie organisaties) van de knelpunten die organisaties ervaren met betrekking tot de
politiek en welke aanbevelingen zij willen doen aan politieke partijen en het volgende kabinet op het
gebied van de aanpak van racisme en discriminatie. Voor het tweede rapport zijn de onderzoekers
gaan kijken naar wat de landelijke politiek de afgelopen vier jaar heeft gedaan op het gebied van
racisme en discriminatie.
Er zal een conferentie georganiseerd worden met als overkoepelend thema: “effectief bestrijden van
racisme en discriminatie”. Er worden 8 deelthema’s uitgewerkt.
Deze thema’s zijn: anti-zwartracisme, islamofobie, etnisch profileren, discriminatie op de
arbeidsmarkt, discriminatie in het onderwijs, vluchtelingenhaat en haat zaaien in de Nederlandse
maatschappij, dis-criminatie van mensen met een beperking discriminatie van LHBTIQ+.

Sub doelen
•
•

Urgentie van racisme en discriminatie in Nederland aankaarten - met een focus op de landelijke
verkiezingen van maart 2021
Urgentie van samenwerken aankaarten - onderzoeken welke mogelijkheid er is om tot
gezamenlijke aanbevelingen te komen waar we achter kunnen staan

Doelgroep

Hiermee wil het Comité uit naam van alle aangesloten organisaties een bijdrage leveren tegen de
polari-satie en het herstel van de sociale cohesie. In samenwerking met partners uit 4 groepen:
• Actiegroepen
• Politieke partijen, zowel landelijke als gemeentelijke partijen
• Sociale partners, zoals docenten, werkgevers vakbonden, politie, media enzovoort

Aantal bezoekers

100 - 150 personen. Mocht het zo zijn dat corona nog in onze samenleving aanwezig is, dan zullen wij
de conferentie digitaal uitzenden. Wij denken hiermee 20.000 personen te kunnen bereiken.
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Actie 2: Actieweek Samen tegen Racisme en Discriminatie van 16 – 21 maart 2021:
debatavonden en vertoningen.
In maart 2021 zijn er de landelijke verkiezingen en in februari de herdenking van de Februaristaking.
Dit gaat het thema nooit meer fascisme zeer actueel maken. Overal om ons heen zien we een
toenemende intolerantie in de samenleving.
Juist nu moeten we laten zien dat we de boodschap van onze overleden Burgemeester Eberhard
vander Laan serieus nemen: samen maken wij onze stad en wij laten ons niet uit elkaar spelen.
Wij zullen als comité ons extra inspannen om met velen tot mooie verbindingen te komen.
Ook zullen we onze deelnemende organisaties vragen om vooral de jongeren op te roepen ook deel te
nemen aan deze bijeenkomst. Als we daarvoor voldoende middelen en mensen hebben zullen we een
speciale debatavond organiseren over het belang van de Februaristaking herdenking voor jongeren.
Samen met het Pakhuis de Zwijger, de OBA en de buurten van Amsterdam (zoals Bos en
Lommer, de Pijp, Oost, Nieuw West, Zuidoost) zullen we 2 weken wijden aan bijeenkomsten,lezingen,
debatten, filmvertoningen, discussies en storytelling.
In de aanloop naar die 2 weken zal er een analyse-avond plaatsvinden in de vorm van een
actievergade-ring. Tijdens deze actievergadering zullen deelnemende partners gevraagd worden naar
good practices en handelingsperspectieven. Tevens wordt aan deze partners de vraag gesteld deel te
nemen aan een van de activiteiten (bijeenkomsten, debatten, lezingen, filmvertoningen, discussies en
story telling) in de 2 actieweken in de bovengenoemde locaties en in de buurten.

Thema’s
•
•
•
•
•

Betekenis van alledaags racisme en discriminatie in de werkelijkheid.
Op macro- en mesoniveau; de (historische) context, oorzaken, gevolgen en het hedendaagse
‘gezicht’ van racisme en etnocentrisme.
Belichten hoe dit proces is verlopen en onder welke condities; belichten van gebeurtenissen
vanuit juridisch, grondwettelijk, sociologisch perspectief en de ‘Universele verklaring van de
rechten van de mens’.
De structurele (politieke) context en de uitingsvormen van racisme en uitsluiting.
Workshops: keuze naar affiniteit; interactief verbinden naar eigen ervaringen en praktijk.

Doel

Het doel is zoveel mogelijk Nederlanders/Amsterdammers te bereiken en te mobiliseren, groepen
men-sen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden, ons sterk uit te spreken tegen
racisme en discriminatie en vóór verbinding, acceptatie, tolerantie en respect. In de actiemaand gaan
we de dialoog aan en brengen we verschillende groepen met elkaar in contact.
Tijdens de actiemaand worden door het hele land activiteiten georganiseerd. De activiteiten die in
deze aanvraag worden genoemd vinden alle plaats in Amsterdam in het kader van de internationale
dag te-gen racisme en discriminatie op 21 maart.
Perspectieven richting en potentie tot verandering, realistische perspectieven naar de toekomst, verbinden aan inzet die hierbij nodig is. Vorming netwerken op affiniteit en praktijk.
Organiseren van continuïteit in contacten, waarin borging voor onderlinge steun en advies, en verbinden voor gezamenlijk optreden.
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Doelgroepen

Voor mensen die op cruciale plekken zitten om beleid te maken, leiding te geven, visies en werkwijzen
uit te dragen, te initiëren, te begeleiden, en/of ‘met hun voeten in de klei’ staan. Kortom: die
voor, achter of in de ‘vuurlinie’ werken, te weten mensen (docenten, studenten, uitvoerende- en
leidinggevende werkers) uit m.n. het onderwijs, de politie, het zorg- en welzijnswerk, de politiek.
Vertegenwoordigers van migranten, moslims, vluchtelingen, asielzoekers en de zwarte gemeenschap,
mensen die een beperking hebben en LHBT’ers in Nederland en Amsterdam. Mensen uit verwante
or-ganisaties die opkomen voor de multiculturele/ etnische samenleving en diversiteit, voor
mensenrech-ten, en die discriminatie, uitsluiting en uitholling van democratie en rechtsstaat
bestrijden.
Nadrukkelijk voor zowel professionals als vrijwilligers en studenten. Voor geïnteresseerden. Met name
burgers uit Amsterdam.

Aantal bezoekers

Betrokkenen die een inhoudelijke bijdrage leveren aan het programma: zal worden nagestuurd als het
hele programma bekend is. Meer dan 1000 bezoekers verwachten we in de 2 weken.

Actie 3: Campagne tegen haatzaaien op weg naar de verkiezingen.

De landelijke verkiezingen staan voor maart 2021 op de agenda, en Comité 21 maart wil de
aanstaande verkiezingen aangrijpen om een aantal onderwerpen op de politieke agenda te krijgen.
De urgentie om een tegenkracht te vormen tegen de groeiende populistische en extreemrechtse
krach-ten die de Europese politiek hedendaags domineren is uiterst hoog. Tevens is het zaak om
weerstand te bieden aan de angstcultuur die gezaaid wordt door extreemrechts en nu heersend is in
onze maat-schappij en deze de groei van extreemrechts steeds maar bevordert.
Daarbij komt dat wij in een tijd leven die de Amerikaanse filosoof en gender theoreticus Judith Butler
bestempelt als anti-intellectueel. De groeiende macht van social-media (ook binnen het politieke
land-schap), hoe deze wordt ingezet, de snelheid waarmee de wereld kennisneemt van informatie,
en een daarbij steeds kleiner wordende spanningsboog wat betreft het opnemen van nieuws en
informatie staat het hebben van doordachte debatten enorm in de weg. En die debatten zijn juist zo
hard nodig.
Het huidige medialandschap lijkt gedicteerd te worden door mensen die op basis van het hebben
van veel volgers op hun sociale media veel macht hebben binnen de media, niet op basis van
gefundeerde kennis wat betreft een onderwerp. We zien deze tendens ook terug in de politiek. De
hiermee gepaarde (on)bewuste verspreiding van misinformatie is een zorgwekkende ontwikkeling en
eentje met grote gevolgen voor de geleefde realiteiten van veel mensen. Het Comité 21 maart pleit
zeker niet voor het niet horen van de publieke opinie, juist wel, echter blijft het wel zaak dat er tijd en
aandacht uitgaat naar het achterhalen van feiten en het horen van zoveel mogelijk stemmen. Alleen
zo kunnen wij de demo-cratie beschermen en opiniërende media ondersteunen.
Je ziet op meerdere vlakken dat mensen zich niet laten leiden door overweldigend wetenschappelijk
bewijs maar door populistische meningen. Zo heb je de klimaatontkenners, dit zijn mensen die niet
ge-loven dat de mens van invloed is op de klimaatverandering, en hebben we onlangs te maken gehad
met een groep BNN’ers die onder de #ikdoenietmeermee op sociale media aangeven ‘samen de
overheid onder controle te krijgen.’ Onder de klimaatontkenners bevinden zich veel stemmers op FvD
en PVV en ook de actie van de BNN’ers kon op begrip rekenen van de leiders van deze partijen.
We zien het aan het rookgordijn dat de PVV en FvD opgooien omtrent LHBT’ers rechten en de
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emanci-patie van vrouwen wanneer deze gebruikt kunnen worden om de moslimgemeenschap in een
onte-recht kwaad daglicht te zetten. Terwijl bovendien beide partijen tegen de motie hebben gestemd
om de zogenoemde “homogenezing” te bestraffen.
In de periode voorafgaand aan de verkiezingen willen wij als comité een campagne voeren tegen
haat zaaien. Hierbij willen wij met alle democratische middelen die ons ten dienste staan mensen
en organisa-ties en politieke partijen duidelijk maken om haat zaaiende partijen niet te steunen. Een
duidelijk onder-bouwd stemadvies waarmee mensen een goede antiracistische keus kunnen maken,
zal daar onderdeel van uitmaken.

Actie 4: Jongerenconferentie/festival over racisme en discriminatie. Mei 2021

Jongeren maken een belangrijk deel uit van de protesten van de afgelopen periode. Aangezien
jongeren een eigen manier hebben en ook willen ontwikkelen van organiseren en zich verhouden tot
alle proble-men in onze samenleving, willen wij hen daarin faciliteren en stimuleren. Hierdoor kunnen
zij hun be-langrijke rol op zich nemen. Dat is belangrijk voor hun eigen toekomst en voor de toekomst
van ons allemaal.
Wij willen daarom een conferentie/festival organiseren samen met hen of nog beter als dat kan door
henzelf. Wij schatten in dat we hiervoor minimaal 1000 jongeren moeten kunnen interesseren.

Actie 5: Conferentie over Europese ontwikkelingen van racisme en discriminatie.
Mei/juni 2021

In het kader van de Europese coalitie van steden tegen racisme is van belang dat de ervaringen
en kennis over antiracisme activiteiten en bestpractices op Europees niveau worden uitgewisseld.
Amsterdam kan hier een voortrekkersrol in spelen. Omdat het Comité 21 maart diverse internationale
contacten heeft, wil het Comité 21 maart een Europese netwerkconferentie organiseren.

Doel

Goede afspraken realiseren om de ervaringen en de kennis binnen een dergelijk netwerk beter te kunnen uitwisselen.
Afspraken maken en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor gezamenlijk optreden als
Europese antiracismebeweging op Europees niveau.
Aantal bezoekers
200-300 personen.
Vertaalcapaciteit zal zeker nodig zijn en gefaciliteerd moeten worden.

Actie 6: Conferentie in oktober 2021: Samen tegen racisme en discriminatie.

Deze conferentie zal vooral in het teken staan van de komende gemeenteraadsverkiezingen van
2022. Het onderzoek van 2020 vormt al een goede basis en is mede mogelijk gemaakt door 62
Amsterdamse organisaties die hiervoor aanbevelingen hebben geformuleerd. Samen met deze
organisaties zullen we de conferentie voorbereiden. Politieke partijen gaan we er uitdrukkelijk in een
4-tal workshops en de-batten bij betrekken.

Doel

Bij de politieke partijen in de gemeenteraad de vraag neerleggen wat zij van plan zijn om een
inclusiever Nederland te bevorderen. Ook zullen we de partijen duidelijke stellingen voorleggen op de
4 debat-avonden. Deze zullen gebaseerd zijn op de aanbevelingen uit het verschenen rapport van het
Comité 21 maart waarin ze moeten aangeven of en wat ze met deze aanbevelingen gaan doen.
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•
•
•
•

De antwoorden op de bovenstaande gestelde vragen aan de partijen gaan we
publiceren.
Oproep plaatsen om tijdens de campagne haat zaaiende en racistische taal en acties te mijden om
te voorkomen dat er nog meer verdeeldheid gezaaid wordt.
We zullen onze deelnemende organisaties vragen om hier een actieve bijdrage aan te Leveren.

Doelgroep

We willen een breed publiek bereiken bestaande uit mensen die in de strijd staan tegen racisme
en dis-criminatie, mensen uit grassroots organisaties die zich betrokken voelen bij het Comité,
deskundigen en beleidsmakers, de politiek, en eenieder die geïnteresseerd is.
Aantal bezoekers
Deelnemers: 100-200 personen per debat
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Periode uitvoering: januari - juni 2021

Projectplan Sta op tegen
Islamofobie en Discriminatie 2021
De uitgangssituatie

5

EMCEMO als centrum voor burgerschap en democratische ontwikkeling is een seculiere
maatschappelijke organisatie die niet verbonden is aan een religieuze of politieke stroming. Op
stadsdeel-, stedelijk- landelijk en globaal niveau organiseert EMCEMO-activiteiten die voldoen aan
een maatschappelijke behoefte om burgerschap en participatie een plek te kunnen geven. Daarnaast
wil EMCEMO concreet en constructief bijdragen aan het maatschappelijke debat, de participatie
en burgerschap van migranten en de dialoog en het debat tussen verschillende bevolkingsgroepen.
Daarbij vindt EMCEMO het belangrijk om
coalities en samenwerking met zeer uiteenlopende maatschappelijke instellingen en organisaties aan
te gaan.
EMCEMO en het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) zetten zich tevens al jaren
in tegen islamofobie en de discriminatie van moslims. Inmiddels heeft er in de loop der jaren al
een groot aantal debatten, conferenties en symposia plaatsgevonden rond dit thema. Echter, de
samenleving verhardt als het om islamofobie, discriminatie van en haat zaaien tegen moslims gaat. De
maatregelen die in het verleden genomen zijn tegen de discriminatie van moslims worden inmiddels
niet meer genomen. Zoals de registratie van moslimdiscriminatie bij de politie. Moslimdiscriminatie
en islamofobie worden bij de politie niet langer apart geregistreerd, maar worden geregistreerd
als discriminatie op grond van religie. Deze vorm van discriminatie is dus niet langer direct terug
te vinden in de registratie van de politie. Tevens constateren wij dat er binnen de politieke en
maatschappelijke debatten minder aandacht is voor islamofobie en discriminatie van moslims terwijl
deze problematiek, gezien de signalen vanuit de achterban, juist toeneemt.
Enkele jaren geleden initieerde EMCEMO/CTID een campagne ter vergroting van meldingsbereidheid
van islamofobie. Deze campagne heeft geleid tot een beteresamenwerking tussen EMCEMO/CTID
en de Anti discriminatievoorzieningen (ADV’s), het College voor de Rechten van de Mens (CRM),
Meldpunt Internet Discriminatie (MiND), Meldpunt Islamofobie en de politie. Deze samenwerking
maakt de behandeling en registratie van meldingen van islamofobie en discriminatie effectiever en
laagdrempeliger.

Doelstellingen
•
•
•

Het vergroten van de weerbaarheid van slachtoffers van islamofobie;
Kadertrainingen in gang zetten voor het melden van islamofobie
Begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van islamofobie;

Activiteiten

Organisatie van zeven bijeenkomsten
Tussen januari-juni 2021 wil EMCEMO zeven bijeenkomsten/trainingen rond het thema Sta op tegen
Islamofobie en Discriminatie organiseren:
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•

Bijeenkomst Weerbaarheid - Enkele jaren geleden initieerde EMCEMO/CTID een campagne
ter vergroting van meldingsbereidheid van islamofobie. Deze campagne heeft geleid tot een
betere samenwerking tussen EMCEMO/CTID en de Anti discriminatievoorzieningen (ADV’s),
het College voor de Rechten van de Mens (CRM), Meldpunt Internet Discriminatie (MiND),
Meldpunt Islamofobie en de politie. Deze samenwerking maakt de behandeling en registratie
van meldingen van islamofobie en discriminatie effectiever en laagdrempeliger. De recente
ontwikkelingen in de samenleving, zoals de opkomst van het populisme, de hetze die gevoerd
wordt tegen moslims en moskeeën, de ervaringen die (vermeende) moslims hebben op straat
(hoofddoek wordt weggetrokken, vrouwen worden uitgescholden en belaagd leiden tot een
gevoel van onveiligheid, buitensluiting en vervreemding. Het is daarom van belang slachtoffers te
informeren over de mogelijkheden tot melding en te enthousiasmeren om actie te ondernemen.
Bovengenoemde instanties steunen slachtoffers bij het melden en afhandelen van deze vormen
van discriminatie, maar zijn niet algemeen bekend. Door de campagne ‘Niet accepteren, maar
melden’ wordt bekendheid gegeven aan de mogelijkheden tot melden en wordt slachtoffers de
kans geboden beter gebruik te maken van hun rechten. Voor de campagne ‘Niet accepteren,
maar melden’ werken EMCEMO/CTID samen met de bovengenoemde organisaties. Vergroting
van meldingsbereidheid heeft een tweeledig doel. Naast het ondersteunen van slachtoffers
van discriminatie en islamofobie is het zinvol zoveel mogelijk discriminatoire gebeurtenissen te
registreren, met als doel monitoring, bewustwording en beleidsvorming;

•

Vier kadertrainingen voor het melden van islamofobie. Er worden vier trainingen georganiseerd
(twee per kwartaal) voor vrijwillige medewerkers en stagiaires van EMCEMO/CTID en andere
maatschappelijke/migrantenorganisaties, gericht op deskundigheidsbevordering over het verschil
tussen melden en aangifte doen, de verschillende procedures, het herkennen van islamofobe
gebeurtenissen en de vaardigheden deze te bespreken met slachtoffers en/of getuigen. Doel van
de training is dat de deelnemers anderen op hun beurt weer kunnen informeren en aanmoedigen
om melding of aangifte te doen en hen daarbij kunnen ondersteunen.

•

Bijeenkomst slachtoffers islamofobie. Wanneer slachtoffers van islamofobie een melding willen
doen bij een ADB of melding/aangifte bij de politie is de stap naar deze instanties vaak te groot.
Door de laagdrempeligheid van EMCEMO/CTID zijn mensen eerder geneigd naar buiten te komen
met hun ervaringen en om hulp te vragen. Bij het wekelijkse juridisch spreekuur van EMCEMO
komen regelmatig discriminatie ervaringen ter tafel. Begeleiding en ondersteuning van deze
slachtoffers van discriminatie is hard nodig. EMCEMO/CTID kunnen deze ondersteuning door een
bijeenkomst te organiseren waarin slachtoffers worden begeleiden waar aansluitend zorg wordt
gedragen voor een follow up;

•

Expertmeeting discriminatie. Op 5 oktober 2020 vond een conferentie plaats, waarbij het 21
Maart Comité, een netwerk waarvan EMCEMO/CTID deel uitmaken, via plenaire debatten
en workshops dieper ingaat op de toename van racisme en discriminatie. Aan de hand van
de uitkomsten van deze conferentie organiseren EMCEMO/CTID een expertmeeting die de
aanzet wordt tot het uitvoeren van diverse activiteiten met betrekking tot discriminatie. De
vertegenwoordigers van diverse organisaties die zich bezighouden met onderwerpen als
antisemitisme, homofobie, afrofobie en validisme buigen zich over de praktische uitvoering
van hetgeen er tijdens die conferentie ter tafel is gekomen en slaan de handen ineen om elkaar
te ondersteunen en versterken bij het uitvoeren van activiteiten. Op 21 september is het de
Europese Actie dag tegen islamofobie en tegen xenofobie gericht tegen vluchtelingen en de
uitwerking van de expertmeeting wordt op die dag ingezet.
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Beoogde resultaten
•
•
•

Islamofobie wordt als thema erkend in alle geledingen van de Nederlandse en Amsterdamse
samenleving;
Deelnemers worden zich bewust van het belang om alle aspecten van het thema islamofobie
tot zich te nemen met name overtuigd te raken om islamofobie te allen tijde te signaleren en te
melden;
Deelnemers zijn een voorbeeld voor anderen in de gemeenschap en kunnen via hun leiderschap
anderen stimuleren een bijdrage te leveren aan het thema islamofobie en elkaar te ondersteunen
en dan met name de slachtoffers. Daarnaast wordt de weerbaarheid onder slachtoffers van
islamofobie verhoogd.

Doelgroep
•
•

Vooral Marokkaanse en ander Arabisch sprekende Amsterdammers en ouderen met een
migratieachtergrond;
Jongeren, vertegenwoordigers van de media, wetenschappers en vertegenwoordigers van
publieke organisaties die te maken hebben melding van discriminatie.

Beoogd bereik

Deelnemers aan de zeven bijeenkomsten: 300 à 350 personen;
Sommige bijeenkomsten worden live-gestreamd via Facebook, wat nog eens extra bereik van op zal
leveren.

Hoe sluiten de activiteiten aan bij de behoefte van de doelgroep
Elke burger dus ook die met een Marokkaanse afkomst heeft behoefte om mee te denken
over burgerschap waarbij de meningsvorming over islamofobie ook hoort. Activiteiten die het
maatschappelijke proces kunnen beïnvloeden zijn nuttig voor individuen die zich verbonden voelen
met de maatschappij als geheel. Individuen die hun verbondenheid met de maatschappij uiten
willen graag zien dat vertegenwoordigers van migrantengroepen ook recht hebben op de steun
van de samenleving en de politiek ook als om islamofobie gaat. Het idee van het recht op steun
vanuit de maatschappij en de politiek is cruciaal. Het opdoen van weerbaarheid tegen islamofobie
helpt de slachtoffers om zich ertegen te wapenen en een uitweg mogelijk te maken anders kunnen
individuen het idee krijgen dat het nastreven van hun groepsbelangen toch geen zin zal hebben. In de
bijeenkomsten die worden georganiseerd proberen we uiting te geven aan de betrokkenheid van met
name Marokkaanse Amsterdammers met de gemeentelijke politiek rond het thema islamofobie.

Hoe worden de doelgroepen bereikt en betrokken bij activiteiten
•
•
•
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De deelnemers aan de zeven bijeenkomsten worden geworven en geselecteerd met behulp van
lokale partners in de verschillende wijken en via het benaderen van de achterban en kader van
EMCEMO;
De deelnemers die aan de georganiseerde bijeenkomsten deelnemen, doen actief mee tijdens de
gesprekken;
In sommige bijeenkomsten wordt via een livestream via Facebook het bereik en de impact van de
bijeenkomsten verhoogd;
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Toezeggingen en rol/taak van samenwerkingspartners

In het kader van de zeven bijeenkomsten wordt er samengewerkt met de
Antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), het College voor de Rechten van de Mens (CRM), Meldpunt
Internet Discriminatie (MiND), Meldpunt Islamofobie, de politie en met vertegenwoordigers van
moskeebesturen en moslimorganisaties en Marokkaanse zelforganisaties.

Planning

Februari 2021:
Maart 2021:
April 2021:
Mei 2021:
Juni 2021:

Bijeenkomst weerbaarheid slachtoffers islamofobie;
Twee kadertrainingen melden islamofobie;
Rondetafelgesprek slachtoffer islamofobie;
Expertmeeting discriminatie
Twee kadertrainingen melden islamofobie

Locaties van activiteiten, bereikbaarheid en toegankelijkheid
Activiteit		
Locaties Amsterdam
			
• Zeven bijeenkomsten:
• Weerbaarheid
(02-2021)
Oranjekerk;
• 2 Kadertrainingen
(03-2021)
EMCEMO;
• Rondetafelgesprek slachtoffers (04-2021)
Gebouw Marokkaanse Ouderenbond;
• Expertmeeting
(05-2021)
Huis van de Wijk Ru Paré ;
• 2 Kadertrainingen
(06-2021)
EMCEMO.
De locaties zijn gemakkelijk bereikbaar per openbaar vervoer, fiets en te voet.
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Projectplan Politieke Participatie 2021

Organisatie politieke bijeenkomsten &
debatten richting de komende verkiezingen
Periode uitvoering: januari - december 2021

6

1. De uitgangssituatie

EMCEMO als centrum voor burgerschap en democratische ontwikkeling is een seculiere maatschappelijke
organisatie die niet verbonden is aan een religieuze of politieke stroming. Op stadsdeel-, stedelijk- landelijk
en globaal niveau organiseert EMCEMO activiteiten die voldoen aan een maatschappelijke behoefte om
burgerschap en participatie een plek te kunnen geven. Daarnaast wil EMCEMO concreet en constructief
bijdragen aan het maatschappelijke debat, de participatie en burgerschap van migranten en de dialoog en
het debat tussen verschillende bevolkingsgroepen. Daarbij vindt EMCEMO het belangrijk om coalities en
samenwerking met zeer uiteenlopende maatschappelijke instellingen en organisaties aan te gaan.
Burgerschap is belangrijk in de vorming van een stabiele en goed functionerende gemeenschap waar actieve
participatie van allen in de maatschappij centraal staat. Het versterken van burgerschap is een belangrijk
onderdeel om ervoor te zorgen dat bevolkingsgroepen één zijn met de samenleving waarin ze leven en dat
ze optimaal gebruik kunnen maken van de vrijheden die een rechtsstaat als Nederland biedt.
De laatste jaren constateert EMCEM dat de verhoudingen binnen de samenleving zijn verhard.
De intolerantie groeit, populisme wint aan stemmen. Maatschappelijke organisaties hebben als
gemeenschappelijk belang om deze ontwikkelingen om te buigen door de onderlinge solidariteit te
bevorderen. EMCEMO heeft de krachten gebundeld met partnerorganisaties om samen te werken op het
gebied van signalering, voorlichting en mobilisering.
EMCEMO heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet voor het versterken van het gevoel van burgerschap in
de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Als we het over burgerschap hebben, dan hebben we het over
de participatie van de burgers in de samenleving met behoud van hun eigen culturele identiteit, maar op het
zelfde moment wordt er vorm gegeven aan een gemeenschappelijke identiteit. Burgers hebben bepaalde
rechten zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, recht op democratie en recht op onderwijs.
Bij rechten horen ook de plichten die burgers moeten nakomen, zoals het houden aan bepaalde regels,
maar ook hun bijdrage en participatie is van groot belang als het gaat om het creëren van een onderlinge
verbondenheid in de maatschappij.
In 2021 wil EMCEMO een aantal politieke bijeenkomsten organiseren.
1. Een voorbereidend debat in februari 2021 over de Tweede Kamerverkiezingen die op 17 maart 2021
worden gehouden. Daarin zal een aantal deskundigen terugkijken op het beleid van de afgelopen vier
jaar op financiële, economisch en maatschappelijke onderwerpen. Deelnemers aan het debat kunnen
tevens hun mening geven over hun ervaringen met de landelijke politiek van het afgelopen jaar;
2. In maart 2021 een debat met politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.
Marokkaanse Nederlanders in Amsterdam worden in de gelegenheid gesteld om standpunten over
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2. Doelstellingen
•
•

•
•

Politieke bewustwording draagt bij aan het tot stand komen van actief burgerschap. Deelname aan verkiezingen is niet vanzelfsprekend binnen de diverse migrantengroepen. Door
te wijzen op het belang van het uitbrengen van een stem tijdens verkiezingen en daarmee invloed uit
te oefenen op de politiek, wordt de doelgroep gestimuleerd om deel te nemen aan het democratisch
proces;
De doelgroep leert om op deze manier de eigen belangen te behartigen, maar ook om deel uit te maken
van de samenleving als geheel;
Verhogen van de politieke participatie van migrantengroepen om hun betrokkenheid bij de samenleving
te verhogen.

3. Activiteiten

Organisatie van vier debatten
In 2021 wil EMCEMO vier politieke bijeenkomsten organiseren.
1. Een voorbereidend debat in februari 2021 over de Tweede Kamerverkiezingen die op 17 maart 2021
worden gehouden. Daarin zal een aantal deskundigen terugkijken op het beleid van de afgelopen vier
jaar op financiële, economisch en maatschappelijke onderwerpen. Deelnemers aan het debat kunnen
tevens hun mening geven over hun ervaringen met de landelijke politiek van het afgelopen jaar;
2. In maart 2021 een debat met politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.
Marokkaanse Nederlanders in Amsterdam worden in de gelegenheid gesteld om standpunten op het
gebied van economie, integratie, onderwijs, volksgezondheid en ouderen te bespreken.
3. Een voorbereiden debat in december 2021 in aanloop van Gemeenteraadsverkiezingen die op 16
maart 2022 worden gehouden. Deskundigen zullen het beleid van het college onder de loep nemen.
Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om hun standpunten over het beleid van het huidige
College van B&W toe te lichten.
4. Een verkiezingsdebat in februari 2022 waarin politieke partijen in de gelegenheid worden gesteld hun
plannen voor de komende termijn van de gemeenteraad toe te lichten. Deelnemers aan het debat gaan
vervolgens met de politici in debat.

4. Beoogde resultaten
•
•
•

De doelgroep krijgt de gelegenheid een bijdrage te leveren aan de politieke participatie en burgerschap;
Deelnemers worden zich bewust van het belang je stem te laten horen en actief mee te doen om
daarmee het politieke proces te kunnen beïnvloeden. Als je stem laat horen wordt je gehoord;
Deelnemers zijn een voorbeeld voor anderen in de gemeenschap en kunnen via hun leiderschap
anderen stimuleren om zich op politiek te richten en daarmee een bijdrage leveren aan het
maatschappelijke proces.

5. Doelgroep
•
•

Vooral Marokkaanse en ander Arabisch sprekende Amsterdammers en ouderen met een
migratieachtergrond;
Politiek geïnteresseerde Amsterdammers, waaronder jongeren, politici, journalisten en wetenschappers
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6. Beoogd bereik

Deelnemers aan de vier debatten: 300 personen;
Daarnaast worden debatten live gestreamd via Facebook wat nog eens extra bereik van zeker 2500 personen
oplevert.

7. Hoe sluiten de activiteiten aan bij de behoefte van de doelgroep

Elke burger dus ook die met een Marokkaanse afkomst heeft behoefte om invulling te geven aan
burgerschap en het meedenken over politieke aangelegenheden. Politieke activiteiten zijn nuttig voor
individuen die iets hebben om voor te vechten, en zich ook verbonden voelen met de maatschappij als
geheel. Ze leggen uit dat individuen door de verbondenheid met de maatschappij het gevoel krijgen dat
vertegenwoordigers uit migrantengroepen ook recht hebben op de steun van de samenleving en de politiek.
Het idee van het recht op steun vanuit de maatschappij en de politiek is cruciaal, anders kunnen individuen
het idee krijgen dat het nastreven van hun groepsbelangen toch geen zin zal hebben. Het idee dat je moeite
doet om politiek te participeren is essentieel maar dan hoop je ook dat er iemand naar je luistert. Voor
migranten uit de verbondenheid met de maatschappij zich ook in identificatie met het land van aankomst.
In het geval van Nederland zou dit zich kunnen uiten in identificatie met het Nederlands zijn. Identificatie
met een migrantengroep en met een Nederlandse identificatie sluiten elkaar dus niet uit. Een individu kan
zich goed zowel in hoge mate bijvoorbeeld Marokkaans identificeren en zich ook in hoge mate Nederlands
voelen. In de politieke bijeenkomsten die worden georganiseerd proberen we uiting te geven aan de
betrokkenheid van de Marokkaanse Amsterdammers met de landelijke en gemeentelijke politiek.

8. Hoe worden de doelgroepen bereikt en betrokken bij activiteiten
•
•
•
•

De deelnemers voor de vier bijeenkomsten worden geworven en geselecteerd met behulp van lokale
partners in de verschillende wijken en via het benaderen van de achterban van EMCEMO;
De deelnemers die aan de georganiseerde bijeenkomsten deelnemen, doen actief mee tijdens de
gesprekken;
Via een live-stream via Facebook wordt het bereik en de impact van de bijeenkomsten verhoogd;
Deelnemers die via Facebook participeren, krijgen ook gelegenheid uiting te geven van hun participatie
via een chat-functie.

9. Toezeggingen en rol/taak van samenwerkingspartners

In het kader van de vier politieke bijeenkomsten wordt er samengewerkt met wetenschappers van de UvA
en de VU, met journalisten, met Tweede Kamerleden (zittende en kandidaten) en met zittende en kandidaatraadsleden.

10. Planning

Februari en maart 2021: 		
		
		
December 2021:		
		
Februari 2022:
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Twee stedelijke politieke bijeenkomsten (één
voorbereidend en één politiekinhoudelijk) in aanloop
naar de Tweede Kamer Verkiezingen van maart 2021
Voorbereidend debat over de gemeenteraadsverkiezingen van 2021
Politiekinhoudelijk debat in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.		

11. Locaties van activiteiten, bereikbaarheid en toegankelijkheid
Activiteit			
Locaties Amsterdam
			
• Vier stedelijke politieke bijeenkomsten:
1. Amsterdam-Zuid
(02-2021)		
Oranjekerk;
2. Amsterdam-Nw-West
(03-2021)		
Huis van de Wijk Ru Paré;
3. Amsterdam-West
(12-2021)		
Gebouw Marokkaanse Ouderenbond, 		
			
Mercatorplein;
4. Amsterdam-Centrum (02-2022)		
EMCEMO, Weteringplantsoen 2c, Amsterdam;
De locaties zijn gemakkelijk bereikbaar per openbaar vervoer, fiets en te voet.
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Periode uitvoering: januari - dec2021

Projectvoorstel Bijeenkomsten rond
Manifest tegen Islamofobiemoslim descriminatie 2021

7

1. De uitgangssituatie

EMCEMO als centrum voor burgerschap en democratische ontwikkeling is een seculiere maatschappelijke
organisatie die niet verbonden is aan een religieuze of politieke stroming. Op stadsdeel-, stedelijk- landelijk
en globaal niveau organiseert EMCEMO activiteiten die voldoen aan een maatschappelijke behoefte om
burgerschap en participatie een plek te kunnen geven. Daarnaast wil EMCEMO concreet en constructief
bijdragen aan het maatschappelijke debat, de participatie en burgerschap van migranten en de dialoog en
het debat tussen verschillende bevolkingsgroepen. Daarbij vindt EMCEMO het belangrijk om
coalities en samenwerking met zeer uiteenlopende maatschappelijke instellingen en organisaties aan te
gaan.
EMCEMO en het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) zetten zich tevens al jaren in tegen
islamofobie en de discriminatie van moslims. Inmiddels heeft er in de loop der jaren al een groot aantal
debatten, conferenties en symposia plaatsgevonden rond dit thema. Echter, de samenleving verhardt
als het om islamofobie, discriminatie van en haat zaaien tegen moslims gaat. De maatregelen die in het
verleden genomen zijn tegen de discriminatie van moslims worden inmiddels niet meer genomen. Zoals de
registratie van moslimdiscriminatie bij de politie. Moslimdiscriminatie en islamofobie worden bij de politie
niet langer apart geregistreerd, maar worden geregistreerd als discriminatie op grond van religie. Deze vorm
van discriminatie is dus niet langer direct terug te vinden in de registratie van de politie. Tevens constateren
wij dat er binnen de politieke en maatschappelijke debatten minder aandacht is voor islamofobie en
discriminatie van moslims terwijl deze problematiek, gezien de signalen vanuit de achterban, juist
toeneemt. Ook de wending die het proces tegen Geert Wilders heeft genomen is teleurstellend. De rechter
veroordeelde hem voor belediging, maar niet voor discriminatie en haat zaaien, waarvan toch duidelijk
sprake was, zoals bleek uit de eerdere veroordeling.
EMCEMO en het CTID hebben in dit licht een Manifest geformuleerd, het Manifest tegen islamofobie
2020/2021, dat mede gedragen wordt door IZI Solutions, Meld Islamofobie en S.P.E.A.K. en dat inmiddels
ondertekend is door ruim vijftig verschillende organisaties die zich bezighouden met diverse vormen
van racisme en discriminatie. Het manifest geeft weer waar de speerpunten liggen met betrekking tot
islamofobie en de discriminatie van moslims, waarbij er aanbevelingen worden gedaan en wordt er
omschreven wat de betrokken organisaties zelf doen tegen deze vorm van racisme.
Het Manifest tegen islamofobie 2020/2021 wordt als uitgangspunt genomen voor de debatten die
EMCEMO/CTID organiseren in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. In de aanloop naar
de verkiezingen plannen EMCEMO/CTID vijf bijeenkomsten met politici, (maatschappelijke) organisaties,
vertegenwoordigers van de media, etc. waarbij het manifest als leidraad dient. Dit project loopt van januari
tot en met april 2021.
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2. Doelstellingen
•
•
•

Politieke en maatschappelijk bewustwording van wat de impact van islamofobie is in de samenleving. In
aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen breed aandacht vragen voor het thema en daarmee invloed
uit te oefenen op de politiek, de media en de samenleving;
De achterban te enthousiasmeren om te gaan stemmen waarbij de bewustwording rond islamofobie te
vergroten;
Aandacht vragen voor het Manifest tegen Islamofobie, waardoor het thema breed geagendeerd
kan worden en deel uitmaakt van campagnes van politieke partijen in aanloop naar de Tweede
Kamerverkiezingen

3. Activiteiten

Organisatie van vijf bijeenkomsten
Tussen januari-april 2021 wil EMCEMO vijf bijeenkomsten rond het thema islamofobie organiseren:
1. Het project start met de lancering van het Manifest tegen islamofobie 2020/2021. Het manifest wordt
verspreid onder de politiek, maatschappelijke organisaties en de doelgroepen zelf met de intentie dat
mensen het manifest ondertekenen, maar dient tevens als een handvat voor discussies en debatten.
Het manifest wordt tijdens de eerste bijeenkomst officieel gepresenteerd aan moslimorganisaties,
moskeeën, antidiscriminatie voorzieningen, antiracisme organisaties. De inhoud van het Manifest is
daarbij leidend voor de discussie die tijdens de bijeenkomst wordt gehouden;
2. Rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen, met de volgende
thema’s: vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en binnen de opleidingen, voorkom discriminatie
tijdens sollicitaties en volg de aanbevelingen van de VN en de EU. Implementeer lokaal en landelijk
beleid, zorg voor veiligheid van moslims en islamitische objecten, subsidieer antiracistische projecten,
steun adequate registratie van islamofobie, voorkom dat er een negatief en stigmatiserend beeld van
moslims wordt gecreëerd en doe geen uitspraken die stigmatiserend, discriminatoir of haatzaaiend zijn;
3. Rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van publieke organisaties zoals ADV’s, de politie,
het OM, ministerie van sociale zaken en het CRM. Tijdens dit gesprek wordt het Manifest tegen
islamofobie 2020/2021 gepresenteerd aan deze organisaties en wordt de inhoud gehanteerd als
leidraad voor het onderlinge gesprek. Daarbij wordt gesproken over het belang van aparte registratie
van moslimdiscriminatie, over islamofobie en discriminatie op scholen, in de publieke ruimte, het
voorkomen van discriminatie bij sollicitaties en op de werkvloer, het trainen van docenten, werkgevers
en zorgprofessionals;
4. Rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van diverse media, zoals onderzoekers en journalisten
waarbij het thema en de diverse aspecten van islamofobie en discriminatie ter sprake komt.
Onderwerpen die voorbij komen zijn: voorkom stigmatisering en negatieve beeldvorming van moslims
in het publieke debat, laat zien tegen agressie, discriminatie en aanzetten tot haat tegen moslims te zijn,
focus op verbinding in plaats van tweedeling binnen de samenleving, vraag niet eenzijdig aan moslims
om zich aan te passen en erken het belang van gelijke behandeling, met name voor moslima’s die door
hun hoofddoek herkenbaar zijn als moslim;
5. Evaluatief gesprek met deelnemers aan de rondetafelgesprekken waarbij de verkiezingsuitslagen, de
verwachte ontwikkelingen rond islamofobie van de nieuwe regering en discriminatie van moslims
worden besproken. Dit is een interactief gesprek.
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4. Beoogde resultaten
•
•
•

Islamofobie wordt als thema erkend in alle geledingen van de Nederlandse en Amsterdamse
samenleving;
Deelnemers worden zich bewust van het belang om alle aspecten van het thema islamofobie tot zich te
nemen om uiteindelijk het politieke, maatschappelijke en publieke proces te kunnen beïnvloeden;
Deelnemers zijn een voorbeeld voor anderen in de gemeenschap en kunnen via hun leiderschap
anderen stimuleren een bijdrage te leveren aan het thema islamofobie en daarmee een bijdrage te
leveren aan het maatschappelijke proces rond het thema.

5. Doelgroep
•
•

Vooral Marokkaanse en ander Arabisch sprekende Amsterdammers en ouderen met een
migratieachtergrond;
Politiek geïnteresseerde Amsterdammers, waaronder jongeren, politici, vertegenwoordigers van de
media, wetenschappers en vertegenwoordigers van publieke organisaties.

6. Beoogd bereik

Deelnemers aan de vijf bijeenkomsten: 300 à 350 personen;
Daarnaast worden debatten live-gestreamd via Facebook, wat nog eens extra bereik van zeker 3000
personen op zal leveren.

7. Hoe sluiten de activiteiten aan bij de behoefte van de doelgroep
Elke burger dus ook die met een Marokkaanse afkomst heeft behoefte om mee te denken over burgerschap
waarbij de meningsvorming over islamofobie ook hoort. Activiteiten die het maatschappelijke proces
kunnen beïnvloeden zijn nuttig voor individuen die zich verbonden voelen met de maatschappij als geheel.
Individuen die hun verbondenheid met de maatschappij uiten willen graag zien dat vertegenwoordigers van
migrantengroepen ook recht hebben op de steun van de samenleving en de politiek ook als om islamofobie
gaat. Het idee van het recht op steun vanuit de maatschappij en de politiek is cruciaal, anders kunnen
individuen het idee krijgen dat het nastreven van hun groepsbelangen toch geen zin zal hebben. Het idee dat
je moeite doet om maatschappelijk te participeren is essentieel in de hoop je ook dat je gehoord wordt. Voor
migranten uit de verbondenheid met de maatschappij zich ook in identificatie met het land van aankomst.
In de bijeenkomsten die worden georganiseerd proberen we uiting te geven aan de betrokkenheid van
met name Marokkaanse Amsterdammers met de landelijke en de gemeentelijke politiek rond het thema
islamofobie.

8. Hoe worden de doelgroepen bereikt en betrokken bij activiteiten
•
•
•
•
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De deelnemers aan de vijf bijeenkomsten worden geworven en geselecteerd met behulp van lokale
partners in de verschillende wijken en via het benaderen van de achterban van EMCEMO;
De deelnemers die aan de georganiseerde bijeenkomsten deelnemen, doen actief mee tijdens de
gesprekken;
Via een live-stream via Facebook wordt het bereik en de impact van de bijeenkomsten verhoogd;
Deelnemers die via Facebook participeren, krijgen ook gelegenheid uiting te geven van hun participatie
via een chat-functie.
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9. Toezeggingen en rol/taak van samenwerkingspartners

In het kader van de vijf bijeenkomsten wordt er samengewerkt met publieke organisaties, met journalisten,
met Tweede Kamerleden (zittende en kandidaten), met vertegenwoordigers van moskeebesturen en
moslimorganisaties en Marokkaanse zelforganisaties.

10. Planning
Januari 2021:
Februari 2021:
Februari 2021:
Maart 2021:
April 2021:

Bijeenkomst Lancering Manifest tegen Islamofobie;
Rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van diverse politieke partijen;
Rondetafelgesprek met publieke organisaties;
Rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van de media;
Slotbijeenkomst waarbij het thema islamofobie wordt geëvalueerd naar
aanleiding van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen.

11. Locaties van activiteiten, bereikbaarheid en toegankelijkheid
Activiteit			
Locaties Amsterdam____
			
• Vijf bijeenkomsten:
1. Amsterdam-Zuid
(01-2021)		
Oranjekerk;
2. Amsterdam-Nw-West
(02-2021)		
Huis van de Wijk Ru Paré;
3. Amsterdam-West
(02-2021)		
Gebouw Marokkaanse Ouderenbond, 		
			
Mercatorplein;
4. Amsterdam-Centrum (03-2021)		
EMCEMO, Weteringplantsoen 2c, Amsterdam;
5. Amsterdam-Nw-West (04-2021)		
Huis van de Wijk Ru Paré
De locaties zijn gemakkelijk bereikbaar per openbaar vervoer, fiets en te voet.
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Projectvoorstel

Halve Eeuw Marokkaanse Migratie;
een Gedeelde Geschiedenis - een vervolg
Periode van uitvoering: januari – dec 2021

8

1. De uitgangssituatie

EMCEMO als centrum voor burgerschap en democratische ontwikkeling is een seculiere maatschappelijke
organisatie die niet verbonden is aan een religieuze of politieke stroming. Op stadsdeel-, stedelijk- landelijk
en globaal niveau organiseert EMCEMO activiteiten die voldoen aan een maatschappelijke behoefte om
burgerschap en participatie een plek te kunnen geven. Daarnaast wil EMCEMO concreet en constructief
bijdragen aan het maatschappelijke debat, de participatie en burgerschap van migranten en de dialoog en
het debat tussen verschillende bevolkingsgroepen. Daarbij vindt EMCEMO het belangrijk om
coalities en samenwerking met zeer uiteenlopende maatschappelijke instellingen en organisaties aan te
gaan.
Op 14 mei 2019 was het een halve eeuw geleden dat Nederland en Marokko een wervingsverdrag
ondertekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland officieel werd geregeld. In het
licht van deze historische gebeurtenis gaat EMCEMO in samenwerking met Stichting Marmoucha, het
Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders en het Platform ‘Halve Eeuw Marokkaanse
Migratie; een Gedeelde Geschiedenis’ en betrokken individuen in 2019 een aantal activiteiten organiseren
om dit moment te memoreren en te vieren. Daarmee wilden we een breed publiek van Nederlanders en
Amsterdammers, met of zonder migratieachtergrond, kennis laten maken met de rijke en gevarieerde
geschiedenis van Marokkanen in Nederland. Het is een gedeelde geschiedenis, onderdeel van ons
gezamenlijke culturele erfgoed. Maar het is ook voor velen een onbekende geschiedenis. Voor het
merendeel van de Nederlanders en Amsterdammers in het algemeen, maar ook voor veel van de
nakomelingen van de eerste generatie Marokkaanse Nederlanders.
Er is veel veranderd tussen 1969 en 2019. Was er in 1969 nog sprake van een paar duizend Marokkaanse arbeidsmigranten in Nederland, per november 2017 waren er 390.000 burgers in Nederland met een
Marokkaanse achtergrond, waarvan in Amsterdam 75.691. In een halve eeuw is de status van de eerste
generatie Marokkanen veranderd van tijdelijke arbeidsmigranten naar permanente burgers van dit land met
de daarbij behorende rechten en plichten. Deze verandering is niet zonder slag of stoot gegaan vooral als je
de maatschappelijke en politieke debatten over integratie, loyaliteit en burgerschap ook vandaag de dag nog
in ogenschouw neemt.
Van januari tot augustus 2019 heeft EMCEMO onder de noemer ‘Halve eeuw Marokkaanse Migratie;
een Gedeelde Geschiedenis’ dus een samenhangend project met verschillende activiteiten uitgevoerd.
Het project omvatte een reizende tentoonstelling die vertoond werd in verschillende steden van het land
(inclusief in Amsterdam en een aantal stadsdelen), het organiseren van een grote startbijeenkomst met de
lancering van de tentoonstelling gelanceerd werd in maart 2019 in De Duif in Amsterdam. Ook werden in
De Duif twee symposia gehouden over de thema’s Antiracisme en Burgerschap. Bovendien werden er in
vier stadsdelen van Amsterdam bijeenkomsten georganiseerd. De tentoonstelling bleef een week op een
locatie binnen het stadsdeel staan en stond open voor bezoekers. Daarbij werden bijeenkomsten over de
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tentoonstelling Halve eeuw Marokkaanse Migratie georganiseerd met inleidingen waarin extra aandacht
werd besteed aan de lokale- en buurtgeschiedenis met sprekers uit de buurt en een muzikaal programma.
Als follow-up op het project 50 jaar Marokkaanse Migratie wil EMCEMO de aandacht van de ontwikkeling
van Marokkaanse migranten levend houden en de focus op migratiegeschiedenis verbreden en daarom wil
EMCEMO in 2021 de volgende activiteiten ontwikkelen:
1. Thema’s Burgerschap in relatie tot migratiegeschiedenis voor het onderwijs;
2. Expertmeeting inventarisatie totstandkoming Migratiemuseum;
3. Digitalisering materiaal dat is gebruikt voor de Herdenking 50 jaar Marokkaanse Migratie.

2. Doelstellingen
•

•
•
•

De kennis over de geschiedenis van een halve eeuw Marokkaanse migranten in Nederland, de
achtergronden en de veranderingen die dit teweeg heeft gebracht in de Nederlandse samenleving, is bij
een breed publiek slechts beperkt bekend of zelfs in het geheel onbekend. Doel van het project is om dat
hiaat in te vullen door het besef te vergroten dat het gaat om een geschiedenis die we, met of zonder
migratieachtergrond met elkaar delen, zodat we gezamenlijk met de (positieve en minder positieve
lessen uit het verleden, de toekomst vorm kunnen geven.
Het zichtbaar maken in woord en beeld van de geschiedenis, achtergronden en huidige ontwikkelingen
van een halve eeuw Marokkaanse migratie, als onderdeel een gedeelde geschiedenis en van het
culturele erfgoed in Nederland en Amsterdam;
De kennis hieromtrent vergroten en onder een breed publiek verspreiden, mede om een tegenwicht
te bieden aan de vaak eendimensionale en negatief geladen beeldvorming rond (jonge) Marokkaanse
Nederlanders;
Een gesprek op gang brengen en houden tussen verschillende groepen en generaties met en zonder
migratieachtergrond.

3. Activiteiten

Organisatie van drie onderdelen
Tussen januari-juni 2021 wil EMCEMO drie projecten realiseren:
1. Migratiegeschiedenis als onderdeel van Burgerschapsvorming. In samenwerking met het ROC van
Amsterdam zal EMCEMO met twee mbo’s te weten MBO College West (800 leerlingen) en MBO
College Westpoort, (800 leerlingen) een educatief project gaan uitvoeren in het kader van het vak
Burgerschapsvorming. De expositie, een film over 50 jaar Marokkaanse Migratie met daarin de
geschiedenis van de ouders en grootouders van veel studenten die aan die mbo’s studeren. Naar
aanleiding van de expositie 50 jaar Marokkaanse Migratie zullen er gesprekken en debatten binnen de
school worden georganiseerd. EMCEMO organiseert deze activiteiten met de leiding van beide mbo’s
van het ROC van Amsterdam;
2. Digitalisering. Digitaliseren van materiaal dat is gebruikt voor de manifestatie 50 jaar Marokkaanse
Migratie. Dit materiaal kan gebruikt worden door het onderwijs, musea, archieven en maatschappelijke
organisaties;
3. Expertmeeting Migratiemuseum. De ontwikkeling van de totstandkoming van een Migratiemuseum ligt
stil. EMCEMO wil via een expertmeeting het onderwerp opnieuw agenderen en adresseren.
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4. Beoogde resultaten
•
•
•

Aandacht voor migratiegeschiedenis maatschappelijk breed etaleren maar met name een bijdrage
leveren aan burgerschapsvorming in het onderwijs als het om dit onderwerp gaat;
Door het digitaliseren van historisch materiaal rond de Marokkaanse migratie en migranten is blijven
aandacht voor dit onderdeel van de migratiegeschiedenis;
Een Migratiemuseum is een uiting en verzameling van de bijdrage die migranten hebben geleverd aan
de Nederlandse samenleving.

5. Doelgroep
•
•
•
•

Geïnteresseerden in migratiegeschiedenis en jongeren in het onderwijs;
De eerste generatie Marokkaanse arbeidsmigranten en hun partners en tweede en volgende generaties
nakomelingen, de jongeren.
Individuen en organisaties met belangstelling voor de relatie tussen Marokko en/of de Marokkaanse
geschiedenis in Nederland en Amsterdam.
Individuen en organisaties die geïnteresseerd zijn of werken op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en
de multiculturele samenleving.

6. Beoogd bereik
•
•
•

1500 leerlingen van ROC’s worden bereikt;
Door digitalisering van materiaal wordt een grote groep geïnteresseerden in migratiegeschiedenis
bereikt;
Belangstellenden en experts op het gebied van migratiegeschiedenis die meedenken over de
totstandkoming van een migratiemuseum.

7. Hoe sluiten de activiteiten aan bij de behoefte van de doelgroep

Elke burger dus ook die met een Marokkaanse afkomst heeft behoefte om mee te denken over burgerschap
waarbij ook migratiegeschiedenis hoort. Activiteiten die het maatschappelijke proces kunnen beïnvloeden
zijn nuttig voor individuen die zich verbonden voelen met de maatschappij als geheel. Individuen die hun
verbondenheid met de maatschappij uiten willen graag zien dat vertegenwoordigers van migrantengroepen
zich kunnen herkennen in hun migratiegeschiedenis. Daarnaast is het streven erop gericht dat de
ontvangende samenleving oog blijft houden op de geschiedenis van burgers die in een bepaalde periode
naar Nederland zijn gekomen. Voor migranten is hun migratiegeschiedenis ook een identificatie met het
land van aankomst. In de bijeenkomsten die worden georganiseerd proberen we uiting te geven aan de
betrokkenheid van met name Marokkaanse migranten met hun geschiedenis. Jongeren krijgen te horen wat
de impact van de arbeidsmigratie is geest in het verleden maar ook wat de gevolgen kunnen zijn voor de
toekomst.

8. Hoe worden de doelgroepen bereikt en betrokken bij activiteiten
•
•

Leerlingen van de mbo’s worden via hun school benaderd;
Deelnemers aan de expertmeeting Migratiemuseum worden daarvoor uitgenodigd.

9. Toezeggingen en rol/taak van samenwerkingspartners

In het kader van de dit project wordt er samengewerkt met ROC’s, bibliotheken, moslimorganisaties
en Marokkaanse zelforganisaties. Verder wordt er in het kader van de expertmeeting Migratiemuseum
samengewerkt met universiteiten, de gemeente Amsterdam, Instituut voor Sociale Geschiedenis, het
Stadsarchief.
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10. Planning

Januari-juni 2021: 		
Februari -juni 2021:		
		
		
April 2021:		

Digitaliseren materiaal migratiegeschiedenis
Samenwerking met ROC’s in Amsterdam over het
aandeel migratiegeschiedenis binnen de
burgerschapsvorming;
Expertmeeting Migratiemuseum.

11. Locaties van activiteiten, bereikbaarheid en toegankelijkheid
Activiteit			
Locaties Amsterdam
			
1. Digitalisering materiaal			
Kantoor EMCEMO
2. Burgerschapsvorming (02/06-2021)		
MBO College Westpoort;
3. Burgerschapsvorming (02/06-2021)		
MBO College West
4. Expertmeeting Migratiemuseum (03-2021)		
EMCEMO, Weteringplantsoen 2c, Amsterdam;
De locaties zijn gemakkelijk bereikbaar per openbaar vervoer, fiets en te voet.
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