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Voor u ligt het jaarverslag van 2020 van het 
Euro-Mediterraan Centrum voor Migratie en 
Ontwikkeling. EMCEMO is in 1998 opgericht 
en zet zich sindsdien in voor de belangen van 
Mediterrane migranten in Nederland en hun 
relatie tot de Nederlandse en Marokkaanse 
samenleving. EMCEMO doet dat op verschillende 
manieren. De organisatie biedt steun, geeft 
voorlichting, organiseert debatten en projecten, 
geeft trainingen en advies, stimuleert politieke 
participatie en burgerschap, promoot 
mensenrechten, vormt netwerken, lobbyt 
en werkt in vele activiteiten en verbanden 
samen met eenieder die hetzelfde als EMCEMO 
nastreeft: de verbetering van de juridische, 
economische en maatschappelijke positie van 
migranten in de Nederlandse en Marokkaanse 
samenleving.

EMCEMO is daarmee de afgelopen jaren van 
onschatbare betekenis geweest, zowel voor 
de Marokkaanse gemeenschap als de gehele 
migranten, vluchtelinggemeenschap in 
Amsterdam en in Nederland. Hun relatie met 
het land van herkomst en vooral ook hun relatie 
tot een snel veranderende en in veel opzichten 
steeds hardere Nederlandse samenleving en hun 
positie daarin. De verhouding in het politieke 
en maatschappelijke debat, de afwijzing van 
migranten en vluchtelingen en de roep voor 
assimilatie in plaats van wederzijdse integratie 
heeft zijn tol geëist bij veel migranten, vooral 
ook bij hen die hier geboren en getogen zijn. 
Maar wiens (groot)ouders van elders komen. 
Etnische profilering, de agressieve zwarte pieten 
discussie, toenemend racisme en islamofobie en 
de volhardende discriminatie en uitsluiting op 
de arbeidsmarkt en in het onderwijs en heeft de 
samenleving steeds verder gepolariseerd.

Het bestaansrecht van EMCEMO is daardoor nog 
steeds groot. EMCEMO heeft zich de afgelopen 
jaren hard gemaakt voor een ommekeer van de 
negatieve trends en ontwikkeling. Met de ABOV-
activiteiten (Advies, begeleiding, ondersteuning 
en voorlichting) en activiteiten gericht op het 
bevorderen van burgerschap, mensenrechten en 
sociale cohesie. Een overzicht hiervan vindt u in 
dit jaarverslag.

EMCEMO geeft veel aandacht aan stagiaires 
met een migrantenachtergrond. Zij vinden 
het onterecht dat stagiaires ongelijk 
behandeld worden tijdens het vinden van een 
stageplaats. Jongeren worden gediscrimineerd 
bij het vinden van een stageplaats, terwijl 
het behalen van hun diploma hier wel van 
afhangt. Daarom biedt het EMCEMO een 
stageplaats voor jongeren. De stagiaires die 
bij deze stichting stage lopen verrichten 
tijdens hun stage verschillende taken zoals; 
het bemensen van het sociaal-juridisch 
spreekuur, up-to-date houden van het 
archief, discriminatiemeldingen registreren, 
activiteiten (voorlichtingsbijeenkomsten, 
lezingen, workshops) inhoudelijk 
ondersteunen, administratieve taken 
uitvoeren. Ook mogen jongeren deelnemen 
aan verschillende activiteiten zoals workshops 
etc. Een stage bij het EMCEMO zorgt niet 
alleen voor het voltooien van de opleiding, 
maar vergoot ook de algemene ontwikkel en 
kennis van een individu.

EMCEMO en haar partners hebben ook in 
2020, ondanks de belemmeringen die zijn 
ontstaan door de coronamaatregelen, zoveel 
mogelijk geprobeerd hun werkzaamheden 
voort te zetten. Dat dit niet is gegaan zoals we 
vooraf hadden verwacht moge duidelijk zijn.

Bijgaand treft u een overzicht aan van de 
projecten en de daarvoor uitgevoerde 
activiteiten aan.

Abdou Menebhi 
Voorzitter  EMCEMO Amsterdam september 
2021  

Voorwoord
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door de aanwezigen benadrukt en er was oproep 
om educatieve en voorlichtende cursussen over 
dit thema te ontwikkelen.

3. 14 maart 2020
Bijeenkomst: Thema Samenleven met verschillen 

Locatie: Aknarij, Bos En Lommerplein 176 
Amsterdam
Aantal personen aanwezig: 50

Deze bijeenkomst ging over samenleven met 
verschillen. Ook al hebben we allemaal een 
andere achtergrond, het is toch heel goed 
mogelijk om er gezamenlijk een aantrekkelijke 
samenleving van te maken.
Vanaf 15 maart 2020 werden de bijeenkomsten 
met behulp van Zoom voortgezet:

4. Vier tweewekelijkse Zoom-bijeen-
    komsten van 20 maart tot 20 mei 2020 

Thema: Hoe kunnen we in de Coronatijd de 
onderlinge binding van mensen versterken

Locatie: Mensen werden via Zoom uitgenodigd 
om mee te doen.
Aantal personen: Deze bijeenkomsten zijn in 
totaal door 6.000 mensen via Facebook gevolgd 
of later  teruggekeken.

De volgende thema’s aangaande Corona 
kwamen voorbij:
Onderlinge solidariteit tussen bewoners, extra 
aandacht gevraagd voor zwakke groepen, 
organiseren en verzorgen ondersteuning voor 
diegenen die hulp nodig hebben, stimuleren van 
jongeren om ook hulp te bieden. Verder werd de 
rol van moskeeën in Coronatijd besproken. Verder 
werd er voorlichting gegeven over wat wel en wat 
niet te doen met Corona. Praktische informatie 
van de overheid en de GGD over Corona werd 
gedeeld en besproken, zoals afstand houden, het 
gebruik van mondkapjes, hoe om te gaan met het 
ontvangen van familie, buren en vrienden

Periode van uitvoering: januari - 
december 2020

Door de Coronamaatregelen heeft uitwerking 
van dit projectplan op verschillende momenten 
een andere invulling moet krijgen.

Er zijn zes bijeenkomsten georganiseerd en die 
lopen één voor één af. Sommige Zoom-
bijeenkomsten kenden verschillende 
afleveringen waarin verschillende thema’s aan de 
orde kwamen.

1. 24 januari 2020
Stedelijke bijeenkomst: Thema De verbindende 
kracht van zelforganisaties

Locatie: EMCEMO, Weteringplantsoen 2c 
Amsterdam
Aantal personen aanwezig: 85

De zelforganisaties willen laten zien dat deze 
organisaties oog hebben voor de werkelijke 
problemen in de samenleving. Sociaal-culturele 
integratie moet weer centraal worden gesteld 
zoals bij onderwijs in relatie tot segregatie, het 
lerarentekort, de kansenongelijkheid, sociale 
binding en meertaligheid. Daarover kunnen 
achterban van deze organisaties meedenken en 
gezamenlijk met vernieuwende plannen komen.

2. 13 maart 2020
Bijeenkomst: Thema Mensenrechten

Locatie: EMCEMO, Weteringplantsoen 2c 
Amsterdam Aantal personen aanwezig: 50

In deze bijeenkomst stonden de universele 
rechten van de mens centraal. Het belang 
van mensenrechten voor de verbinding en de 
ontwikkeling in de samenleving werd besproken. 
Mensenrechten moeten op ieder niveau 
gerespecteerd worden dus ook lokaal. Solidariteit 
met slachtoffers van schendingen daarvan 
moeten kunnen rekenen op ondersteuning. Het 
belang van de naleving van mensenrechten werd 

Verbonden Stad
Bijeenkomsten over actief burgerschap en verbondenheid in Amsterdam
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5. Extra Zoombijeenkomsten over 
    Coronamaatregelen: 6 juli, 3 augustus 
    en 5 september 2020

Thema: Vakantie in Marokko in Coronatijd en 
Ervaringen van Marokkaanse Amsterdammers

Locatie: Mensen werden via Zoom 
uitgenodigd om mee te doen.
Aantal personen: Deze bijeenkomsten zijn 
door 5.000 mensen via Facebook gevolgd of 
later  teruggekeken.

Op 6 juli 2020 werd er een internationale 
Zoom-bijeenkomst georganiseerd waarbij 
personen die al in Marokko op vakantie waren 
gingen uitleggen dat er werd afgeraden om 
tijdens de Coronaperiode voor een vakantie 
in Marokko te kiezen. De opbrengst van deze 
bijeenkomst was dat er daadwerkelijk contact 
met Marokkaanse Nederlanders was, die al 
in Marokko waren en hun ervaringen met 
de maatregelen in Marokko konden delen. 
Een van de problemen was dat velen niet 
terug konden keren naar Nederland. Deze 
bijeenkomst heeft ertoe bijgedragen dat er 
begrip ontstond om niet naar Marokko  op 
vakantie te gaan.

Op 3 augustus 2020 was er een Zoom-
bijeenkomst om ervaringen van Marokkaanse 
Amsterdammers  met Corona te bespreken. 
Hoe gaat het met de kinderen op de 
scholen. Kunnen ouders hun kinderen  
voldoende begeleiden. Onderlinge 
adviezen worden uitgewisseld. Ook zijn er 
onderwijsdeskundigen aanwezig om tips 
voor begeleiding te geven. Bovendien was 
er opnieuw aandacht voor preventieve 
maatregelen om Corona niet verder te 
verspreiden. Deze adviezen van de GGD 
Amsterdam werden toegelicht en uitgelegd.

N.B. Voor alle Zoombijeenkomsten geldt 
dat die breed gevolgd zijn via Facebook. 
Daarnaast hebben  deskundigen een 
duidelijke rol vervuld. Al deze bijeenkomsten 
werden georganiseerd in samenwerking met 
maatschappelijke organisaties, moskeeën, 
vrouwenorganisaties en zorginstellingen als 
GGD en Pharos.

5 september 2020
Bijeenkomst: Thema Corona en Marokkaanse 
ouderen in Amsterdam

Locatie: Aknarij, Bos en Lommerplein 176, 
Amsterdam 
Aantal personen aanwezig: 30

Op 5 september 2020 was er een bijeenkomst 
bij Aknarij in Bos en Lommer speciaal voor 
oudere Marokkaanse Amsterdammers. 
Alle beperkingen in het kader van de 
Coronamaatregelen werden  tijdens deze 
bijeenkomst in acht genomen zoals afstand en 
het dragen van een mondkapje.

Belangrijke onderwerpen waren: Zorgen 
over inkomen, AIO, remigratie en huisvesting. 
Besproken werd hoe deze onderwerpen 
met elkaar verbonden zijn en met welke 
dilemma’s veel ouderen te maken hebben. 
Daarnaast de zorgen over gezondheid en 
welzijn. Welke obstakels worden er ervaren 
in de Coronatijd over de toegankelijkheid 
en de kwaliteit van de voorzieningen 
binnen zorg en welzijn. Verder hoe de 
informatievoorziening eruitziet (langs welke 
weg en in welke taal); Als laatste werden de 
zorgen over contacten binnen de familie en 
binnen een bredere sociale kring besproken. 
Er kwam naar voren dat er behoefte bestaat 
aan ontmoetingsmogelijkheden in eigen kring 
buiten de moskee.
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Amsterdam en de Gemeente Amsterdam over het 
virus en over de maatregelen: op aandringen van 
Emcemo kwam er een Amazigh-talige versie van 
de auditieve voorlichting in Nieuw-West. Speciaal 
tijdens de Ramadan was dit zeer welkom.
 
Door de wereldwijde lockdown kwamen 
bijna 3000 Marokkaanse Nederlanders vast te 
zitten in Marokko. Emcemo heeft dit probleem 
voortdurend onder de aandacht gebracht. 
In de zomer is een oproep gedaan aan 
Marokkanen om niet naar Marokko op vakantie 
en familiebezoek te gaan in verband met de 
onzekere en onvoorspelbare situatie rond 
Corona. Een zeer uitzonderlijk geluid.

Vanaf juni is het spreekuur hervat tot half 
december. Voor details:

1. Belastingen:
Aangiften en aanslagen IB zijn er 42x hulpvragen. 
Belastingtoeslagen 86x hulpvragen.

2. AOW en pensioenen: AOW 54x hulpvragen 
AIO 47x hulpvragen
ANW 11x hulpvragen, plus hulpvragen vanuit 
Marokko voor Marokkaanse vrouwen die geen 
ANW ontvingen. Sommigen hulpvragers konden 
niet geholpen worden, omdat een machtiging 
hiervoor ontbrak.

3. UWV-uitkering:
Maandelijks 12 personen, voor wie de 
spreekuurmedewerker de inkomstenopgaven 
digitaal moest doen.
Daarnaast 30 aanvragen WW-uitkering, Ziektewet 
(ZW) aanvragen en WIA aanvragen.
Transitievergoeding aanvragen (na slapend 
arbeidscontract) 10 personen. Behalve hulp bij 
aanvragen bestond de hulp uit bezwaarschriften 
schrijven en informatie en advies.
Tijdens de lockdown konden mensen niet het 
UWV-kantoor bezoeken. Voor 15x personen werd 
hulp geboden bij het voeren van een telefonisch 
consult met het UWV.

1. Inleiding

Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de 
Corona-crisis. Dit is terug te zien in de activiteiten 
van Emcemo en in de knelpunten van de 
doelgroep die gesignaleerd werden.

2. Doelstellingen

Uit het projectplan 2020:
• Het bieden van toegankelijk advies, 

begeleiding, ondersteuning en informatie 
aan kwetsbare (bi-culturele) Amsterdammers 
die hun weg naar reguliere voorzieningen 
niet kunnen vinden, met als doel hun 
zelfredzaamheid te vergroten;

• Het verhogen van het gebruik van inkomens- 
en ondersteuningsvoorzieningen voor bi-
culturele (oudere) Amsterdammers en het 
doorbreken van het sociaal 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.

3. Activiteiten

3.1 Sociaal Juridisch spreekuur
Emcemo staat in nauw contact met de sociale 
situatie van Marokkaanse Nederlanders door 
haar netwerk en het sociaal spreekuur dat 
wekelijks wordt gehouden en grote bekendheid 
geniet onder Marokkanen in Amsterdam.

Hoewel het spreekuur van Emcemo tussen maart 
en juni slechts beperkt telefonisch doorgang kon 
vinden vanwege de Corona-maatregelen, werden 
toch problemen gesignaleerd. Bijvoorbeeld 
waar het ging om de voorlichting door de GGD 

Advies, Begeleiding, Ondersteuning, 
Voorlichting
Periode uitvoering: januari – december 2020
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4. DWI-uitkeringen en voorzieningen voor 
minima:
Er zijn 20x hulpvragen geweest met 
betrekking tot aanvraag bijstandsuitkering 
i.v.m. het verlopen van de WW-uitkering.
Voor het aanvragen van OV-kaart voor 
ouderen kwamen 35x hulpvragen.

5. Voornamelijk kwijtschelding 
aanvragen voor gemeentebelasting en 
waterschapsbelasting 51x (mannen en 
vrouwen).

6. Remigratie met behoud van 
uitkeringen:
AOW: er zijn 2x hulpvragen geweest voor 
hulp bij remigratie naar Marokko met behoud 
van AOW-uitkering en 1x over remigratie met 
behouden van WAO/WIA- uitkering.

7. Zorgverzekeringen:
Er zijn 25x hulpvragen geweest over het 
aanvragen/wijzigen van zorgverzekeringen. 
Daarnaast was er het probleem van 
achterstand van betaling: 15x hulpvragen.

8. Vreemdelingenzaken:
Visum-aanvragen in januari-maart 2020 10x. 
Verlenging van verblijfsvergunningen: 12x 
MVV (gezinshereniging): 2x

9. Huisvesting:
Wekelijks werd hulp geboden bij het zoeken 
via WoningNet (10 vaste personen per week, 
tot 15 maart 2020).

10. DIGID-code:
Aanvragen of wijzigen of activeren: 16x 
hulpvraag Telefonische adviezen: 18x 
hulpvraag

11. Hulp bij problemen met instanties in 
Marokko:
1. Machtigingen 14x
2. Klacht- brieven in het Arabisch gericht 

aan Marokkaanse instanties (rechtbanken, 
ministerie van binnenlandse zaken, 
ministerie van buitenlandse zaken afdeling 
migranten, gemeenten) 52x

3. Advocaat in Marokko (hulpvraag: ik zoek 
een advocaat in Marokko) 5x.

12. Andere onderwerpen:
Kinderbijslag 8x hulpvragen.

Afspraak maken (online) voor Corona- test 
t.b.v. reizen (naar Marokko): 30x hulpvraag.
Schuldhulpverlening: 5x.
Parkeerboetes en verkeersboetes: 10x (die 
niet geholpen konden worden). Advies. 
Echtscheidingsprocedures: 3x.
Aanvraag en declaratie scholierenvergoeding 
12x

3.2 Voorlichtingsbijeenkomsten c.q. 
inventarisatie- bijeenkomsten

26/8/2020 Stedelijk, Emcemo; 28/8/2020 
Rivierenbuurt, Moskee Ashoura; 31/8/2020 
Oost, Studio K; 3/9/2020 West, Mercatorplein; 
5/9/2020 Bos en Lommer, Mansveltschool.

Ter voorbereiding op de conferentie over 
de positie van Turkse en Marokkaanse 
ouderen in Amsterdam, heeft Emcemo een 
aantal rondetafelgesprekken gehouden met 
Marokkaanse ouderen in Amsterdam, een 
groep ouderen die behoort tot de eerste 
generatie immigranten uit Marokko.

Doel van deze rondetafelgesprekken was 
om informatie te verzamelen over de 
huidige situatie van Marokkaanse ouderen 
en inzicht in hun problemen en wensen te 
krijgen op het terrein van wonen, zorg en 
welzijnsvoorzieningen. In dit kader hebben 
we in verschillende regio’s 5 buurtgerichte 
rondtafelgesprekken gehouden (Oost, 
Rivierenbuurt, De Baarsjes, Bos en Lommer en 
Oud West)*. In totaal hebben 150 ouderen aan 
deze gesprekken deelgenomen. Het gesprek 
met de aanwezige ouderen ging over de 
volgende vraag:

Wat zijn de problemen, wensen en behoeften 
van Marokkaanse ouderen op het terrein 
van wonen, welzijn en zorg en op welke 
wijze kan het aanbod aansluiten bij de vraag 
en behoefte van deze ouderen, nu en in de 
toekomst?

Het is algemeen bekend dat Marokkaanse 
ouderen diverse problemen ervaren op het 
gebied van gezondheid, sociale contacten, 
wonen, inkomen en welzijn. Uit deze 
gesprekken met Marokkaanse ouderen 
blijkt dat er veel vragen en behoeften leven 
die op dit moment extra aandacht vragen. 
Deze problemen zijn in de coronacrisis extra 
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van de begrenzingen in de sociale zekerheid 
op het gebied van inkomen.

7. Ten slotte om de woon-, zorg- en 
welzijnsvoorzieningen beter af te stemmen 
op de vraag en behoeften van deze ouderen, 
dienen deze voorzieningen mensen uit deze 
doelgroep te betrekken bij het bedenken en 
maken van strategieën en plannen.

3.3 Conferentie ‘Zorgen en ervaringen Turkse 
en Marokkaanse ouderen’, 1 oktober 2020

N.a.v. diverse signalen dat oudere Marokkaanse 
(en Turkse) Nederlanders door de Corona- 
crisis extra kwetsbaar waren geworden (zie 
Verslag werkgroep Sociale Impact van de 
Corona-crisis, mei 2020), heeft Emcemo het 
initiatief genomen om de actuele situatie 
van deze migrantenouderen onder de 
aandacht van beleidsmakers en uitvoerders te 
brengen. Op de Internationale Ouderendag 
(1 oktober) organiseerde zij samen met de 
Turkse organisatie HITB een conferentie waar 
de problemen van deze ouderen voor, tijdens 
en na de Corona- crisis belicht werden en waar 
oplossingsrichtingen werden verkend.

Vragen die centraal stonden:
• Hoe was het met deze ouderen voor de 

Corona- tijd?
• Hoe verging het deze ouderen tijdens de 

Corona- tijd?
• Wat moet er gebeuren na de Corona- tijd?

De zorgen van Marokkaanse (en Turkse) ouderen 
zijn breder dan Corona en gaan ook over hun 
sociaaleconomische en maatschappelijke positie:

1. Zorgen over inkomen (AOW, AIO, pensioen)
       - 86% van de Marokkaanse en 67% van de 
        Turkse ouderen leeft in armoede, tegenover 
       11% van de Nederlandse ouderen. Het 
       remigratieperspectief speelt een rol, evenals 
       het huisvestingsbeleid;
2. Zorgen over gezondheid en welzijn 

(toegankelijkheid en inclusiviteit van de 
zorgvoorzieningen) -informatievoorziening, 
cultuursensitieve zorg en welzijnsaanbod;

3. Zorgen over contacten binnen de 
familie (mantelzorg, contact met 
kinderen en kleinkinderen) en binnen 
bredere sociale kring (moskee, andere 
ontmoetingsmogelijkheden).

Ter voorbereiding werd een inventariserend 
onderzoek gehouden. Het onderzoek 

zichtbaar waarbij ook nieuwe problemen aan het 
licht komen.

Hieronder een weergave van deze problemen en 
wensen:
1. Geconstateerd werd dat het aanbod van 

woon-, zorg, en welzijnsvoorzieningen 
niet toegankelijk is of niet aansluit op de 
behoeften van Marokkaanse ouderen. 
Als gevolg hiervan blijken Marokkaanse 
ouderen nauwelijks gebruik maken van deze 
voorzieningen.

2. Een groot tekort aan geschikte 
ouderenwoningen. Geschikte woonvormen 
voor Marokkaanse ouderen zijn hard nodig 
om zelfstandig blijven wonen mogelijk te 
maken. Specifieke ouderen woonvormen 
kunnen hier een oplossing bieden. Deze 
woonvormen passen ook goed in de Wet 
Maatschappelijk Ondersteuning (WMO).

3. Veel Marokkaanse ouderen hebben 
behoefte aan hulp in het huishouden en 
bij lichamelijke verzorging en verpleging. 
Toch blijken zij nauwelijks gebruik te 
maken van zorgvoorzieningen op dit 
gebied. Veel Marokkaanse ouderen met 
thuiszorgvragen zijn afhankelijk van de 
ondersteuning die ze krijgen van hun 
kinderen (mantelzorgers). Ook op het gebied 
van psychosociale ondersteuning blijkt dat 
deze ouderen nauwelijks gebruik maken 
van de beschikbare professionele hulp. 
Onwetendheid, schaamte en taboe spelen 
hierbij een belangrijke rol.

4. Gebrek aan voorzingen op het gebied van 
sociale contacten en ontmoeting. Voor veel 
ouderen fungeert de moskee als enige plek 
voor ontmoeting en sociale contacten. Met 
de coronamaatregelen is deze mogelijkheid 
ook weggevallen, waardoor mensen meer in 
een sociaal isolement terecht zijn gekomen. 
Sociale voorzieningen op het terrein van 
ontmoeting zijn hard nodig om dreigende 
eenzaamheid onder deze ouderen tegen te 
gaan.

5. Gebrek aan geschikte begraafplaatsen in 
Amsterdam en omgeving voor ouderen met 
een islamitische achtergrond. De wens voor 
een islamitische begraafplaats in Amsterdam 
is in de coronatijd sterk toegenomen. Het 
realiseren van een islamitische begraafplaats 
in Amsterdam is hard nodig.

 
6. Veel ouderen verkeren in financiële 

problemen, die komt o.a. door de gevolgen 
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bestond uit een vragenlijst, een aantal 
rondetafelgesprekken en interviews met 
Marokkaanse mantelzorgwerkers en twee 
oudere Marokkaanse vrouwen. 

De rondetafelgesprekken hebben 
plaatsgevonden respectievelijk op 26 augustus 
2020 bij EMCEMO; op 28 augustus 2020 in 
de Rivierenbuurt bij Moskee Ashoura; op 31 
augustus 2020 in Amsterdam- Oost bij Studio 
K; op 3 september 2020 Amsterdam- West op 
het Mercatorplein; en op 5 september 2020 
in Bos en Lommer in de Mansveltschool. De 
vragenlijst is ingevuld door 66 personen. Aan 
de rondetafelgesprekken namen 150 personen 
deel.

Zie bijlage Zorgen en Ervaringen van Marok-
kaanse en Turkse ouderen, september 2020.

Sprekers tijdens de conferentie waren:
Mohamed Ben Salah, AyhanYelin, Mhamed 
Ouafrassi (Arkin Basis GGZ), Ibrahim Yerden
 
(Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht), 
Peter Zwaga (moderator), Jenneke van Pijpen 
(GroenLinks), Mustafa Ayranci (HITB) en 
Abdou Menebhi (EMCEMO). Barbara Wessel 
presenteerde de onderzoeksgegevens.

Aanwezig via een Zoom-verbinding: Jennifer 
van den Broeke (Pharos) en Lucia Lameiro 
García (NOOM).

De conferentie kon vanwege Corona slechts 
een beperkt aantal bezoekers hosten en 
werd daarom gestreamd via Face book. Dit 
genereerde veel belangstelling en reacties. 
Ook na afloop werd dit evenement goed 
bekeken.
Voor verslag van de conferentie: zie bijlage 
Verslag Emcemo en HTIB conferentie.

Een groot aantal (onderzoeks) instellingen 
toonde belangstelling voor de inventarisatie 
en de conferentie: Ben Sajetcentrum, ELAA, 
Markant, Pharos. Deze instellingen vonden via 
Emcemo sleutelpersonen en gesprekspartners.
Emcemo participeerde in een 
netwerkbijeenkomst van Pharos (16 november 
2020).

In vervolg op de conferentie neemt Emcemo 
o.a. deel aan een onderzoek van !Woon, 
uitgevoerd door Ibrahim Yerden over 
ouderenhuisvesting (2020 – 2021).

Begin januari 2021 werd het 
inventarisatierapport geagendeerd in de 
commissie Zorg en Welzijn van de Gemeente 
Amsterdam, op initiatief van Jenneke van 
Pijpen (Groen Links) en Jazie Veldhuyzen (Bij1).

De conferentie leidde mede tot een volgend 
initiatief: een voorlichtingscampagne 
over Corona en coronavaccinatie, gericht 
op Marokkaanse ouderen in Amsterdam. 
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8. Hoe de doelgroepen bereikt en betrokken 
worden bij activiteiten
• De deelnemers voorde buurtbijeenkomsten 

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.

9. Samenwerkingspartners

Tijdens het spreekuur wordt samengewerkt 
met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), 
advocatenkantoren, Dienst Werk en Inkomen 
(DWI), Nederlandse ouderenbond, MDRA, 
Nederlands Migratie Instituut (NMI), Basis GGZ, 
FNV Lokaal Amsterdam.

Voor de conferentie van 1 oktober werkten we 
samen met Pharos, NOOM Netwerk oudere 
migranten, HTIB en de Bijstandsbond.
In het kader van Corona-preventie is een nieuwe 
en intensieve samenwerking aangegaan met 
GGD-Amsterdam.

Naar aanleiding van de conferentie van 1 oktober 
hebben meerdere (onderzoeks) instellingen 
contact gezocht met Emcemo, zoals Ben Sajet, 
ELAA en Markant.

Hiertoe werd samenwerking gezocht met GGD 
Amsterdam. Deze campagne wordt begin 2021 
uitgevoerd.

In oktober werd een Zoom-gesprek over Corona 
gestreamd via Facebook.

4. Resultaten
• Resultaten spreekuur: zie bijlage.
• Er zijn zes voorlichtingsbijeenkomsten 

gehouden in buurten en stadsdelen. Tijdens 
deze bijeenkomsten is ook informatie 
ingewonnen over de actuele zorgen 
en ervaringen van met name oudere 
Marokkanen.

• Er is een conferentie georganiseerd in 
samenwerking met HTIB over de positie van 
Turkse en Marokkaanse ouderen.

• Ter voorbereiding van deze conferentie is 
een inventariserend onderzoek gehouden 
en zijn knelpunten ten aanzien van 
migrantenouderen in beeld gebracht.

5. Doelgroep

Marokkaanse en ander Arabischsprekende 
Amsterdammers en ouderen met een 
migratieachtergrond die moeite hebben om hulp 
bij de reguliere instanties te vinden.
 

6. Bereik

Deelnemers aan het spreekuur:
Deelnemers aan de voorlichtings- en 
inventarisatiebijeenkomsten op buurtniveau: 150 
p. Deelnemers aan de stedelijke conferentie op 1 
oktober: 30 personen (maximum ivm Corona)

7. Aansluiting van de activiteiten bij de 
behoefte van de doelgroep

Het organiseren van een spreekuur, buurt- en 
stedelijke bijeenkomsten voor Marokkaanse 
en andere Arabischsprekende 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 en brengt verbondenheid met de 
directe omgeving en met de stad duurzaam tot 
stand.
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lIn het kader van het bestrijden van 
islamofobie is een aantal bijeenkomsten 
georganiseerd:

A. Vier workshops Haatzaaien
B. Een expertmeeting Islamofobie
C. Drie dialoogbijeenkomsten

Inleiding

In het kader van het voorkomen en bestrijden 
van islamofobie en moslimdiscriminatie 
voerden het Collectief Tegen Islamofobie 
en Discriminatie (CTID) en EMCEMO een 
aantal projecten uit die financieel werden 
ondersteund door de gemeente Amsterdam. 
De projecten zijn uitgevoerd in 2020 en 
vonden deels live en deels digitaal plaats, als 
gevolg van vastgestelde coronamaatregelen.
Helaas hebben de maatregelen de projecten 
enigszins beperkt, hetgeen werd veroorzaakt 
door he t ontbreken van digitale middelen 
en vaardigheden bij de doelgroepen die 
we wilden benaderen. Toch hebben wij het 
afgelopen jaar een groot aantal mensen weten 
te bereiken.
 
Islamofobie is nog steeds een groot probleem 
binnen onze samenleving. Nog altijd 
krijgen Nederlandse moslims te maken met 
achterstelling, discriminatie, bedreiging, 
verbaal en fysiek geweld en aanvallen op 
moskeeën. Al jarenlang de reden voor 
EMCEMO en het Collectief Tegen Islamofobie 
en Discriminatie (CTID) om zich in te zetten 
tegen islamofobie en moslimdiscriminatie. 
Op diverse gebieden wordt onderscheid 
gemaakt tussen moslims en niet-moslims. 
Vooral vrouwen en jongeren zijn hiervan 
de dupe. Zoals in het basis-, voortgezet- en 
vervolgonderwijs waar moslimjongeren 
te maken krijgen met discriminatie door 
zowel medeleerlingen als docenten en 
vertrouwenspersonen. Het onderwijs biedt 
bijvoorbeeld namelijk geen mogelijkheid 
tot bidden en het vinden van een stageplek 
of werk zorgt voor problemen. Deze 

aspecten vormen een belemmering voor de 
ontwikkeling en mentale gezondheid van de 
jongeren.

Jongeren worden moe van alle achterstelling 
en discriminatie. Het moslim zijn in religieuze 
zin raakt hierdoor ondergeschoven.
Naast de dagelijkse voorvallen van islamofobie 
en moslimdiscriminatie wordt ook vanuit de 
overheid minder aandacht besteed aan deze 
onderwerpen en lijkt er sprake te zijn van een
„normalisatie van deze vorm van discriminatie. 
Bijvoorbeeld werd islamofobie bij de politie 
apart geregistreerd, maar enkele jaren 
geleden is dit teruggedraaid en wordt 
islamofobie geregistreerd onder het kopje 
„religie. Het officieel strafbaar stellen en 
sanctioneren van moslimdiscriminatie is 
een must. Daarbij is het van belang dat er 
bewustwording wordt gecreëerd rond het 
thema moslimdiscriminatie. Onze ervaring 
is dat bijvoorbeeld bij de politie geen actief 
contactpersoon te vinden is met kennis van 
zaken. De doorsnee agent blijkt over weinig 
tot geen kennis te beschikken om aangifte en 
melding van moslimdiscriminatie adequaat 
te behandelen. Bovendien bestaat er bij een 
aantal agenten merkbare weerstand tegen 
het opnemen van aangifte waar het gaat om 
discriminatie.

Het gevaar bestaat daarnaast dat met name 
jongeren als gevolg van de buitensluiting 
bevattelijk worden voor indoctrinatie 
van haatpredikers. De conservatieve 
moslimgroepen profiteren van de impact 
van islamofobie op deze jongeren. Het CTID/
EMCEMO zetten zich al jaren in, op het 
voorkomen en bestrijden van islamofobie en 
moslimdiscriminatie.

A. De vier workshops
In het kader van de bevordering van 
meldingsbereidheid en meer kennis over de 
mogelijkheden tot melden en aangifte doen 
werd een viertal workshops georganiseerd. In 
verband met de coronamaatregelen konden 
alleen de eerste twee workshops fysiek 

Sta op tegen Islamofobie en Discriminatie
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moslimgemeenschappen. Wanneer die wel 
bekend zijn, bestaat er weinig vertrouwen 
daarin: “ze doen toch niets, ze nemen ons 
niet serieus”;

 
• Het boerkaverbod heeft problemen 

veroorzaakt bij vrouwen die door deze wet
• „beschermd zouden moeten worden. Die 

wet wordt als zeer discriminerend ervaren en      
werkt de emancipatie van moslimvrouwen 
tegen;

• Vrouwen met hoofddoek voelen zich niet 
veilig in de openbare ruimte en voelen zich 
niet gesteund door de politie en andere 
betrokkenen;

• Microagressie weegt erg zwaar en heeft 
veel invloed op het algemene gevoel van 
veiligheid van moslims;

• De manier waarop moslims geportretteerd 
worden in de media werkt polariserend en 
draagt bij aan een negatief zelfbeeld. Er is 
herhaaldelijk sprake van al dan niet bewust 
haat zaaien richting moslims;

• Extreemrechts groeit, richt zich op moslims 
en moskeeën, dit begint een structureel 
karakter aan te nemen. De overheid 
beschouwt de activiteiten van extreemrechts 
richting moslims als incidenteel, terwijl die 
inmiddels als structureel beschouwd kunnen 
worden.

Er werd door de aanwezigen een aantal 
aanbevelingen gedaan:
• Aparte registratie van moslimdiscriminatie 

door de politie;
• Een helder beleid van de gemeente, gericht 

op bescherming van de rechten en veiligheid 
van moslims;

• Herziening van het boerkaverbod;
• De waarborging van een veilige onderwijs- 

en werkomgeving, met name voor jongeren;
• De gemeente mag niet bijdragen aan 

polarisatie door moslims via onjuiste 
informatie in een kwaad daglicht te stellen, 
zoals bijvoorbeeld gebeurd is bij de Haga 
Lyceum.

• De overheid moet actiever optreden tegen 
(fysieke) agressie, haat zaaien tegen moslims 
tegengaan en de moskeeën beschermen;

• Scholen moeten meer doen aan 
docententraining, onderwijs over racisme, 
discriminatie en mensenrechteneducatie;

• Vergroot de kennis en handelingsbereidheid 
van professionals met betrekking tot 
islamofobie. Train werkgevers, werknemers, 

gehouden worden, de andere twee zijn online 
gerealiseerd.
 
1. Workshop diverse organisaties op 18 
januari 2020 - Grote Zaal bij EMCEMO

Een drukbezochte bijeenkomst met 75 
deelnemers. Uiteenlopend van moskeebesturen, 
moslimorganisaties, jongeren, kaders van 
zelforganisaties en individuele bezoekers.
Er waren korte inleidingen door Ab Jaafar 
(CTID), Abdou Menebhi (CTID/EMCEMO) en 
Marlene Bosman (CTID). Tijdens de bijeenkomst 
werd de stand van zaken omtrent de aanpak 
van islamofobie en moslimdiscriminatie uit de 
doeken gedaan. Vervolgens werd het belang van 
de rol van de aanwezigen benadrukt. Aangezien 
de instanties die discriminaties monitoren, niet 
tot tevredenheid functioneren, werd de rol van 
de moslims zelf benadrukt.
Omdat er geen serieuze aandacht wordt besteed 
aan islamofobie en moslimdiscriminatie, zal 
men vanuit de eigen groep zelf meer actie 
moeten ondernemen om een adequate aanpak 
en sanctionering te kunnen bewerkstelligen. 
Vervolgens werd er voorlichting gegeven over 
islamofobie, moslimdiscriminatie, haatzaaien 
en de daaraan gekoppelde mogelijkheden tot 
melden. Wanneer is het zinvol om een melding te 
doen of zelfs aangifte te doen en wat de rechten 
van burgers op dit gebied zijn.
Uiteindelijk was er de mogelijkheid vragen 
te stellen en voorkomende problemen te 
benoemen en te bediscussiëren.

Daaruit kwamen de volgende problemen naar 
voren:
• Normalisatie van islamofobie is een 

belangrijk punt. Deze normalisatie 
polariseert en gaat ten koste van het 
gevoel van veiligheid van moslims, 
moslimorganisaties en moskeeën;

• Moslims worden in de steek gelaten als het 
om moslimdiscriminatie gaat en moeten 
meer steun krijgen van de overheid en de 
volksvertegenwoordigers;

• Moslimjongeren hebben veel last van 
discriminatie op school, universiteit, stage, 
werk, sport en de openbare ruimte. Zij 
voelen zich niet veilig genoeg bij de politie 
of instanties om discriminatie te melden en 
kroppen daardoor hun angsten en gevoelens 
op;

• De diverse meldpunten zijn niet 
bekend bij een groot deel van de 
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school- en zorgprofessionals in het 
herkennen van en acteren op islamofobie.

 
Wat kan er vanuit de eigen groepen worden 
gedaan?
• Moslims zelf dienen ook het heft in 

handen te nemen door direct te reageren 
op discriminatie;

• Wanneer moslimgroepen de handen 
ineenslaan, kunnen die zich veel sterker 
inzetten tegen discriminatie;

• Moslims zelf kunnen behandeling van hun 
meldingen eisen, zowel bij de politie als 
bij de ADVs. Bij beide instanties is meer 
bewustwording nodig op het gebied van 
islamofobie en moslimdiscriminatie.

2. Workshop Vrouwengroep op 6 maart 
2020–Mansveltschool in Amsterdam-West

Een voorlichting over discriminatie en haat 
zaaien speciaal voor vrouwen in Amsterdam- 
West/Bos en Lommer. Er waren 35 vrouwen 
aanwezig. De voorlichting werd gegeven 
door Marlene Bosman (CTID). De voorlichting 
bestond uit een uitleg van islamofobie, 
moslimdiscriminatie en haatzaaien. Wat 
houdt het in? Wie worden erdoor geraakt 
en benadeeld? Wat zijn je rechten?. Waar 
kun je terecht als je het slachtoffer wordt 
van discriminatie of haatzaaien? Wat is het 
belang van melding en aangifte doen? 
Aansluitend werd met de vrouwen gesproken 
over hun eigen ervaringen waar het gaat 
om islamofobie, moslimdiscriminatie en 
haatzaaien. Er kwam een veelheid aan 
verhalen los, waaruit bleek dat islamofobie een 
bijna dagelijks gegeven is voor de vrouwen. Er 
lijkt sprake te zijn van normalisatie van deze 
vorm van discriminatie. Al sprekend kwamen 
de verhalen los en bleek dat de vrouwen niet 
alleen zelf veel last hebben van discriminatie, 
zéker ook omdat zij allen een hoofddoek 
dragen, maar zich vooral ook zorgen maken 
over hun kinderen. Kort samengevat kwam het 
volgende ter tafel:
• Vrouwen met een hoofddoek krijgen 

veel te maken met discriminatie. In 
de openbare ruimte: op school, op 
het werk, in het openbaar vervoer. Dit 
leidt regelmatig tot een gevoel van 
onveiligheid;

• Vrouwen maken zich zorgen over het 
welzijn en de veiligheid van hun kinderen. 

Al vanaf de basisschool is er sprake van 
achterstelling en onveiligheid;

• Normalisatie van islamofobie is een 
groot probleem waar men zich moeilijk 
tegen kan verweren. Vrouwen zijn van 
mening dat het haat zaaien door politici 
en media een belangrijke bijdrage levert 
aan de toename van islamofobie en 
moslimdiscriminatie. In

• hun beleving wordt er te weinig aan 
gedaan en de vrouwen voelen zich 
daardoor minder veilig;

• Vrouwen vinden het „meten met twee 
maten erg hinderlijk en onrechtvaardig.

• Bijvoorbeeld mogen collega’s op het 
werk onderling wel Engels spreken, 
maar niet Arabisch. Niet alleen gebeurt 
die discriminatie door leidinggevenden 
en collega’s, maar ook door klanten of 
patiënten;

• Vrouwen met een hoofddoek krijgen 
vaak te maken met het verzoek hun 
hoofddoek op het werk af te doen. 
Weigering kan leiden tot problemen 
op het werk, het niet verlengen van 
het contract en het niet aangenomen 
worden na sollicitatie. Daarnaast krijgen 
zij, net als andere vrouwen, te maken met 
zwangerschapsdiscriminatie, een lager 
salaris dan mannelijke collega’s en het 
„glazen plafond;

• Vrouwen die in de zorg werken, 
zowel betaald of als vrijwilliger, 
krijgen regelmatig te maken met 
moslimdiscriminatie. Cliënten/patiënten 
willen niet door hen behandeld worden, 
willen hen niet in hun huis ontvangen 
(thuiszorg), willen geen koffie of eten 
van hen aannemen (verzorgenden, 
vrijwilligers) of worden uitgescholden 
(bijvoorbeeld: ik hoef geen koffie van een 
hoofddoek);

• Een groot deel van de ervaringen van de 
vrouwen bestaat uit microagressies die 
in feite niet strafbaar zijn en daardoor 
ook niet terug te vinden zijn in de 
cijfers, maar wel zorgen voor dagelijkse 
„speldenprikken waarmee de vrouwen 
te maken krijgen en die in het gunstigste 
geval een heel naar gevoel opleveren en 
in andere gevallen het functioneren van 
de vrouwen belemmert of hun zelfbeeld 
aantast;

• Er bleek weinig vertrouwen te bestaan in 
de effectiviteit van het melden, er bestaat 
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moslimjongere) waardoor mensen vaak maar 
op één discriminatiegrond gehoord worden;

• Er is totaal geen beleid waar het gaat om 
discriminatie van moslims, niet gemeentelijk 
en ook niet landelijk. Er wordt wel 
gereageerd in crisissituaties en daarna wordt 
het weer stil;

• De brief vanuit het ministerie van Sociale 
Zaken met discriminatie als onderwerp, 
behandelde diverse vormen van 
discriminatie, maar ging vrijwel volledig 
voorbij aan de discriminatie van moslims;

 
• Er wordt onderscheid gemaakt in het 

belang dat gehecht wordt aan verschillende 
discriminatiegronden. Islamofobie en 
moslimdiscriminatie zijn hierbij een 
ondergeschoven kindje;

• Ondanks een jarenlange lobby bestaat 
er nog steeds te weinig aandacht voor 
moslimdiscriminatie;

• Expertmeetings die het doel hadden 
bijvoorbeeld de behandeling van klachten 
en het registreren van meldingen te 
concretiseren,hebben tot mooie suggesties 
geleid die uiteindelijk niet vertaald werden 
naar de praktijk;

• Elk nieuw College van B & W in de gemeente 
Amsterdam probeert inzicht te krijgen in het 
voorkomen van (moslim)discriminatie in de 
stad, echter wordt er echter geen praktisch 
vervolg aan gegeven. Er blijven onderzoeken 
voorbijkomen, maar daaruit wordt niets 
geconcretiseerd niets. Het huidige College 
van B&W heeft mooie standpunten, maar 
doet er weinig mee;

• Aparte registratie van moslimdiscriminatie 
door de politie vanwege bezuinigingen is na 
een paar jaar stopgezet.

• In perioden van crisis bleek het 
onmogelijk iemand van de gemeente 
te vinden als aanspreekpunt voor de 
moslimgemeenschap;

• De medewerkers van de gemeente die 
belast zijn met het onderwerp discriminatie 
blijken niet te beschikken over kennis 
van het onderwerp islamofobie en 
moslimdiscriminatie. Zij kennen de 
organisaties niet, gaan het gesprek niet aan 
en houden zich op afstand;

• De dreiging van extreemrechts wordt alleen 
geadresseerd op het gebied van veiligheid  
en niet op het aspect van discriminatie;

• De polarisatie die ontstond na valse 
informatie die de gemeente naar buiten 

wantrouwen ten opzichte van de bestaande 
instanties, de drempel om te melden is te hoog.

Aanbevelingen van de deelnemers:
• De politie en de Antidiscriminatie-

voorzieningen (ADV’s) moeten 
laagdrempeliger worden; zich beter 
informeren wat discriminatie van moslims 
inhoudt, minder bureaucratisch werken en 
meer naast de mensen gaan staan die hen 
om hulp vragen;

• De media moeten hun verantwoordelijkheid 
nemen, niet alleen een negatieve focus 
leggen op moslims en zich onthouden van 
haat zaaien;

• Het boerkaverbod moet worden opgeheven;
 
• Bescherming op de werkvloer 

tegen discriminatie, zo mogelijk een 
vertrouwenspersoon aanstellen met kennis 
van (moslim)discriminatie;

• Bescherming voor kinderen in 
schoolsituaties, niet meten met twee maten, 
evenveel aandacht voor elke leerling, 
evenveel aandacht voor elke ouder;

• Het recht om in welke taal dan ook te mogen 
spreken op het schoolplein, binnen de school 
en op het werk op voorwaarde dat de situatie 
dat toelaat;

Wat kan de eigen groep zelf doen:
• Eerder melden, ondanks gebrek aan 

vertrouwen;
• Ook op school aan de bel trekken, ondanks 

een gevoel van onveiligheid;
• Je rechten kennen waar het om het dragen 

van een hoofddoek gaat en ernaar handelen: 
dus melden als er voorvallen zijn en in het 
ergste geval aangifte doen.

3. Onlineworkshop met diverse groepen.
14 september 2020 - Online en in grote zaal bij 
EMCEMO met totaal 50 deelnemers

Als gevolg van de coronamaatregelen kon een 
aantal bijeenkomsten niet fysiek uitgevoerd 
worden en is gekozen voor onlinebijeenkomsten. 
Gesproken is met diverse vertegenwoordigers 
en leden van migrantenorganisaties. De nadruk 
lag hierbij vooral ook op intersectionaliteit. Wat 
betekent het bijvoorbeeld om jong, moslim en 
lhbti-er te zijn?
Geconstateerde problemen:
• Er wordt te weinig aandacht besteed aan 

intersectionaliteit (zwarte moslimvrouw, LHBT-
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bracht met betrekking tot de Haga Lyceum 
heeft de moslimleerlingen en ouders veel 
schade berokkend. Leerlingen en ouders 
kregen hierdoor het imago van terrorist 
opgelegd. Hierdoor heeft de gemeente 
actief bijgedragen aan een opleving van 
de moslimdiscriminatie in de stad;

• De ervaringen die moslims hebben 
met het Meldpunt Discriminatie 
Regio Amsterdam (MDRA) zijn op 
zijn minst teleurstellend te noemen. 
Moslimdiscriminatie als algemeen 
probleem wordt alleen op individuele 
basis afgehandeld, er wordt op een 
grotere schaal weinig tot niets gedaan. 
Bovendien lopen melders aan tegen 
een bureaucratische aanpak. Er is geen 
collectieve aanpak en het MDRA staat niet 
open voor samenwerking;

• De voortdurende wisseling van 
directeuren bij het MDRA, maakte 
samenwerking vrijwel onmogelijk. Er 
zijn wel wat gesprekken gevoerd met 
organisaties, maar er is geen praktisch 
vervolg aan gegeven.

Aanbevelingen door de deelnemers:
• Er dient meer onderzoek te komen naar 

islamofobe radicalisering en vooral dan 
de uitingen daarvan op het internet. 
Extreemrechts komt steeds verder op in 
de peilingen en dit probleem dient serieus 
genomen te worden door de politiek en 
de samenleving

• Het is noodzakelijk dat er een 
onafhankelijk interdisciplinair team van 
deskundigen de ontwikkelingen op 
het gebied van racisme, radicalisering 
en extremisme duurzaam volgt en in 
kaart brengt en analyseert. Bij voorkeur 
zou een Coördinator Islamofobie 
aangesteld moeten worden om de 
belangen van moslims te behartigen 
en moslimdiscriminatie effectief aan te 
pakken;

• In plaats van te spreken over discriminatie 
op grond van religie verdient het de 
voorkeur te spreken over etnisch-
religieuze discriminatie. Deze moet 
door de politie en bestaande ADB’s 
geregistreerd worden, zoals nu al het 
geval is met antisemitisme. Bezuinigingen 
mogen nooit een reden zijn om 
moslimdiscriminatie niet langer als 
zodanig te registreren.

• De politiek dient zich bewust te zijn van 
het belang van de bescherming van 
democratische waarden als gelijkheid en 
diversiteit om daarmee antidiscriminatie 
tegen te kunnen gaan en moet zich verre 
houden van polariserende uitingen;

• De gemeente Amsterdam dient adequaat 
beleid te ontwikkelen waar het gaat 
om moslimdiscriminatie, ook dient 
de gemeente als overheid niet bij te 
dragen aan verdere polarisatie, zou 
contacten moeten onderhouden met 
de diverse organisaties en de veiligheid 
en burgerrechten van moslims moeten 
beschermen;

• Medewerkers van de gemeente dienen 
zich bij te scholen op het gebied van 
moslimdiscriminatie en meer praktisch 
betrokken raken bij diverse organisaties.

 
4. Onlineworkshop met jongeren-
organisaties.
Onlinebijeenkomst op 13 september 2020 met 
100 deelnemers

De digitale bijeenkomst met een aantal 
jongerenorganisaties maakte duidelijk 
dat ook bij jongeren, naast de bekende 
jeugdproblematiek, veel ervaringen 
van islamofobie en moslimdiscriminatie 
voorkomen. Zoals eerder genoemd nemen 
jongeren een kwetsbare positie in waar het 
gaat om arbeidsmarkt en onderwijs. Ook in 
het uitgaansleven en in de openbare ruimte 
zijn moslimjongeren vaak het doelwit van 
islamofobie en discriminatie. Jongeren die als 
vluchteling in Nederland zijn gekomen en met 
name ongedocumenteerde jongeren krijgen 
naast de gebruikelijke problemen waarmee 
vluchtelingen en moslimjongeren te maken 
krijgen, ook te maken met diverse vormen 
van discriminatie. Er werd ons met nadruk 
gevraagd om juist deze vorm van discriminatie 
richting vluchtelingenjongeren onder de 
aandacht te brengen en daarmee aan de 
slag te gaan. Er werd een aantal problemen 
geformuleerd waarvan de jongeren erg veel 
hinder ondervinden.

Problemen die werden genoemd door de 
deelnemers:
• Migrantenjongeren krijgen al op zeer 

jonge leeftijd te maken met achterstelling, 
ongelijke behandeling, vooroordelen en 
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plaats, georganiseerd door het Collectief 
Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) in 
samenwerking met de Radboud Universiteit 
Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. De 
afgelopen jaren werd dit symposium telkens in 
Amsterdam georganiseerd in het kader van de 
Europese actiedag tegen islamofobie. In verband 
met COVID-19 vond het evenement dit jaar 
geheel online plaats. Er namen 100 personen aan 
deel.
Sprekers tijdens dit symposium waren Rosalinda 
Wijks (publiciste), Cemil Yilmaz (mede- 
partner IZI Solutions), Ugbaad Hasen Killinci 
(gemeenteraadslid Emmen) en Ibtissam Abaâziz 
(medeoprichter en projectcoördinator van 
Stichting Meld Islamofobie). De bijeenkomst 
werd ingeleid door Abdou Menehbi (CTID) 
en Martijn de Koning (Radboud Universiteit/
Universiteit van Amsterdam). Tijdens het 
symposium gingen sprekers en publiek in op 
onderwerpen als hoe verhouden de strijd tegen 
islamofobie en anti-zwart racisme zich tot elkaar, 
welke rol spelen anti- terrorismewetgevingen 
en het verbod op gezichtsbedekkende kleding 
in relatie tot islamofobie en wat is de rol van de 
politiek bij islamofobie?

Een impressie van het Islamofobie Symposium 
2020
Zaterdag 19 september 2020 vond het 
islamofobie symposium plaats. Jaarlijks 
georganiseerd door het Collectief tegen 
Islamofobie en Discriminatie (CTID), kwamen we 
dit keer niet bij elkaar op locatie in Amsterdam, 
maar online. Centrale thema’s van deze 
bijeenkomst waren politieke islamofobie en 
institutionele islamofobie.

Manifest Tegen Islamofobie
Abdou Menehbi van het Collectief Tegen 
Islamofobie en Discriminatie (CTID) opende het 
symposium en lanceerde daarbij een Manifest 
tegen Islamofobie; een initiatief van het CTID 
met nog drie andere organisaties: IZI Solutions, 
Stichting Meld Islamofobie en S.P.E.A.K. In dit 
Manifest pleiten de opstellers ervoor dat de 
overheid islamofobie registreert als aparte vorm 
van discriminatie en actiever optreedt tegen 
discriminatie op onder andere de arbeidsmarkt 
en in het onderwijs. Inmiddels hebben zo’n vijftig 
andere organisaties hun steun uitgesproken.
Medeorganisator Martijn de Koning van 
de Radboud Universiteit Nijmegen en de 
Universiteit van Amsterdam liet een overzicht 
zien van 45 studies naar verschillende vormen 

discriminatie. Op school, in de openbare 
ruimte, het uitgaansleven, de stage- en 
arbeidsmarkt en op de werkvloer;

• Haat zaaien richting moslims treft jongeren 
extra hard, want zij zijn diegenen die 
het meest gebruik maken van sociale 
media, waar haat zaaien richting moslims 
gemeengoed blijkt te zijn geworden. 
Ook binnen de politiek wordt met grote 
regelmaat eenzijdig de nadruk gelegd 
op de vermeende criminaliteit van 
moslimjongeren;

• Er bestaat een enorm wantrouwen 
ten opzichte van jongeren, er is een 
gebrek aan respect en in veel gevallen 
beperkte mogelijkheden om het geloof 
op een gewenste manier te beleven door 
bijvoorbeeld gebrek aan voorzieningen 
binnen het onderwijs;

• De mate waarin jongeren te maken krijgen 
met islamofobie overstijgt de andere 
problemen. Er werd met klem gezegd dat 
islamofobie als eerste geadresseerd dient 
te worden, los van de andere problematiek 
waarmee jongeren te maken krijgen;

• Er wordt door jongeren veel discriminatie 
tijdens de sport, zoals spreekkoren, ongelijke 
behandeling en pesterijen ervaren.

 
Aanbevelingen door jongerenorganisaties:
• Veel meer aandacht voor islamofobie richting 

jongeren: voor vluchtelingenjongeren 
met name ook bij AZC’s, bij de IND, bij alle 
moslimjongeren bij gemeenten, op scholen, 
sportclubs, de werkvloer, de stageplaatsen 
etc.

• Bewustwording van de eigen houding bij 
deze instanties, wellicht in de vorm van 
trainingen en voorlichtingen.

Wat kunnen de eigen groepen doen om de 
situatie te verbeteren:
• Meer bekendheid creëren met de 

mogelijkheden van melden en je recht 
opeisen

• Meer samenwerking om een krachtiger 
geluid te kunnen laten horen

B. Online SymposiumTegen Islamofobie en voor 
Burgerrechten
Totaal 150 deelnemers

Op zaterdag 19 september 2020 vond het 
inmiddels traditionele Islamofobie Symposium 
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van islamofobie in Nederland. Deze 
onderzoeken maken volgens hem duidelijk 
hoe de term Moslim of Islam niet zomaar een 
religieuze groep aanduidt, maar betrekking 
heeft op percepties over, articulatie en 
management van stereotype menselijke 
verschillen waarbij allerlei individuele 
voorstellingen, praktijken en ervaringen van 
moslims verdwijnen achter een gordijn van 
generalisaties en hiërarchieën. De tekst van 
dit verhaal zal binnenkort verschijnen op deze 
site.

Uitwisselingen, uitwissen en gendered 
islamophobia
Rosalinda Wijks is een Afro-Surinaamse 
moslima, publiciste, activiste, public speaker 
en queer ally. Zij heeft drie jaar Arabisch 
gestudeerd in Amsterdam en Caïro en is 
thans bezig haar bachelor Rechtsgeleerdheid 
af te ronden. Tot haar expertise en 
onderzoeksgebieden behoren islamitisch 
feminisme, moslimfeminisme, islam en 
zwartheid en islam en zwarte geschiedenis. 

Haar bijdrage zal gaan over vooroordelen, 
en gendered islamofobie. Zij ging in haar 
verhaal in op gendered islamofobie. Waar 
bijvoorbeeld aan islamitische vrouwen, 
zeker als ze gesluierd zijn, seksloosheid 
wordt toegeschreven wordt, is het zo dat 
bij met name Marokkaanse en Arabische 
moslimmannen, hyperseksualiteit wordt 
toegeschreven - net zoals aan gekleurde 
mannen van alle etniciteiten, nationaliteiten 
en religies. Behalve dat deze stereotypen 
schadelijk zijn, wissen ze ook moslims 
uit die niet aan dat beeld voldoen. Een 
belangrijk deel van haar verhaal was daarvoor 
gereserveerd. Hoe worden sommige moslims 
door voornoemde vooroordelen uitgewist 
en hoe wissen moslims (en zij die als moslims 
beschouwd worden), zichzelf onder druk van 
islamofobie uit? Eén van de aanwezigen gaf als 
voorbeeld hoe zij voor haar buitenlandse reis 
alles verwijderde uit de telefoon, bijvoorbeeld 
de Koran en de gebedstijden app.

Antimoslim racisme
Cemil Yilmaz is sociaal en cross cultureel 
psycholoog en sinds oktober 2016 mede-
partner van IZI Solutions. In zijn verhaal gaat 
hij in op het project over antimoslimracisme 
(CoSDAHI) waarbij de focus ligt op de manier 
waarop antiterrorismewetgeving en beleid 

om gewelddadig extreme en radicalisering 
tegen te gaan op een discriminatoire effect 
hebben gehad op de posities van moslims, 
op zowel burgerlijk, institutioneel en politiek 
niveau in Europa en Nederland. In zijn verhaal 
presenteerde hij een vernieuwde definitie 
van antimoslimracisme en gaf meerdere 
praktijkvoorbeelden ervan. Hij presenteerde 
de volgende definitie van antimoslimracisme: 
Antimoslimracisme is een systeem van 
dominantie die institutionele uitsluiting 
en structurele ongelijke behandeling 
teweegbrengt van (vermeende) islamitische 
individuen, groepen, eigendommen, 
instellingen, instituties, hun geloofsleer en 
religieuze voorzieningen. Antimoslimracisme 
komt ook tot uiting via fysieke, verbale en 
psychologische daden van geweld, intimidatie 
en bedreiging. Belangrijk is onder meer dat 
het bij antimoslimracisme niet zozeer gaat om 
wat individuele moslims doen en eigenlijk niet 
eens of iemand moslim is.

Zwartboek Boerkaverbod
Ibtissam Abaâziz is medeoprichter en 
projectcoördinator van Stichting Meld 
Islamofobie en bezig met het afronden van 
haar proefschrift. Samen met haar collega’s 
zet zij zich dagelijks in voor het vergroten 
van bewustwording rondom islamofobie. 
In haar bijdrage richt zij zich op recente 
projecten waar de stichting mee bezig is. 
Na het symposium is afgelopen maandag 
21 september, de Europese Actiedag 
tegen Islamofobie, een zwartboek over 
het boerkaverbod gepubliceerd door Meld 
Islamofobie. De wet is het resultaat van 
islamofobie, de wet is op zichzelf islamofoob 
en de wet versterkt islamofobie hetgeen nu 
eens te meer duidelijk wordt in corona tijd: 
“Corona en de mondkapjesplicht laten de ware 
aard van het boerkaverbod zien.
Gezichtsbedekking zou volgens deze wet 
niet goed zijn voor de communicatie. Nu 
echter iedereen met mondkapjes loopt, 
klaagt niemand meer over de communicatie.” 
Ibtissam.

Abaâziz benoemde niet alleen voorbeelden 
van hoe discriminatie moslima’s treft, maar liet 
ook zien dat in actie komen tegen islamofobie 
zin heeft en kan werken.
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media actief zijn om op te ruien. En hoe dan? 
Immers, zoals Ibtissam Abaâziz stelde, dat 
geen enkele journalist zijn werk doet, want 
journalisten checken hun bronnen niet. En dat 
maakt de impact natuurlijk groter en je er tegen 
te wapenen wordt daarmee gecompliceerder. 
Hier is de rol van privilege belangrijk: sommige 
mensen hebben meer privileges om zich 
hiertegen te uiten dan anderen en de impact van 
deze trollen is vaak groter op vrouwen, in het 
bijzonder vrouwen van kleur en moslimvrouwen.
Hoewel het symposium dit jaar noodgedwongen 
alleen online kon plaatsvinden, kijkt de 
organisatie terug op een geslaagd evenement.

C. Drie dialoogbijeenkomsten met kaders 
en achterban van diverse organisaties om te 
komen tot een Manifest Tegen Islamofobie

1. Dialoogbijeenkomst 1 Samen tegen 
discriminatie en racisme op 13 maart 2020 
-Stichting  Choura in Amsterdam-Zuid - 30 
deelnemers;

2. Dialoogbijeenkomst 2 Moslims 
en Beeldvorming op 23 juli 2020 - 
Mansveltschool in Amsterdam-West - 30 
deelnemers;

3. Dialoogbijeenkomst 3 Islamofobie, 
Homofobie en Antisemitisme op 17 oktober 
2020 - Online - 100 directe deelnemers en 
10.000 views via Facebook.

De bedoeling was om deze debatten allemaal 
fysiek te organiseren. Als gevolg van de 
coronamaatregelen was dat echter niet mogelijk. 
Het eerste debat werd wel fysiek gehouden en 
bezocht door kaders van diverse organisaties. De 
andere debatten werden online gehouden met 
dezelfde sprekers en deelnemers vanuit diverse 
zelforganisaties, maatschappelijke organisaties 
en andere geïnteresseerden.

Sprekers waren:
1. Saida Derrazi (SPEAK),
2. Abdou Menebhi (CTID/EMCEMO)
3. Marlene Bosman (CTID)

In het kader van de bestrijding van islamofobie 
en haatzaaien werden dialoogbijeenkomsten 
gehouden voor de kaders van diverse 
organisaties die te maken hebben met 
islamofobie en moslimdiscriminatie. Tijdens 
deze dialoogbijeenkomsten werden inleidingen 
gehouden over de stand van zaken betreffende 
islamofobie en moslimdiscriminatie, het belang 

Een oproep aan de politiek
Ugbaad Hasen Killinci woont na bijna een verblijf 
van acht jaar in het Verenigd Koninkrijk, sinds 
2014 weer in Emmen. Ze is maatschappelijk 
betrokken en zit sinds 2018 in de gemeenteraad 
in Emmen. Ugbaad Hasen Killinci hield een 
pleidooi dat het hoog tijd wordt dat de 
samenleving, politiek en politie, islamofobie 
serieus nemen. De retoriek van politici doet 
veel met moslims. Zij riep politici op om 
verantwoordelijkheid te nemen en hier elkaar op 
aan te spreken. Nu wordt het genormaliseerd.Ze 
benadrukte het belang van melden en ook van 
een goede registratie van discriminatie tegen 
moslims: iets dat momenteel juist weer onder 
druk staat.

Discussie
Vanuit het publiek waren er veel vragen en 
opmerkingen. Eén van de veelgenoemde 
kwesties was de rol van gevestigde islamitische 
organisaties. Zijn zij betrokken bij het symposium 
en bij het manifest? Diverse islamitische 
organisaties hebben het Manifest inmiddels 
ondertekend zo vertelde Abdou Menehbi, 
maar meer is echt nog noodzakelijk. De kwestie 
kon op kritiek rekenen: niet alleen vanwege 
de afwezigheid van sommige islamitische 
organisaties (zoals CMO), maar juist ook de 
vraag om die erbij te betrekken. Immers, wie 
spreekt hiervoor wie en waarom zouden moslims 
met één vertegenwoordiger moeten hebben: 
daarvoor zijn de islamitische gemeenschappen 
simpelweg te divers.
Een kritisch kanttekening die door alle sprekers 
werd gemaakt, was de rol van klasse. Zoals 
één van de aanwezigen naar voren bracht is 
dit een kritisch punt in internationale studies 
(minder in Nederlandse studies overigens) en bij 
internationale activisten. Bij moslims gaat het 
immers vaak over migranten en over mensen in 
de lagere economische positie. Ook een punt 
was hoe je als iemand die geen moslim is, het 
beste kunt reageren. Ugbaad Hasen Kilincci 
bevestigde dat deze steun belangrijk was en dat 
kwam ook naar voren bij het laatste punt dat aan 
de orde kwam.

Racistische intimidatie en trollen
Met name op sociale media vinden gerichte 
acties plaats om mensen te intimideren zoals we 
recent zien met de bagger die van verschillende 
kanten op Clarice Gargard afkomt. Moet er meer 
aandacht zijn voor het gedrag van dergelijke 
„trollen dat zijn personen die op sociale
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van melden of aangifte doen van haat 
zaaien en discriminatie, de verschillende 
mogelijkheden die daarvoor beschikbaar 
zijn, zoals de politie, het MDRA, het CRM 
en de meldpunten bij zelforganisaties. Het 
vertrouwen bleek, zoals al jaren het geval 
is, klein te zijn. Er kwamen veel negatieve 
ervaringen naar voren die rondom het melden, 
aangifte doen en de afhandeling van deze 
meldingen en aangiften, werden gesignaleerd.

Met name de weerstand bij politie en ADV’s 
om meldingen van islamofobie serieus te 
nemen en apart te registreren bleek een 
belemmerende factor. Men voelt zich niet 
gehoord. De achterban van de diverse 
organisaties is niet goed op de hoogte 
van de mogelijkheid tot melden en het 
belang hiervan. Discriminatie van moslims 
is een groot probleem op scholen en in 
arbeidssituaties. Haat zaaien is een veelvuldig 
voorkomend issue waar het gaat om politiek 
en media. De grote invloed die deze hebben 
op de samenleving als geheel is met name 
voor moslims problematisch.

Zoals bij vrijwel elke bijeenkomst kwam de 
situatie van moslimjongeren ter sprake. Ook 
hier werd genoemd dat de jongeren moeilijk 
hun opleiding kunnen afronden doordat 
ze bijna geen stageplaats kunnen vinden, 
terwijl dat voor hun medestudenten zonder 
migratieachtergrond minder problemen 
oplevert.

Op scholen wordt nog steeds op basis van 
achtergrond geselecteerd. Leerlingen met 
en zonder migratieachtergrond met dezelfde 
schoolresultaten worden niet gelijk behandeld, 
leerlingen met een migratieachtergrond 
wordt nog vaak aangeraden om niet „te hoog 
te grijpen en hun opleiding te stapelen in 
plaats van direct door te stromen naar hoger 
onderwijs. Daarbij is het contact tussen ouders 
en school vaak moeizaam. Er wordt vanuit de 
school al vaak van uitgegaan dat ouders met 
een migratieachtergrond minder bekend zijn 
met „de Nederlandse taal en cultuur, waardoor 
zij op een andere manier worden benaderd 
dan de ouders zonder migratieachtergrond.
Discriminatie op de arbeidsmarkt is een 
groot probleem waar veel jonge mensen 
last van hebben, zowel bij sollicitatie als 
op de werkvloer. Werknemers hebben 
in veel gevallen last van discriminatie en 

islamofobie, afkomstig van zowel collegas als 
leidinggevenden.

Wanneer zij hierover aan de bel trekken wordt 
hun verweten „niet tegen een geintje te 
kunnen of „de racismekaart te trekken
Discriminatie bij sportclubs: scheldpartijen, 
ridiculiseren van het geloof, buitensluiting, 
worden veel genoemd.

Discriminatie in de gezondheidszorg: 
patiënten met een migratieachtergrond 
worden minder serieus genomen, voelen 
zich niet gehoord, worden met een kluitje 
in het riet gestuurd, soms met rampzalige 
gevolgen. Discriminatie van zorgmedewerkers: 
ziekenhuispatiënten die niet door een arts 
of verpleegkundige met een hoofddoek 
geholpen of verzorgd willen worden.
Hetzelfde gebeurt in de ouderenzorg en 
de thuiszorg. Bijvoorbeeld ouderen die 
geen koffie geschonken willen krijgen van 
een vrijwilligster met hoofddoek of een 
thuiszorgmedewerkster die de toegang 
geweigerd wordt in het huis van haar cliënt. 
Negatieve beeldvorming, islamofobe uitingen 
en haat zaaien richting moslims in de media 
zijn belangrijke punten die genoemd worden. 
De grens tussen vrijheid van meningsuiting en
discriminatoire uitingen en haat zaaien is erg 
vaag en de weegschaal slaat wat dat betreft 
vaak uit naar de kant van de vrijheid van 
meningsuiting, ten koste van moslims. 

Ook de subtielere vormen van framing en 
microagressie worden genoemd. Islamofobie 
binnen de politiek: Wilders en Baudet hebben 
grote invloed op het politieke gedachtegoed 
van de gevestigde partijen. De houding 
binnen de politiek legitimeert het racisme en 
de islamofobie van de burgers. De houding 
ten opzichte van moslims, met name vrouwen 
met een hoofddoek, wordt steeds openlijker 
agressief. Deze vorm van haat zaaien door 
politici lijkt een soort vrijbrief te zijn voor 
een groeiende groep „boze burgers om zich 
discriminatoir te uiten richting moslims. 
De vraag die deze dialoogbijeenkomsten 
domineerde was: wat is de stand van zaken 
omtrent islamofobie? Wat is er nodig om de 
situatie te verbeteren? Op welke manier kan 
de doelgroep zelf stappen ondernemen? Helpt 
melden en zo ja, waarom wordt er dan zo weinig 
gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot 
melden?
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op verschillende terreinen, zoals de publieke 
ruimte, de arbeidsmarkt, school en opleiding, 
gemeentelijk beleid, Landelijk Beleid en 
een kopje met betrekking tot Erkenning en 
Registratie van islamofobie.
Tijdens de dialoogbijeenkomsten hebben 
het CTID/EMCEMO de aanbevelingen 
geïnventariseerd die gedaan werden door de 
deelnemers. De discussie werd aangegaan 
met diverse groepen zoals vluchtelingen, 
LHBT-groepen, vrouwen, groepen die zich 
inzetten tegen antizwartracisme, jongeren etc. 
Hieruit is het Manifest gedestilleerd waarin de 
bevindingen uitgebreid zijn opgetekend.

Het Manifest is op grote schaal verspreid:
• De politiek, met het oog op de Tweede 

Kamerverkiezingen in 2021 is het van 
belang dat zij kennisnemen van de 
aanbevelingen om deze mee te nemen 
in hun verkiezingsprogramma en in hun 
uiteindelijke beleid;

• De verschillende antiracisme/anti-
discriminatie groepen, om elkaar te 
versterken en te ondersteunen door tot meer 
samenwerking te komen;

• De maatschappelijke organisaties 
om bewustwording te creëren en de 
aanbevelingen onder hun aandacht te 
brengen zodat zij deze in de praktijk kunnen 
brengen en er hun beleid op kunnen 
baseren;

• De islamitische organisaties om hen bewust 
te maken van de rechten en mogelijkheden 
die zij kunnen benutten bij het ondersteunen 
van de achterban bij ervaringen van 
islamofobie en discriminatie en om 
samenwerking te stimuleren waar het gaat 
om het waarborgen van burgerrechten.

Tot slot

Ondanks de lastige omstandigheden hebben wij 
toch onze doelen kunnen bereiken. Wij streven 
ernaar om op deze manier door te gaan met 
ons programma en hopen dat na versoepeling 
van de maatregelen, we weer in staat zijn om 
fysieke bijeenkomsten, workshops en debatten 
te organiseren. Tot die tijd blijven we online 
doorwerken. 

Uit deze dialoogbijeenkomsten werd een 
aantal aanbevelingen op tafel gelegd die later 
zijn samengevoegd in een Manifest Tegen 
Islamofobie
Een kleine greep uit de aanbevelingen, 
geformuleerd door de deelnemers:
• Voorlichting aan de achterban over de 

mogelijkheden tot melden, dienen bij 
voorkeur gegeven te worden vanuit de 
doelgroep zelf;

• Het gebrek aan aparte registratie onder de 
aandacht brengen van de overheid;

• Voorlichtingen en scholing ter 
bewustwording van de eigen houding 
aan docenten, politie, ambtenaren, 
uitzendbureaus, medewerkers van ADV’s, 
zorgmedewerkers;

• Meer diversiteit op alle maatschappelijke 
vlakken.

Ook werd de hand in eigen boezem gestoken 
en kwam men tot de conclusie dat ook vanuit 
de eigen groep een aantal dingen gedaan kan 
worden om de situatie te verbeteren.
• De kaders dienen bij hun achterban meer 

bekendheid te geven aan het belang van 
melden en de manier waarop dit gedaan kan 
worden, eventueel met ondersteuning van 
één van de leden;
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Manifest Tegen Islamofobie
In 2020 ontwikkelde het CTID, na debatten 
en gesprekken met diverse groepen moslims, 
organisaties, moskeeën het Manifest 
Tegen Islamofobie. In dit Manifest worden 
problemen en knelpunten rond islamofobie 
in kaart gebracht en wordt een groot aantal 
aanbevelingen gedaan. Het Manifest is 
verstuurd naar eenieder die direct of zijdelings 
te maken heeft met de problematiek rond 
islamofobie, zoals maatschappelijke en 
zelforganisaties, de lokale en landelijke politiek, 
overheidsmedewerkers en ADV’s. Men werd 
verzocht dit Manifest te ondertekenen, hetgeen 
werd gedaan door ruim 150 organisaties 
en individuen. Het Manifest bestaat uit een 
definitie van islamofobie, de niveaus waarop 
islamofobie plaats kan vinden, aanbevelingen 
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Samen tegen racisme & discriminatie, Comité 21 maart

Dit document bevat het jaarverslag van het Comité 21 maart over het jaar 2020. Het Comité 21 
maart is een brede antiracisme coalitie van activisten, vrijwilligers, grassroots en actiegroepen 
van verschillende signatuur die zich elk op een eigen manier inzetten tegen racisme, 
discriminatie en uitsluiting. In deze hoedanigheid organiseren wij sinds 1992 gedurende het hele 
jaar activiteiten die betrekking hebben op de strijd tegen racisme en discriminatie, met 
normaliter een focus op de week voorafgaand aan 21 maart. Middels onze activiteiten proberen 
wij individuen en groepen die zich tegen verschillende vormen van racisme en uitsluiting 
organiseren met elkaar te verbinden, met elkaar in contact te brengen en de strijd voor 
mensenrechten te versterken.Verderop in dit verslag zullen de activiteiten beschreven worden 
die wij in 2020 hebben georganiseerd.  

2020 was een bewogen jaar. Het was een jaar dat in het teken stond van een pandemie en dit 
dwong mensen op veel plekken op de wereld tot een stilstand. Corona heeft een enorme wissel 
getrokken op veel mensen en mensen die zich al in een gemarginaliseerde positie bevonden 
trekken nog meer vaker aan het kortste eind. Het virus werd door sommigen bestempeld als dé 
gelijkmaker, want corona zou niet discrimineren. Helaas hebben wij toch moeten concluderen 
dat corona de maatschappelijke ongelijkheid alleen maar heeft vergroot. Iets wat ons als Comité 
enorm aan het hart gaat. In plaats van dat dit een tijd is van een transformatie naar een gelijke 
samenleving verankerd ongelijkheid zich nog dieper in onze maatschappij.

We zien in Nederland dat er geen sprake meer is van ‘de opkomst van extreemrechts’ maar dat 
extreemrechts is gearriveerd. Extreemrechtse partijen bepalen een steeds groter gedeelte van 
het publieke debat. Geen andere partij heeft zoveel bijgedragen aan de normalisering van 
islamofobie als de PVV. Dit is nu de grootste oppositiepartij. Baudet heroverde de controle over 
FvD op een neofascistische basis. Antisemitische complottheorieën en nazi-sympathieën zijn 
hier aan de orde van de dag. En alsof dit niet genoeg is, zullen er na de verkiezingen 
waarschijnlijk nieuwe extreemrechtse partijen in de kamer komen. Deze opkomst beperkt zich 
niet tot het parlement. Er bestaat een uitgebreid extreemrechts media-netwerk. Haatberichten 
en bedreigingen via sociale media aan het adres van linkse activisten van kleur worden 
geframed als onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. Steeds vaker wordt ook geweld 
gebruikt tegen activisten, met name tegen mensen die zich inzetten tegen de racistische 
karikatuur van zwarte piet.

Ondanks de gedwongen stilstand en de restricties om elkaar fysiek te ontmoeten is de strijd 
tegen racisme en discriminatie onverminderd doorgegaan in 2020. Een goed voorbeeld daarvan 
zijn de door het gehele land georganiseerde Black Lives Matter protesten. De aanleiding 
hiervoor was de moord op George Floyd door een politieagent, maar daar hield het niet op. Dit 
was immers ook niet het eerste incident van raciaal geweld jegens zwarte mensen en mensen 
van kleur. De Nederlandse zwarte beweging vroeg tijdens de protesten terecht aandacht voor 
het racisme dat diep geworteld zit in de Nederlandse maatschappij, zo diep zelfs dat het zich in 
instituties bevindt die burgers zouden moeten beschermen. Was het al langer bekend dat 
etnisch profileren een groot probleem is bij de politie, bracht de zogeheten toeslagenaffaire het 
racisme binnen De Belastingdienst aan het licht. Door het toedoen van onze overheid zitten 
duizenden gezinnen al jaren onterecht in een financiële nachtmerrie die maar niet lijkt te 

Inleiding 



22 JAARVERSLAG VAN  EMCEMO 2020

stoppen. Zelfs nu er is vastgesteld dat deze mensen geen fraude hebben gepleegd, staat De 
Belastingdienst toch meteen weer op de stoep om de aan hun beloofde compensatie op te 
eisen. 

Het Comité heeft het afgelopen jaar ook niet stilgezeten. Met een kerngroep bestaande uit een 
groot aantal mensen die tot de risicogroep behoren was het even zoeken hoe wij toch door 
konden gaan met de strijd maar het is ons gelukt om een grote slag te maken met onze online 
bezigheden. Wij vonden al snel manieren om onze boodschap toch verspreid te krijgen. 
Verschillende werkgroepen zijn aan de gang gegaan om de verschillende activiteiten voor 
elkaar te krijgen. Zoals genoemd is het Comité 21 maart een brede anti-racisme coalitie en dit 
betekent dat wij ook vaak verbinding zoeken met andere organisaties en een verbindende rol 
spelen tussen de verschillende organisaties onderling. Het doel van het Comité is nog steeds 
om zoveel mogelijk Nederlanders te bereiken en te mobiliseren, groepen mensen met 
verschillende achtergronden met elkaar te verbinden, ons sterk uit te spreken tégen racisme en 
discriminatie en vóór verbinding, acceptatie, tolerantie en respect. In dat licht hebben alle 
activiteiten plaatsgevonden. Dit jaar besteedden we specifiek aandacht de verkiezingen die 
eraan zitten te komen door hierover een tweetal aan onderzoeken te initiëren waarbij wij de 
medewerking van 82 andere organisaties hebben verkregen. En wat betreft onze online 
aanwezigheid ten tijde van deze pandemie, is het ons gelukt om meerdere LIVECASTS te 
organiseren en via deze weg onze verbindende rol kunnen uitoefenen.  

Hieronder een chronologisch overzicht van de activiteiten die het Comité 21 maart in 2020 heeft 
georganiseerd met als activiteit 7 een overzicht van de fysieke vergadering die het Comité heeft 
kunnen hebben in 2020: 

Activiteit 1 - Voorbereiding Week Tegen Racisme (16 t/m 20 maart)1

Activiteit 2 - Antiracismedag Live (21 maart 2020)2

Activiteit 3 - Opiniestukken en solidariteitsverklaringen vanuit het Comité in 2020
Activiteit 4 - Onderzoek fase I (eind juni t/m begin oktober 2020)3

Activiteit 5 - Jaarlijkse conferentie tegen Racisme en Discriminatie (17 oktober 2020)4

Activiteit 6 - Samen Tegen Racisme (online) reeks in samenwerking met Pakhuis de Zwijger 
(eind oktober/november 2020)5

Activiteit 7 - Overzicht fysieke vergaderingen van het Comité 21 maart 2020

1 https://dezwijger.nl/special/week-tegen-racisme
2 https://www.youtube.com/watch?v=dGblIEyhpHA&ab_channel=Engage%21TVBV
3 https://21maartcomite.nl/?p=2220
4 https://www.youtube.com/watch?v=hnU9XYlrMgA&ab_channel=Dagtegenracismeendiscriminatie
5 https://dezwijger.nl/programmareeks/samen-tegen-racisme
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Activiteit 1 - Actieweek Week Tegen Racisme special (16 t/m 20 maart) 
Aan het begin van 2020 zat Comité 21 maart volop in de voorbereiding van de tweede editie 
van de Week Tegen Racisme. Dit jaarlijks terugkerende interdisciplinaire festivalprogramma 
organiseren wij in samenwerking met Pakhuis de Zwijger. Helaas konden deze programma’s 
geen doorgang vinden vanwege corona. Ook was het te kort dag om te schakelen naar een 
online alternatief voor alle programma’s die op de planning stonden van deze week. Later in het 
jaar hebben wij gelukkig wel een alternatief gevonden in de vorm van de online reeks Samen 
Tegen Racisme die aan het einde van 2020 heeft plaatsgevonden. Deze reeks wordt verderop 
in het verslag uitgebreid besproken. Het programma wat in 2020 zou plaatsvinden zal nu 
(gedeeltelijk) plaatsvinden in maart 2021. 

Wat voor het Comité wel direct duidelijk werd was dat het de internationale dag tegen racisme 
en discriminatie vanuit niet onopgemerkt voorbij wilden laten gaan en daarom is alles op alles 
gezet om op die dag een mooi programma neer te zetten over de thema’s racisme en 
discriminatie. Dit programma wordt verder besproken onder activiteit 2. 

Activiteit 2 - 21 maart Antiracismedag live
Op 21 maart, de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie, hebben wij voor het eerst 
in ons bestaan een live uitzending georganiseerd. Vele organisaties waren hier 
vertegenwoordigd. Vanwege de toen geldende corona restricties zaten er telkens maar vier 
gasten aan tafel en op 1,5 meter van elkaar. Met zes andere sprekers/activisten was er contact
via een Zoom verbinding. Meepraten en vragen stellen was mogelijk via de social media 
kanalen en de vraag aan het publiek was om de hashtags #antiracismelive en 
#worldagainstracism te gebruiken. Moderator van deze live uitzending was Monique Steijns en 
de muzikale intermezzo’s werden verzorgd door Hassan Kasan en Def Rhymz. 

Hieronder een overzicht van de deelnemende personen en de organisatie die zij 
vertegenwoordigde: 

Saida Derrazi I lid Comité 21 maart en medeoprichter van S.P.E.A.K. (studio)
Khalid Jone I woordvoerder van We Are Here (studio) 
Chihiro Geuzebroek I oprichter van Climate Liberation Block en lid van Code Rood (studio)
Sioejeng Tsao I lid van Pan Asian Collective (Zoom)
Enaam Ahmed Ali I lid van S.P.E.A.K. (Zoom)
Kitty Jong I vice-voorzitter van de FNV (studio)
Hazar Chaouni I lid van activisten tegen validisme (Zoom)
Elvin Rigters I lid van Kick Out Zwarte Piet (Zoom)
Sabina Achterbergh I oprichter Sinti/Roma Woonwagenbewoners Nederland (studio)
Naomie Pieter I oprichter van Black Queer & Trans Resistance en winnaar van het Roze 
Lieverdje (Zoom)
Mojdeh Feili I lid van De Bovengrondse (Zoom) 

Deze dag was een dag van reflectie. Er werd gepraat over waarom deze dag nog steeds nodig 
is en daar gaf Saida Derrazi een treffend antwoord op: ‘Omdat mensen nog steeds 
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onderdrukking ervaren en moeten opkomen voor hun rechten.’ Zorgelijk is volgens haar ook 
hoe extreemrechts zich weer heeft weten te nestelen binnen het Nederlandse politieke 
landschap. Met de zeer uiteenlopende gasten werd over zeer uiteenlopende onderwerpen 
gesproken. Zo kwam Khalid Jone vertellen over de impact die de coronacrisis heeft op 
ongedocumenteerden mensen. Uit angst voor het virus zijn de opvangmogelijkheden veelal 
gesloten en dat legde een groot vraagstuk bloot, namelijk: waar kunnen mensen zonder een 
dak boven hun hoofd heen voor bescherming tegen het virus? Chihiro Geuzebroek sprak over 
klimaatverandering en hoe dit verband houdt met racisme en kolonialisme: ‘Klimaatverandering 
is een symptoom van een groter probleem, een koloniaal probleem. En racisme is een ontwricht 
sociaal systeem, dus zowel bij klimaat als racisme kijken we naar ontwrichting en de gemene 
deler van die ontwrichting is kolonialisme.’ Corona heeft ook een grote impact op de 
discriminatie jegens mensen van Aziatische komaf vertelde Sioejeng Tsao, discriminatie die 
naast verbaal ook vaker een fysieke vorm aanneemt. Er werd gesproken over de “We Zijn Geen 
Virussen” petitie die was gestart tegen een ronduit racistisch carnavalslied uitgebracht door
Radio 10. De petitie was op de dag van de uitzending al meer dan 50.000 keer ondertekend.

Er werden ook thema’s besproken die niet vaak aan het licht komen, of waar weinig aandacht 
aan wordt geschonken, validisme bijvoorbeeld. Hazar Chaouni sprak daar met ons over en 
vertelde: ‘Validisme is de systematische onderdrukking, discriminatie en marginalisatie van 
mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.’ Dit is een hardnekkig 
probleem in een maatschappij die enorm veel waarde hecht aan productiviteit. Ook kwam 
Sabina Achterbergh aan het woord om te vertellen over de onderdrukking die Roma, Sinti en 
woonwagenbewoners in Nederland tot op de dag van vandaag ervaren. Zo worden zij niet 
meegenomen in de herdenkingen omtrent de Tweede Wereldoorlog en hanteerde de 
Nederlandse overheid tot voor kort het zogenaamde “uitsterfbeleid”. 

Speciaal voor deze dag nam een ander prominent lid van het Comité 21 maart, Max van den 
Berg, een toespraak op. Hij beschreef daarin: ‘De bestrijding van het coronavirus parallel loopt 
met de bestrijding van het racismevirus. Beide virussen treffen wereldwijd immers vooral de 
zwaksten en met hen zijn wij alle dagen solidair. Wij keren ons tegen de haatzaaierij van Geert 
Wilders en het chauvinisme van Thierry Baudet.’

Doel: van ons laten horen op de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie en met 
onze boodschap de mensen thuis bereiken. Ook wilden wij organisaties aan elkaar verbinden 
en dat zij het gesprek met elkaar aan zouden gaan. 
Bereik: 15.000 mensen hebben naar de live uitzending gekeken en de uitzending is tevens drie 
keer herhaald op AT5 met nog eens een bereik van 40.000 mensen. 
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Activiteit 3 - Opiniestukken en solidariteitsverklaringen vanuit het Comité in 2020
Gedurende het hele jaar houdt het Comité 21 maart in de gaten wat er speelt omtrent de 
thema’s racisme en discriminatie. Wij zijn solidair met veel andere maatschappelijke 
organisaties en dit spreken wij ook uit. Hieronder volgt een overzicht van de 
solidariteitsverklaringen die het Comité heeft opgesteld en een opiniestuk dat door een lid van 
het Comité is geschreven. De stukken zijn als footnotes in dit verslag opgenomen en deze zijn 
te lezen op onze website https://21maartcomite.nl/.

1. 8 april 2020 - Rutte, humanitaire hulp voor vluchtelingen is nu nodig!6

2. 9 mei 2020 - Homofobie is een probleem van de patriarchale samenleving7 door Floor
Boots

3. 22 mei - Coronacrisis: vluchtelingen en migranten zwaar in de knel - solidariteit nodig
tegen racisme en vreemdelingenhaat8

4. 3 juni 2020 - Black Lives Matter nog steeds. Begrip voor standpunt Halsema, strijd gaat
door9

5. 18 juni 2020 - Oproep Comité 21 maart: hoogste tijd voor een nieuwe antiracisme
agenda10

6. 23 september 2020 - Kampramp op Lesbos is vorm van racisme11 door Max van den
Berg

7. 23 september 2020 - Brandbrief aan de regering: verhoog minimumloon12

6 https://21maartcomite.nl/?p=1963
7 https://21maartcomite.nl/?p=2064
8 https://21maartcomite.nl/?p=2098
9 https://21maartcomite.nl/?p=2105
10 https://21maartcomite.nl/?p=2127
11 https://21maartcomite.nl/?p=2147
12 https://21maartcomite.nl/?p=2155
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8. 3 december 2020 - Bekladding van pand Vereniging Ons Suriname en The Black
Archives is poging tot racistische intimidatie13 door The Black Archives

Activiteit 4 - Onderzoek fase I 
In 2020 kon ook vanwege corona het Kinderrechtenfestival geen doorgang vinden. Daarvoor in 
de plaats heeft het Comité een onderzoek geïnitieerd waaruit twee onderzoeksrapporten zijn 
voortgekomen, te weten: Agendering van Racisme en Discriminatie 202114 en Discussie en 
Besluitvorming in de Tweede Kamer over Racisme en Discriminatie 2017-202015

Het eerste onderzoek is gebaseerd op data die verkregen is middels een survey16. Deze survey
is door 82 maatschappelijke organisaties ingevuld waarvan het merendeel aangaf in 
Amsterdam actief te zijn. Het onderzoek had dus zowel een landelijke als lokale focus:

‘Van de 82 organisaties geven er 72 aan (ook) op lokaal niveau actief te zijn. Het merendeel 
daarvan is actief in één of meerdere steden in de Randstad. Diverse organisaties zijn actief in 
meerdere gemeenten. De meeste organisaties (65%) zijn actief in Amsterdam.’

In de survey werd onder andere gevraagd naar de knelpunten die zij hebben ervaren met het 
(toen) huidige kabinet en welke aanbevelingen zij wilden doen aan het nieuwe kabinet. In de 
survey waren ook vragen opgenomen die alleen betrekking hadden op gemeentelijk beleid. 
Gedeelte vanuit de survey: 

13 https://21maartcomite.nl/?p=2329
14 https://21maartcomite.nl/wp-content/uploads/2020/10/Agendering-van-racisme-en-discriminatie-2021-
1.pdf
15 https://21maartcomite.nl/wp-content/uploads/2020/10/Discussie-en-Besluitvorming-in-de-Tweede-
Kamer-over-Racisme-en-Discriminatie-2017-2020-1.pdf
16 https://nl.surveymonkey.com/r/agendadiscriminatieracisme2021
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Besluitvorming in de Tweede Kamer over Racisme en Discriminatie 2017-202015

Het eerste onderzoek is gebaseerd op data die verkregen is middels een survey16. Deze survey
is door 82 maatschappelijke organisaties ingevuld waarvan het merendeel aangaf in 
Amsterdam actief te zijn. Het onderzoek had dus zowel een landelijke als lokale focus:

‘Van de 82 organisaties geven er 72 aan (ook) op lokaal niveau actief te zijn. Het merendeel 
daarvan is actief in één of meerdere steden in de Randstad. Diverse organisaties zijn actief in 
meerdere gemeenten. De meeste organisaties (65%) zijn actief in Amsterdam.’

In de survey werd onder andere gevraagd naar de knelpunten die zij hebben ervaren met het 
(toen) huidige kabinet en welke aanbevelingen zij wilden doen aan het nieuwe kabinet. In de 
survey waren ook vragen opgenomen die alleen betrekking hadden op gemeentelijk beleid. 
Gedeelte vanuit de survey: 

13 https://21maartcomite.nl/?p=2329
14 https://21maartcomite.nl/wp-content/uploads/2020/10/Agendering-van-racisme-en-discriminatie-2021-
1.pdf
15 https://21maartcomite.nl/wp-content/uploads/2020/10/Discussie-en-Besluitvorming-in-de-Tweede-
Kamer-over-Racisme-en-Discriminatie-2017-2020-1.pdf
16 https://nl.surveymonkey.com/r/agendadiscriminatieracisme2021

‘Vragen 14, 15 en 16 gaan over het beleid in gemeenten en zijn bedoeld voor organisaties die 
(ook) lokaal actief zijn. We willen kort inventariseren wat er in verschillende gemeenteraden 
speelt. Wanneer jullie organisatie niet actief is op lokaal niveau, kun je door naar vraag 17.  
Kun je voorbeelden geven van initiatieven die jullie gemeentebestuur (gemeenteraad en 
College van Burgemeester en Wethouders) sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft 
genomen om discriminatie en/of racisme tegen te gaan?’ 
 
Hieronder volgt de opzet van het onderzoek dat uitgestuurd is naar het Comité om een keuze te 
maken welke weg te volgen:  
 
Opzet onderzoeksproject over racisme en discriminatie Tweede Kamerverkiezingen van 
2021 

Op woensdag 17 maart 2021 staan verkiezingen voor de samenstelling van de Tweede Kamer 
gepland. In de aanloop daarnaartoe zullen de diverse politieke partijen werken aan het opstellen 
van verkiezingsprogramma’s en de voorbereiding van verkiezingscampagnes. 

Voor het Comité 21 maart bieden de verkiezingen de gelegenheid om politieke partijen ideeën 
aan te dragen, te bevragen op, dan wel te confronteren met door hen ingenomen standpunten 
inzake racisme en discriminatie. Ook vormen de verkiezingen een goede aanleiding om 
onderwerpen te agenderen in samenspraak met onze partnerorganisaties.  

Om dit goed te kunnen doen, is er behoefte aan een onderzoeksrapport (werktitel ‘Over 
racisme en discriminatie in de Nederlandse samenleving en politiek’). Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door Floor Boots en Ewoud Butter.  

Hieronder hun voorstel met verschillende onderzoeksonderdelen die als een ‘menukaart’ 
worden gepresenteerd. Er zijn verschillende opties mogelijk.  

I. Update van de thema’s uit Samen Bruggen Bouwen 

Doel: in kaart brengen wat partnerorganisaties relevante thema’s/onderwerpen vinden. Dit zijn 
de thema’s die bij vervolgstappen prioriteit krijgen.  

Stappen: 

1. Komende week: inventariseren wat lobbygroep relevante/actuele thema’s en 
organisaties vindt  

- Floor heeft lijstje met oude thema’s en vraagt de lobbygroep vragen om akkoord/ 
aanvullingen  

- Op grond hiervan – in overleg met lobbygroep en netwerk een eerste lijst met de 
meest relevante groepen en organisaties opstellen (via netwerk) 

- Checken of abonnement op surveymonkey tot mogelijkheden behoort 
2. Week van 22 juni: opstellen van vragenlijst gericht aan organisaties  
3. 25 juni: versturen van vragenlijst. Hiermee informeren: 
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o of de organisatie die in 2015/2016 de aanbeveling heeft gedaan voor deze 
discriminatiegrond nog relevant/actief is   

o nagegaan wordt of de aanbeveling die destijds is gedaan, nog steeds staat, of 
dat er zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die in een nieuwe aanbeveling 
meegenomen moeten worden  

o welke politieke partijen zij ervaren als bondgenoten. Waarom? 
o wat zijn de 3 belangrijkste inhoudelijke aandachtspunten voor de komende 

verkiezingen? 
4. Eind augustus: nabellen organisaties  
5. Begin september: schrijven van verslag  

II. Inventarisatie van de standpunten van de diverse politieke partijen 

In dit geval zijn er vele mogelijkheden, die sterk verschillen in tijdsinvestering en impact.   
Comité 21 maart zal hierin een keuze moeten maken.  

Het is relevant een beeld te krijgen van de standpunten van partijen over verschillende 
onderwerpen. Niet alleen in verkiezingsprogramma’s (2017 en 2021), maar ook uitingen in 
Kamerdebatten, stemgedrag, uitspraken in media, partijorganen, sociale, stemgedrag e.d. etc. 
De omvang van dit onderzoek hangt af van:  

- het aantal (deel)onderwerpen waarop de partijen vergeleken worden,  
- het aantal partijen dat vergeleken wordt 
- het aantal relevante politici  
- het aantal uitingen ((concept)verkiezingsprogramma’s, uitingen in 

kamerdebatten, stemgedrag, uitspraken in media)  

Hieronder verschillende opties voor het onderzoek. Een combinatie is ook mogelijk.   

1) herhaling van het onderzoek uit 2016/2017 op ongeveer dezelfde thema’s en voor dezelfde 
partijen (exclusief VNL en inclusief FvD en BIJ1). Met als extra een vergelijking tussen de 
huidige programma’s en die van 4 jaar geleden. 
In het najaar kunnen de concept verkiezingsprogramma’s worden doorgenomen, in januari 
de definitieve.  

2) Uitbreiding van dit onderzoek naar kamerdebatten, uitspraken media, partijorganen etc.  
3) De partijen vragen zelf deels het werk te doen, met aanvullend onderzoek door:  

a) Een lijst met onderwerpen vast te stellen (zie deelonderzoek I) en partijen te vragen wat 
hun standpunten zijn; vervolgens wel checken en bij partijen die niet reageren zelf 
onderzoek doen. Resultaten verwerken in notitie.  

b) Op grond van deelonderzoek I en een grove inventarisatie van partijstandpunten een 
enquête onder partijen uitzetten waarin ze gevraagd worden te reageren op een aantal 
stellingen en dit verwerken in notitie.  

c) Een serie onderzoeksjournalistieke artikelen schrijven over x aantal onderwerpen. In 
ieder artikel wordt 1 onderwerp behandeld en wordt een grove inventarisatie gemaakt 
van de standpunten/uitspraken van partijen.  
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Activiteit 5 - Jaarlijkse conferentie tegen Racisme en Discriminatie  
Op 17 oktober vond de vijfde editie van de jaarlijkse conferentie Samen Tegen Racisme en 
Discriminatie plaats. Dit was een conferentie waarin de strijd tegen verschillende vormen van 
racisme en discriminatie centraal stond. Het was een dag van samenkomen en te zoeken naar 
mogelijkheden om de samenwerking aan te gaan. Ook deze conferentie kreeg de vorm van een 
live uitzending die net als in maart plaatsvond in de studio van EngageTV en te volgen was via 
Facebook. Meepraten en vragen stellen was mogelijk via de social media kanalen en de vraag 
aan het publiek was om de hashtags #samentegenracisme, #antiracisme en #solidariteit te 
gebruiken. Moderator van deze live uitzending was Cemil Yilmaz van IZI Solutions. 
Mediapartner voor de conferentie was NieuwWij.  
 
De insteek van deze middag was anders dan in maart. Voor deze dag had het Comité de 
genodigde gevraagd om te spreken over een thema waar zij zich mee bezighielden. Alvorens 
de conferentie zijn er met een aantal van de sprekers korte interviews gehouden en deze zijn op 
de website van het Comité en de Instagram geplaatst. Links naar de interviews zijn opgenomen 
in de footnotes naast de namen van de betreffende sprekers. Hieronder in het programma is te 
zien wie er deze dag allemaal aanwezig waren (in de studio of via Zoom), de 
thema’s/onderwerpen waarover zij hebben gesproken en ook hoe de dag was ingedeeld:  
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12.30 - 13.30 Deel 1 Sprekers 

Welkomstwoord door het Comité 21 maart  Saida Derrazi17 

Manifest tegen anti-zwart racisme  Mitchell Esajas 

Manifest tegen islamofobie  Ibtissam Abaâziz 

Vluchtelingen in Nederland en in Europa  Sahar Shirzad18  

Verdiepend gesprek tussens Mitchell, Ibtissam en Sahar en publieksvragen 
over de gezamenlijke anti-racisme strijd 

 

13.25 - 13.35 Muzikaal intermezzo Charine Eyni  

13.35 - 14.25 Deel 2  

Presentatie onderzoek: “Agendering van racisme en discriminatie 2021”  Floor Boots 

Witte activisten in de anti-racisme strijd  Anja Meulenbelt19 

Over samenwerking in de antiracisme strijd  Abdou Menebhi20 

Verdiepend gesprek en publieksvragen over de gezamenlijke anti-racisme 
strijd 

 

14.25 - 14.35 Muzikaal intermezzo Charine Eyni  

14.35 - 15.00 Deel 3   

Hoe gaan we concreet samen verder?  Ibtissam Abaâziz 
Mitchell Esajas 
Sahar Shirzad 

15.00 - 15.10 Slotverklaring  Abdou Menehbi 

 
Doel: presentatie van ons onderzoek en het gesprek voeren met vertegenwoordigers van 
andere organisaties om tot inzichten en samenwerkingen te komen.  
Bereik: 10.000 mensen hebben naar de live uitzending gekeken.  
 
 
 
 
 

 
17 Interview met Saida Derrazi: https://21maartcomite.nl/?p=2232  
18 Interview met Sahar Shirzad: https://21maartcomite.nl/?p=2276  
19 Interview met Anja Meulenbelt: https://21maartcomite.nl/?p=2247  
20 Interview met Abdou Menehbi: https://21maartcomite.nl/?p=2206  
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17 Interview met Saida Derrazi: https://21maartcomite.nl/?p=2232  
18 Interview met Sahar Shirzad: https://21maartcomite.nl/?p=2276  
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Activiteit 6 - Samen Tegen Racisme (online) reeks in samenwerking met Pakhuis de 
Zwijger  
Comité 21 maart en Pakhuis de Zwijger hebben vanaf 26 oktober, een maand lang een online 
LIVECAST serie Samen Tegen Racisme georganiseerd. Daarin passeerden inhoudelijke 
programma's, films en verhalen over het thema racisme en discriminatie. De programmareeks 
was een vervolg en alternatief op de Week Tegen Racisme die door corona geen doorgang kon 
vinden in maart 2020. Tijdens de reeks werden er strategische discussies aangegaan over hoe 
we de samenwerking tussen diverse groepen en organisaties die zich inzetten tegen racisme en 
discriminatie kunnen versterken. Dit om in solidariteit een nieuwe anti-racisme agenda uit te 
dragen richting politieke partijen met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De 
programmareeks is ontwikkeld door Max de Ploeg van Pakhuis de Zwijger en de vaste 
moderator is Fadoua Alaoui. Mediapartner van deze reeks was NieuwWij.  
 
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende inhoudelijke programma’s die er in die week 
georganiseerd zijn:  
26 oktober - Anti-Racisme Agenda I Wat zijn de speerpunten en urgenties van 
verschillende anti-racisme en -discriminatie organisaties in Nederland?21 
Aanwezig bij dit programma waren: 
Abdou Menehbi I Comité 21 maart en EMCEMO 
Floor Boots I Comité 21 maart 
Hui-Hui Pan I Pan Asian Collective 
Sabina Achterbergh I Roma & Sinti beweging 
Niels Jongerius I Transnational Institute 
 
Tijdens dit programma werden de onderzoeken besproken die in opdracht van het Comité zijn 
uitgevoerd. Zo heeft het Comité onderzoek laten doen naar de speerpunten en urgenties van 
anti-racisme en antidiscriminatie organisaties in Nederland. Daarnaast is er een inventarisatie 
uitgevoerd van de stappen die zijn genomen vanuit de Tweede Kamer in de afgelopen vier jaar 
op het gebied van racisme en discriminatie. Na een korte presentatie van Floor Boots over 
enkele van de resultaten die uit de onderzoeken naar voren zijn gekomen, werd er aan de tafel 
door de andere gasten gesproken over het belang van een solidaire anti-racisme en anti 
discriminatie beweging. Grote vraagstukken werden er besproken zoals hoe we tot een 
gezamenlijke anti-racisme agenda zouden kunnen komen zonder dat wij voorbij gaan aan 
sommige belangrijke perspectieven binnen de beweging.  
 
2 november - Landelijke Verkiezingen I Gesprek met linkse en progressieve politieke 
partijen over de aankomende verkiezingen en het thema racisme en discriminatie22 
Aanwezig bij dit programma waren: 
Abdou Menehbi I Comité 21 maart en EMCEMO 
Hanane Abouellofti I S.P.E.A.K. 
Sahar Shirzad I Refugee Millennials  

 
21 https://dezwijger.nl/programma/anti-racisme-agenda  
22 https://dezwijger.nl/programma/landelijke-verkiezingen-2021  
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Raissa Biekman I Humanity in Action Nederland 
 
Vanuit de politieke partijen waren aanwezig: 
Sylvana Simons I fractievoorzitter Amsterdam BIJ1 
Niels van den Berge I Tweede Kamerlid voor GroenLinks 
Rob Jetten I fractievoorzitter Tweede Kamer D66 
Kirsten van den Hul I Tweede Kamerlid voor PvdA 
Jasper van Dijk I Tweede Kamerlid voor SP 
 
Dit programma was een moment voor activisten om in gesprek te gaan met leden van politieke 
partijen, dit omdat er in maart 2021 weer landelijke verkiezingen op de agenda staan. Het 
thema racisme lijkt ook in het politieke debat vaker besproken te worden. Zeker met een grote 
aanwezigheid van rechtse en racistische partijen is het belangrijk om te kijken hoe linkse 
politieke partijen zich gaan opstellen aangaande deze onderwerpen. Wat zijn hun politieke 
programma’s richting de verkiezingen? Tevens heeft de huidige corona periode de al bestaande 
ongelijkheid en kwetsbaarheid van verschillende groepen nog meer op scherp gezet. De 
tweede vraag was dan dus ook hoe de politiek zich gaat inzetten voor een sociale samenleving 
die ook in solidariteit staat met groepen die het hardst zijn getroffen door de huidige situatie. 
Moderator Fadoua opent het gesprek door aan de aanwezigen politici de volgende vraag te 
stellen: ‘Als jullie terugkijken op de afgelopen jaren, hoe vinden jullie dat de gevestigde linkse en 
progressieve partijen zijn omgegaan met de thema’s anti-racisme en discriminatie?’  
 
9 november - Nieuwe coalities en bondgenootschappen I Wat zijn voorbeelden van 
belangrijke coalities tegen racisme en discriminatie?23 
Aanwezig bij dit programma waren:  
Raki Ap I woordvoerder Free West Papua Campaign (Nederland) 
Kitty Jong I vice-voorzitter FNV 
Maayke Botman I co-editor Caleidoscopische Visies, over de Zwarte Migranten- en 
Vluchtelingen- vrouwenbeweging 
Rob Marijnissen I lid van Comité 21 maart 
Nisrine Chaer I oprichter Sehaq Queer Refugees Collective 
 
Steeds meer organisaties beseffen dat racisme een institutioneel probleem is dat systematisch 
voorkomt in allerlei lagen, organisaties en domeinen. Dat is waar het tijdens deze aflevering van 
de online reeks overging. Er werd daarnaast tijdens dit programma gekeken naar voorbeelden 
van coalities en bondgenootschappen die er al waren maar er werd ook de vraag gesteld: 
‘Welke blinde vlekken zijn er nog?’ Het gesprek vond plaats tussen mensen vanuit specifiek de 
milieu-, mensenrechten-, arbeiders-/vakbonden en vrouwen- en LHBTQIA+ bewegingen.  
 
16 november - Media en Beeldvorming I Welke verantwoordelijkheid hebben media in het 
bestrijden van racisme en discriminatie?24 

 
23 https://dezwijger.nl/programma/nieuwe-coalities-en-bondgenootschappen  
24 https://dezwijger.nl/programma/media-en-beeldvorming  
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23 https://dezwijger.nl/programma/nieuwe-coalities-en-bondgenootschappen
24 https://dezwijger.nl/programma/media-en-beeldvorming

Aanwezig bij dit programma: 
Tayfun Balçik I historicus en coördinator bij The Hague Peace Projects 
Frederike Geerdink I onafhankelijke journalist, schrijver en spreker in Nederland en Kurdistan 
Guilly Koster I programmamaker en co-founder Omroep X 
Nadia Zerouali I initiatiefnemer Media Meldpunt Racisme & Discriminatie 
Gert-Jaap Hoekman I hoofdredacteur NU.nl 

Tijdens de laatste aflevering van de reeks kwam het thema Media en Beeldvorming in relatie tot 
racisme en discriminatie aan bod. Vragen die er tijdens de uitzending aan de gasten gesteld 
werden waren: ‘Welke verantwoordelijkheid hebben de media in het bestrijden van racisme en 
discriminatie. En in hoeverre dragen ze eigenlijk zelf bij aan het probleem? Bestaat er wel zoiets 
als objectieve media en wat is het belang van het maken van nieuwe en onafhankelijke media 
platforms in relatie tot het thema racisme en discriminatie.’ Er werd gekeken naar mogelijke 
nieuwe normen en waarden voor media aangaande het thema van racisme en discriminatie. Dit 
omdat zij ook een grote verantwoordelijkheid en rol hebben als het gaat om het eventueel 
kunnen bestrijden van racisme als ‘vierde macht’ in de samenleving. 

Tayfun Balçik presenteerde tijdens deze uitzending een (vervolg)onderzoek over hoe erover 
mensen met een moslimachtergrond werd gesproken in de Nederlandse media, waarvoor hij 
drie maanden naar vijf TV programma’s heeft gekeken, te weten: Goedemorgen Nederland, 
EenVandaag, NOS Acht uur Journaal, Nieuwsuur en OP1. Zijn bevindingen zijn zeker het 
bekijken waard. 

Doel: presentatie van ons onderzoek en het gesprek voeren met vertegenwoordigers van 
andere organisaties om tot inzichten en samenwerkingen te komen.  
Bereik: 

Totaal unieke kijkers Aantal minuten bekeken 

254 6691 

160 3288 

215 3289 

266 6543 

Activiteit 7 - Overzicht fysieke vergaderingen van het Comité 21 maart 2020 
8 januari 2020 - coördinatiegroep bij EMCEMO van 15:00 - 17:00 uur 
24 januari 2020 - coördinatiegroep bij EMCEMO van 15:00 - 17:00 uur 
6 februari 2020 - coördinatiegroep bij EMCEMO van 15:00 - 17:00 uur 
20 februari 2020 - coördinatiegroep bij EMCEMO van 15:00 - 17:00 uur 
4 maart 2020 - coördinatiegroep bij EMCEMO van 18:00 - 19:30 uur 
4 maart 2020 - brede vergadering bij EMCEMO van 19:30 - 21:30 uur 
9 september 2020 - klankbordgroep vergadering bij Pakhuis de Zwijger van 19:30 - 21:00 uur 
2 december 2020 - klankbordgroep vergadering bij Pakhuis de Zwijger van 19:30 - 21:00 uur 
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Inleiding 
 

In het kader van het voorkomen en bestrijden van islamofobie en moslimdiscriminatie voerden het 

Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) en EMCEMO een aantal projecten uit die 

financieel werden ondersteund door het VSB Fonds. De projecten zijn uitgevoerd in 2020 en vonden 

met het oog op de coronamaatregelen deels live plaats en deels digitaal plaats. Toen dit project 

werd opgestart, was de situatie beduidend anders dan tussen maart en december van 2020. Als 

gevolg van de coronamaatregelen zagen we ons genoodzaakt een deel van de activiteiten op te 

schorten of een andere invulling te geven. Dat betekent dat een deel van de bijeenkomsten digitaal 

heeft plaats gevonden. Helaas hebben de maatregelen de projecten enigszins beperkt, met name 

door het ontbreken van de juist digitale middelen en het moeten opstarten van digitale 

vaardigheden bij de doelgroepen waar we mee werkten.  

 

The thema Islamofobie is een groot probleem binnen onze samenleving. Nog altijd krijgen 

Nederlandse moslims te maken met achterstelling, discriminatie, bedreiging, verbaal en fysiek 

geweld en aanvallen op moskeeën. Al jarenlang is dit reden voor EMCEMO en het Collectief Tegen 

islamofobie en Discriminatie (CTID) om zich in te zetten tegen islamofobie en moslimdiscriminatie. 

Op diverse gebieden wordt onderscheid gemaakt tussen (vermeende) moslims en niet-moslims. 

Vooral vrouwen en jongeren zijn hiervan de dupe. Zoals bijvoorbeeld in het basis-, voortgezet- en 

vervolgonderwijs waar moslimjongeren te maken krijgen met discriminatie door zowel leerlingen als 

docenten en vertrouwenspersonen, waar geen mogelijkheid wordt geboden om voor hun geloof te 

bidden en ze moeilijk een stageplek of werk vinden. Al deze aspecten vormen een belemmering 

voor hun ontwikkeling en mentale gezondheid. Maar ook waar het gaat om LHBT-moslims, die niet 

alleen te maken krijgen met discriminatie op grond van hun seksuele gerichtheid, maar eveneens 

met islamofobie en moslimdiscriminatie. De focus ligt dan al gauw op het tegengaan van homofobie 

en het religieuze aspect wordt terzijde geschoven als minder belangrijk. Bovendien is het algemene 

beeld zodanig dat discriminatie van LHBT’ers afkomstig is uit islamitische hoek en nooit vanuit de 

christelijke hoek. Mensen worden moe van alle achterstelling en discriminatie. Het moslim-zijn in 

religieuze zin raakt hierdoor ondergeschoven. 

 

Naast de dagelijkse voorvallen van islamofobie en moslimdiscriminatie wordt ook vanuit de 

overheid minder aandacht besteed aan deze onderwerpen en lijkt er sprake te zijn van een 

‘normalisatie’ van deze vorm van discriminatie. Bijvoorbeeld werd islamofobie bij de politie apart 

geregistreerd, maar enkele jaren geleden is dit teruggedraaid en wordt islamofobie geregistreerd 

onder het kopje ‘religie’.  Het officieel strafbaar stellen en sanctioneren van moslimdiscriminatie is 

o.i. een must. Daarbij is het van belang dat er bewustwording wordt gecreëerd rond het thema 

moslimdiscriminatie. Onze ervaring is dat bijvoorbeeld bij de politie geen actief contactpersoon te 

vinden is met kennis van zaken. De doorsnee agent blijkt over weinig tot geen kennis te beschikken 

om aangifte en melding van moslimdiscriminatie adequaat te behandelen.  

Het gevaar bestaat dat met name jongeren als gevolg van de buitensluiting die zij ervaren 

bevattelijk worden voor indoctrinatie van haatpredikers. De conservatieve moslimgroepen 

profiteren van de gevolgen van islamofobie en isoleren op deze manier jongeren. Het 

CTID/EMCEMO zetten zich al jaren in waar het gaat om het voorkomen en bestrijden van 

islamofobie en moslimdiscriminatie, ook in 2020 hebben wij in het kader van een subsidie van het 

VSBFonds een groot aantal projecten weten te realiseren. 

 

 

Sta op tegen islamofobie en discriminatie!
VSBFonds 
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Projecten A t/m D: 
 

A. Vergroten van de weerbaarheid en meldingsbereidheid van slachtoffers van islamofobie 
 
A.1. Folders en sociale media 
 
De verspreiding van folders bij moskeeën, buurthuizen, binnen het directe netwerk van partners van 

EMCEMO/CTID, maatschappelijke organisaties en instellingen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt 

van de verschillende sociale en gevestigde media. Door deze informatie te verspreiden worden 

betrokkenen geïnformeerd over het belang van het melden van discriminatie en welke 

mogelijkheden ter beschikking staan. Daarnaast wordt de doelgroep geënthousiasmeerd om deel te 

nemen aan de trainingen, debatten en bijeenkomsten.  Al in de eerste fase wordt ingezet op zoveel 

mogelijk meldingen en worden zowel slachtoffers als getuigen opgeroepen om melding of aangifte 

te doen van islamofobie of andere discriminatoire uitingen. Er werden 5000 folders verspreid aan 

(potentiële) slachtoffers van islamofobie en discriminatie. 

 

 
A.2.  Bijeenkomst kaders van migrantenorganisaties  
 
De bijeenkomst werd gehouden in het gebouw van EMCEMO/HTIB aan het Eerste 

Weteringplantsoen in Amsterdam en werd bezocht door 15 kaders van diverse organisaties. 

Sprekers waren Saida Derrazi (SPEAK), Abdou Menebhi (CTID/EMCEMO) en Marlene Bosman 

(CTID). 

 
In het kader van de bestrijding van islamofobie en haatzaaien werd een bijeenkomst gehouden voor 

de kaders van de diverse migrantenorganisaties die te maken hebben met islamofobie en 

moslimdiscriminatie. Tijdens deze bijeenkomst werd voorlichting gegeven over het belang van 

melden of aangifte doen van discriminatie, de verschillende mogelijkheden die daarvoor 

beschikbaar zijn, zoals de politie, het MDRA, het CRM en de meldpunten bij zelforganisaties. Het 

vertrouwen blijkt, zoals al jaren het geval is, klein te zijn. Er kwamen veel negatieve ervaringen naar 

voren die men had rondom het melden, aangifte doen en de afhandeling van deze meldingen en 

aangiften.  

Met name de weerstand bij politie en de antidiscriminatie voorzieningen (ADV’s) om meldingen van 

islamofobie serieus te nemen en apart te registreren, is een belemmerende factor. Slachtoffers 

voelen zich niet gehoord. De achterban van de diverse organisaties is niet goed op de hoogte van de 

mogelijkheid tot melden en het belang hiervan. Discriminatie van moslims blijkt in de praktijk een 

groot probleem op scholen en in arbeidssituaties.  

Zoals bij vrijwel elke bijeenkomst kwam de situatie van moslimjongeren tijdens deze bijeenkomst 

ter sprake. Ook hier werd genoemd dat de jongeren hun opleiding niet kunnen afronden omdat ze 

bijna geen stageplaats kunnen vinden, terwijl dat voor hun medestudenten zonder 

migratieachtergrond, minder problemen oplevert. 

Op scholen wordt nog steeds op basis van achtergrond geselecteerd. Leerlingen met en zonder 

migratieachtergrond met dezelfde schoolresultaten worden niet gelijk behandeld, leerlingen met 

een migratieachtergrond wordt nog vaak aangeraden om niet ‘te hoog te willen grijpen’ en hun 

opleiding te stapelen in plaats van direct door te stromen naar het hoger onderwijs. Daarbij is het 

contact tussen ouders en school vaak moeizaam. Er wordt vanuit de school al vaak van uitgegaan 

dat ouders met een migratieachtergrond minder bekend zijn met ‘de Nederlandse taal en cultuur’, 

waardoor zij op een andere manier worden benaderd dan de ouders zonder migratieachtergrond. 

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een groot probleem waar veel mensen (jong en oud) last van 

hebben, zowel bij sollicitaties als op de werkvloer. Werknemers hebben in veel gevallen last van 

discriminatie en islamofobie, die zowel van collega’s als leidinggevenden afkomstig is. Wanneer zij 
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moslimdiscriminatie. Tijdens deze bijeenkomst werd voorlichting gegeven over het belang van 

melden of aangifte doen van discriminatie, de verschillende mogelijkheden die daarvoor 
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vertrouwen blijkt, zoals al jaren het geval is, klein te zijn. Er kwamen veel negatieve ervaringen naar 

voren die men had rondom het melden, aangifte doen en de afhandeling van deze meldingen en 

aangiften.  

Met name de weerstand bij politie en de antidiscriminatie voorzieningen (ADV’s) om meldingen van 

islamofobie serieus te nemen en apart te registreren, is een belemmerende factor. Slachtoffers 

voelen zich niet gehoord. De achterban van de diverse organisaties is niet goed op de hoogte van de 

mogelijkheid tot melden en het belang hiervan. Discriminatie van moslims blijkt in de praktijk een 

groot probleem op scholen en in arbeidssituaties.  

Zoals bij vrijwel elke bijeenkomst kwam de situatie van moslimjongeren tijdens deze bijeenkomst 

ter sprake. Ook hier werd genoemd dat de jongeren hun opleiding niet kunnen afronden omdat ze 

bijna geen stageplaats kunnen vinden, terwijl dat voor hun medestudenten zonder 

migratieachtergrond, minder problemen oplevert. 

Op scholen wordt nog steeds op basis van achtergrond geselecteerd. Leerlingen met en zonder 

migratieachtergrond met dezelfde schoolresultaten worden niet gelijk behandeld, leerlingen met 

een migratieachtergrond wordt nog vaak aangeraden om niet ‘te hoog te willen grijpen’ en hun 

opleiding te stapelen in plaats van direct door te stromen naar het hoger onderwijs. Daarbij is het 

contact tussen ouders en school vaak moeizaam. Er wordt vanuit de school al vaak van uitgegaan 

dat ouders met een migratieachtergrond minder bekend zijn met ‘de Nederlandse taal en cultuur’, 

waardoor zij op een andere manier worden benaderd dan de ouders zonder migratieachtergrond. 

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een groot probleem waar veel mensen (jong en oud) last van 

hebben, zowel bij sollicitaties als op de werkvloer. Werknemers hebben in veel gevallen last van 

discriminatie en islamofobie, die zowel van collega’s als leidinggevenden afkomstig is. Wanneer zij 

hierover aan de bel trekken, wordt hun verweten ‘niet tegen een geintje te kunnen’ of dat ze meteen 

‘de racismekaart te trekken’. 

Discriminatie bij sportclubs zoals scheldpartijen, het ridiculiseren van het geloof, en buitensluiting 

worden vaak genoemd. 

Discriminatie in de gezondheidszorg waarbij patiënten met een migratieachtergrond minder serieus 

worden genomen, zich niet gehoord voelen of met een kluitje in het riet worden gestuurd die soms 

aan de basis staat van rampzalige gevolgen. Discriminatie van zorgmedewerkers waarbij 

ziekenhuispatiënten niet door een arts of verpleegkundige met een hoofddoek geholpen of 

verzorgd willen worden. Hetzelfde gebeurt in de ouderenzorg en de thuiszorg. Bijvoorbeeld ouderen 

die geen koffie geschonken willen krijgen van een vrijwilligster met een hoofddoek of een 

thuiszorgmedewerkster die de toegang geweigerd wordt in het huis van haar cliënt. 

Negatieve beeldvorming en islamofobe uitingen in de media zijn belangrijke punten die genoemd 

worden. De grens tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatoire uitingen en haat zaaien is erg 

vaag en de weegschaal slaat wat dat betreft vaak uit naar de kant van de vrijheid van meningsuiting, 

ten koste van moslims. Ook de subtielere vormen van framing en microagressie worden genoemd. 

Islamofobie binnen de politiek is ook een punt van zorg.  Politieke partijen als de PVV en FORUM 

voor Democratie hebben grote invloed op het politieke gedachtegoed van de gevestigde partijen. 

De houding binnen de politiek legitimeert het racisme en de islamofobie van de burgers. De houding 

ten opzichte van moslims, met name vrouwen met een hoofddoek, wordt steeds openlijker 

agressief. Met deze vorm van discriminatie door politici lijkt een groeiende groep ‘boze burgers’ een 

vrijbrief te hebben om zich discriminatoir te uiten richting moslims. 

 

 

Aanbevelingen geformuleerd door de deelnemers: 
- Voorlichting aan de achterban over de mogelijkheden tot melden, bij voorkeur vanuit de 

doelgroep zelf; 

- Het ontbreken van aparte registratie onder de aandacht brengen van de overheid; 

- Voorlichting en scholing aan docenten, politie, ambtenaren, uitzendbureaus, medewerkers 

van ADV’s, zorgmedewerkers om op bewustwording van de eigen houding te reflecteren. 

- Het stimuleren van diversiteit binnen meerder maatschappelijke geledingen bij 

onderwijzend personeel, het (hogere) ambtenarenapparaat, in de zorgsector en bij de politie 

en de rechterlijke macht. 

 

 

Vanuit de migrantengroepen: 
- De kaders dienen bij hun achterban meer bekendheid te geven aan het belang van melden 

en aangifte doen met daarbij de manier waarop dit gedaan kan worden, eventueel met 

medewerking en ondersteuning van een van de leden; 

- Voorlichting over het melden van islamofobie en discriminatie door iemand van de ‘eigen 

groep’; 

- Een actievere houding van de diverse organisaties waar het gaat om bestrijding van 

islamofobie; 

- Samenwerking met andere organisaties met als doel een gezamenlijke aanpak te realiseren. 

 

 

A.3.  Tweede bijeenkomst kaders migrantenorganisaties  
 
Een drukbezochte bijeenkomst in de Mansveltschool in Amsterdam-West waarbij zo’n 75 bezoekers 

werden geteld uiteenlopend van moskeebesturen, jongeren, kaders van zelforganisaties en 

individuele bezoekers. Ere werd gesproken door Ab Jaafar (CTID), Abdou Menebhi (CTID/EMCEMO) 

en Marlene Bosman (CTID). 



54 JAARVERSLAG VAN  EMCEMO 2020

Tijdens de bijeenkomst werd de stand van zaken omtrent de aanpak van islamofobie en 

moslimdiscriminatie uit de doeken gedaan. Vervolgens werd het belang van de rol van de 

aanwezigen benadrukt. Aangezien de daarvoor aangewezen instanties niet tot tevredenheid 

voldoen, werd de rol van de moslims zelf benadrukt: omdat er geen serieuze aandacht wordt 

gegeven aan en maatregelen worden genomen tegen islamofobie en moslimdiscriminatie, zal men 

vanuit ‘de eigen groep’ in actie moeten komen om een adequate aanpak en sanctionering te 

realiseren. 

Vervolgens werd er voorlichting gegeven over islamofobie, moslimdiscriminatie en de diverse 

mogelijkheden tot melden. Wanneer is het zinvol om een melding te maken, wanneer is het beter 

om aangifte te doen, waar kan dat en wat de rechten van burgers op dat gebied zijn. 

 

Uit de mogelijkheid om vragen te stellen en de voorkomende problemen te benoemen, kwamen 
de volgende problemen naar voren: 

- Normalisatie van islamofobie is een belangrijk punt. Deze normalisatie polariseert en gaat 

ten koste van (het gevoel van) veiligheid van moslims, moslimorganisaties en moskeeën. 

- Moslims worden in de steek gelaten waar het gaat om moslimdiscriminatie en moeten meer 

steun krijgen vanuit de overheid en de politiek;  

- Moslimjongeren hebben veel last van discriminatie op school, universiteit, stage, werk, sport 

en de openbare ruimte. Zij voelen zich niet veilig bij de politie of andere instanties om 

discriminatie te melden en kroppen daardoor hun gevoelens op. 

- De diverse meldpunten zijn niet bekend bij een groot deel van de moslimgemeenschappen. 

Wanneer die wel bekend zijn, bestaat er weinig vertrouwen (instanties doen toch niets en 

nemen ons niet serieus); 

- Het boerkaverbod heeft problemen veroorzaakt bij vrouwen die door deze wet beschermd 

zouden worden. Deze wet wordt als zeer discriminerend ervaren en werkt de emancipatie 

van moslimvrouwen tegen; 

- Vrouwen met hoofddoek voelen zich niet langer veilig in de openbare ruimte en voelen zich 

niet gesteund door de politie, toeschouwers en andere betrokkenen; 

- Microagressies wegen erg zwaar en hebben veel invloed op het algemene gevoel van de 

veiligheid van moslims; 

- De manier waarop moslims geportretteerd worden in de media werkt polariserend en 

draagt sterk bij aan een negatief zelfbeeld; 

- Extreemrechtse partijen groeien en richten zich op moslims en moskeeën, hetgeen een 

structureel karakter begint aan te nemen. De overheid beschouwt de activiteiten van 

extreemrechts richting moslims als incidenteel, terwijl die inmiddels een structureel karakter 

hebben gekregen. 

 

Er werd door de aanwezigen een aantal aanbevelingen gedaan: 
- Aparte registratie van moslimdiscriminatie door de politie; 

- Een duidelijk beleid van de gemeente, gericht op bescherming van de rechten en veiligheid 

van moslims; 

- Herziening van het boerkaverbod; 

- Waarborging van een veilige onderwijs- en werkomgeving, met name voor jongeren; 

- De gemeente mag niet bijdragen aan polarisatie door moslims via verkeerde informatie in 

een kwaad daglicht te stellen, zoals bijvoorbeeld gebeurd is bij de berichtgeving rond het 

Haga Lyceum; 

- De overheid moet actiever optreden tegen  fysieke en verbale agressie, hetze en haat zaaien 

tegen moslims en de moskeeën beschermen; 

- Scholen moeten meer doen aan trainen van docenten aangaande racisme en discriminatie 

en mensenrechteneducatie; 

- Vergroot de kennis en handelingsbereidheid van professionals met betrekking tot 

islamofobie. Train werkgevers, werknemers, school- en zorgprofessionals in het herkennen 

van islamofobie. 

 

 

Wat kan er vanuit de eigen groepen worden gedaan? 

- Moslims dienen zelf het heft in handen te nemen en direct te reageren op discriminatie; 

- Wanneer moslimgroepen de handen ineenslaan kunnen zij zich veel sterker inzetten tegen 

discriminatie; 

- Moslims kunnen zelf eisen dat hun meldingen zowel bij de politie als bij de ADV’s in 

behandeling worden genomen. 

 

 

A.4. Trainingen voor vrouwengroepen 
 
Een voorlichting over discriminatie en haat zaaien speciaal voor vrouwen in Amsterdam-West/Bos 

en Lommer, gehouden in de Mansveltschool. Daar waren 25 vrouwen aanwezig.  

De voorlichting werd gegeven door Marlene Bosman (CTID). 

 

De voorlichting bestond uit een uitleg van islamofobie, moslimdiscriminatie en haat zaaien. Wat 

houdt het in? Wie wordt erdoor geraakt en benadeeld? Wat zijn je rechten? Waar kun je terecht als 

je het slachtoffer wordt van discriminatie of haat zaaien? 

 

Aansluitend werd met de vrouwen gesproken over hun eigen ervaringen waar het gaat om 

islamofobie, moslimdiscriminatie en haat zaaien. Er kwamen veel verhalen los, waaruit bleek dat 

islamofobie een bijna dagelijks gegeven is voor de vrouwen. Er lijkt sprake te zijn van normalisatie 

van deze vorm van discriminatie. Al sprekend kwamen de verhalen los en bleek dat de vrouwen niet 

alleen zelf veel last hebben van discriminatie, zéker ook omdat zij allen een hoofddoek dragen, maar 

zich vooral ook zorgen maken over hun kinderen.  

 

Samengevat kwam tijdens de bijeenkomst het volgende ter tafel: 

 

- Vrouwen met een hoofddoek krijgen veel te maken met discriminatie. In de openbare 

ruimte, op school, op het werk, in het openbaar vervoer. Dit leidt nogal eens tot een gevoel 

van onveiligheid; 

- Vrouwen maken zich zorgen over het welzijn en de veiligheid van hun kinderen. Al vanaf de 

basisschool is er sprake van achterstelling en onveiligheid; 

- Normalisatie van islamofobie is een groot probleem waar men zich moeilijk tegen kan 

verweren, mensen leren er op een gegeven moment noodgedwongen maar mee te leven. 

Zij zijn van mening dat haat zaaien door politici en media een belangrijke bijdrage levert aan 

de verbreiding van islamofobie en moslimdiscriminatie. De vrouwen zijn van mening dat er 

te weinig tegen wordt gedaan en voelen zich daardoor minder veilig; 

- Vrouwen vinden het ‘meten met twee maten’ erg hinderlijk en onrechtvaardig. Bijvoorbeeld 

mogen collega’s op het werk onderling wel Engels spreken, maar niet Arabisch. Niet alleen 

ondervinden de vrouwen discriminatie door leidinggevenden en collega’s, maar ook door 

klanten of patiënten; 

- Vrouwen met een hoofddoek krijgen vaak te maken met het verzoek hun hoofddoek op het 

werk af te doen. Weigering kan leiden tot problemen op het werk; 

- Vrouwen die in de zorg werken - betaald of als vrijwilliger - krijgen regelmatig te maken met 

moslimdiscriminatie. Cliënten of patiënten willen niet door hen behandeld worden, willen 

hen niet in hun huis ontvangen (thuiszorg), willen geen koffie of eten van hen aannemen 
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- Vergroot de kennis en handelingsbereidheid van professionals met betrekking tot 

islamofobie. Train werkgevers, werknemers, school- en zorgprofessionals in het herkennen 

van islamofobie. 

 

 

Wat kan er vanuit de eigen groepen worden gedaan? 

- Moslims dienen zelf het heft in handen te nemen en direct te reageren op discriminatie; 

- Wanneer moslimgroepen de handen ineenslaan kunnen zij zich veel sterker inzetten tegen 

discriminatie; 

- Moslims kunnen zelf eisen dat hun meldingen zowel bij de politie als bij de ADV’s in 

behandeling worden genomen. 

 

 

A.4. Trainingen voor vrouwengroepen 
 
Een voorlichting over discriminatie en haat zaaien speciaal voor vrouwen in Amsterdam-West/Bos 

en Lommer, gehouden in de Mansveltschool. Daar waren 25 vrouwen aanwezig.  

De voorlichting werd gegeven door Marlene Bosman (CTID). 

 

De voorlichting bestond uit een uitleg van islamofobie, moslimdiscriminatie en haat zaaien. Wat 

houdt het in? Wie wordt erdoor geraakt en benadeeld? Wat zijn je rechten? Waar kun je terecht als 

je het slachtoffer wordt van discriminatie of haat zaaien? 

 

Aansluitend werd met de vrouwen gesproken over hun eigen ervaringen waar het gaat om 

islamofobie, moslimdiscriminatie en haat zaaien. Er kwamen veel verhalen los, waaruit bleek dat 

islamofobie een bijna dagelijks gegeven is voor de vrouwen. Er lijkt sprake te zijn van normalisatie 

van deze vorm van discriminatie. Al sprekend kwamen de verhalen los en bleek dat de vrouwen niet 

alleen zelf veel last hebben van discriminatie, zéker ook omdat zij allen een hoofddoek dragen, maar 

zich vooral ook zorgen maken over hun kinderen.  

 

Samengevat kwam tijdens de bijeenkomst het volgende ter tafel: 

 

- Vrouwen met een hoofddoek krijgen veel te maken met discriminatie. In de openbare 

ruimte, op school, op het werk, in het openbaar vervoer. Dit leidt nogal eens tot een gevoel 

van onveiligheid; 

- Vrouwen maken zich zorgen over het welzijn en de veiligheid van hun kinderen. Al vanaf de 

basisschool is er sprake van achterstelling en onveiligheid; 

- Normalisatie van islamofobie is een groot probleem waar men zich moeilijk tegen kan 

verweren, mensen leren er op een gegeven moment noodgedwongen maar mee te leven. 

Zij zijn van mening dat haat zaaien door politici en media een belangrijke bijdrage levert aan 

de verbreiding van islamofobie en moslimdiscriminatie. De vrouwen zijn van mening dat er 

te weinig tegen wordt gedaan en voelen zich daardoor minder veilig; 

- Vrouwen vinden het ‘meten met twee maten’ erg hinderlijk en onrechtvaardig. Bijvoorbeeld 

mogen collega’s op het werk onderling wel Engels spreken, maar niet Arabisch. Niet alleen 

ondervinden de vrouwen discriminatie door leidinggevenden en collega’s, maar ook door 

klanten of patiënten; 

- Vrouwen met een hoofddoek krijgen vaak te maken met het verzoek hun hoofddoek op het 

werk af te doen. Weigering kan leiden tot problemen op het werk; 

- Vrouwen die in de zorg werken - betaald of als vrijwilliger - krijgen regelmatig te maken met 

moslimdiscriminatie. Cliënten of patiënten willen niet door hen behandeld worden, willen 

hen niet in hun huis ontvangen (thuiszorg), willen geen koffie of eten van hen aannemen 
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(verzorgenden, vrijwilligers) of worden uitgescholden (ik hoef geen koffie van een 

hoofddoek); 

- Een groot deel van de ervaringen van de vrouwen bestaat uit microagressie die in feite niet 

strafbaar zijn, daardoor ook niet terug te vinden zijn in de cijfers, maar wel zorgen voor 

dagelijkse ‘speldenprikken’ waarmee de vrouwen te maken krijgen en die een heel naar 

gevoel opleveren en in andere gevallen het functioneren van de vrouwen belemmert of in 

sterke mate hun zelfbeeld aantast; 

- Er bleek weinig vertrouwen te bestaan in de effectiviteit van het melden, er bestaat 

wantrouwen ten opzichte van de bestaande instanties, de drempel om te melden is te hoog. 

 
Aanbevelingen door de deelnemers: 

- De politie en de ADV’s moeten laagdrempeliger worden, zich beter informeren waar het 

gaat om discriminatie van moslims, minder bureaucratisch werken en zich meer moeten 

verplaatsen in diegenen die hen om hulp vragen; 

- De media moeten hun verantwoordelijkheid nemen en niet steeds een negatieve focus 

leggen op moslims; 

- Het boerkaverbod moet worden opgeheven; 

- Bescherming op de werkvloer tegen discriminatie, zo mogelijk door een 

vertrouwenspersoon aan te stellen met kennis van (moslim)discriminatie; 

- Bescherming van kinderen in schoolsituaties door niet te meten met twee maten. Er moet 

evenveel aandacht besteed worden aan iedere afzonderlijke leerling. Ouders moeten 

daarnaast evenveel aandacht krijgen, dus niet alleen aandacht voor ‘de blonde moeder die 

gezellig op het bureau van de juf komt hangen’; 

- Het recht om in welke taal dan ook te mogen spreken op het schoolplein, in de school of op 

het werk, als de situatie dat toestaat. 

 

Wat kan de ‘eigen groep’ zelf doen: 
- Eerder melden en aangifte doen, ondanks het gebrek aan vertrouwen wat nog de overhand 

heeft; 

- Ook op school aan de bel trekken, ondanks een gevoel van onveiligheid; 

- Je rechten kennen waar het gaat om het dragen van een hoofddoek en ernaar handelen: dus 

melden als er voorvallen zijn en in het ergste geval aangifte doen. 

 

 
A.5. Begeleiden en ondersteunen van slachtoffers via het wekelijkse spreekuur in 2020 
 

Wanneer slachtoffers van islamofobie een melding willen maken bij een ADV of aangifte willen doen 

bij de politie, is de stap naar deze instanties vaak te groot. Door de laagdrempeligheid van en het 

CTID zijn mensen eerder geneigd naar buiten te treden met hun ervaringen en 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 bieden en aansluitend zorg dragen voor een follow up. 

EMCEMO/CTID beschikken over getrainde vrijwilligers, waarvan een aantal een juridische 

achtergrond heeft. Daarnaast hebben die vrijwilligers goede contacten met de ADV’s en de politie 

en beheersen diverse talen waardoor slachtoffers hun verhaal gemakkelijk in hun eigen taal kunnen 

doen.  

Het aantal mensen dat bereikt wordt varieert, mede afhankelijk van gebeurtenissen in de actualiteit, 

van enkele gevallen tot enkele tientallen per maand.  

Locatie: EMCEMO/CTID. 
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EMCEMO/CTID beschikken over getrainde vrijwilligers, waarvan een aantal een juridische 

achtergrond heeft. Daarnaast hebben die vrijwilligers goede contacten met de ADV’s en de politie 

en beheersen diverse talen waardoor slachtoffers hun verhaal gemakkelijk in hun eigen taal kunnen 
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B. Versterken en verbreden van de samenwerking in de bestrijding van islamofobie 
 

B.1. Onlinebijeenkomst met diverse migrantengroepen 
 
Als gevolg van de coronamaatregelen kon een groot aantal bijeenkomsten niet live uitgevoerd 

worden en is gekozen voor onlinebijeenkomsten. Gesproken is met diverse vertegenwoordigers van 

migrantenorganisaties, in de breedste zin van het woord. De nadruk lag hierbij vooral ook op 

intersectionaliteit. Wat betekent het bijvoorbeeld om jong, moslim en LHBT-er te zijn? Dit gesprek 

leverde belangrijke nieuwe inzichten op, die meegenomen worden in de vervolgactiviteiten. 

 

Geconstateerde problemen: 
- Er wordt te weinig aandacht besteed aan intersectionaliteit (zwarte moslimvrouw, LHBT-

moslim jongere) waardoor mensen vaak maar op één discriminatiegrond gehoord worden; 

- Er is totaal geen beleid waar het gaat om discriminatie van moslims, niet gemeentelijk en 

ook niet landelijk, er wordt gereageerd in crisissituaties en daarna wordt het weer stil; 

- De brief vanuit het Ministerie van Sociale Zaken met discriminatie als onderwerp, 

behandelde diverse vormen van discriminatie, maar ging volledig voorbij aan de 

discriminatie van moslims; 

- Er wordt onderscheid gemaakt in het belang dat gehecht wordt aan verschillende 

discriminatiegronden. Islamofobie en moslimdiscriminatie zijn hierbij een ondergeschoven 

kindje; 

- Ondanks een jarenlange lobby bestaat er nog steeds te weinig aandacht voor 

moslimdiscriminatie; 

- Expertmeetings die het doel hadden bijvoorbeeld de behandeling van klachten en het 

registreren van meldingen te concretiseren, hebben tot mooie suggesties geleid die 

uiteindelijk niet vertaald werden naar de praktijk; 

- Elk nieuw College in de gemeente Amsterdam probeert inzicht te krijgen in het voorkomen 

van (moslim)discriminatie in de stad, er wordt echter geen praktisch vervolg aan gegeven. 

De overheid blijft onderzoeken, maar concretiseert niets. Het huidige College van B&W 

heeft mooie standpunten, maar doet er echter niets mee; 

- Aparte registratie van moslimdiscriminatie door de politie is vanwege bezuinigingen na een 

paar jaar stopgezet; 

- In perioden van crisis bleek het onmogelijk iemand van de gemeente te vinden om te 

spreken over de moslimgemeenschap; 

- De medewerkers van de gemeente die belast zijn met het onderwerp discriminatie hebben 

geen kennis van islamofobie en moslimdiscriminatie, kennen de organisaties niet, gaan het 

gesprek niet aan en houden zich daardoor op afstand; 

- De dreiging van extreemrechts wordt niet geadresseerd, alleen op het gebied van veiligheid 

en niet op het discriminatieaspect; 

- De polarisatie die ontstond na valse informatie die de gemeente naar buiten bracht met 

betrekking tot het Haga Lyceum heeft de moslimleerlingen en ouders veel schade 

berokkend. Leerlingen en ouders kregen hierdoor het imago van terrorist opgespeld. 

Hierdoor heeft de gemeente direct actief bijgedragen aan een opleving van 

moslimdiscriminatie in de stad; 

- De ervaringen die moslims hebben met het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam 

(MDRA) zijn op zijn minst teleurstellend te noemen. Moslimdiscriminatie als algemeen 

probleem wordt alleen op individuele basis afgehandeld, er wordt weinig tot niets gedaan 

op grotere schaal. Bovendien lopen melders aan tegen de bureaucratische behandeling. Er is 

geen collectieve aanpak, weinig tot geen berichtgeving en het MDRA staat niet open voor 

samenwerking; 
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- De voortdurende wisseling van directeuren bij het MDRA, maakte samenwerking vrijwel 

onmogelijk. Er zijn wel wat gesprekken gevoerd met organisaties, maar er is geen praktisch 

vervolg aan gegeven.  

 

 

Aanbevelingen door de deelnemers: 
- Er dient meer onderzoek te komen naar islamofobe radicalisering en vooral ook uitingen 

daarvan op internet. Extreemrechts dringt steeds meer op en dit probleem dient serieus 

genomen te worden.; 

- Het is noodzakelijk dat er een onafhankelijk interdisciplinair team van deskundigen de 

ontwikkelingen op het gebied van racisme, radicalisering en extremisme duurzaam volgt en 

in kaart brengt en analyseert. Bij voorkeur dient een Coördinator Islamofobie aangesteld te 

worden om de belangen van moslims te behartigen en moslimdiscriminatie effectief aan te 

pakken; 

- In plaats van te spreken over discriminatie op grond van religie verdient het de voorkeur te 

spreken over etnisch-religieuze discriminatie. Deze moet door de politie en bestaande 

ADV’s geregistreerd worden, zoals nu al het geval is met antisemitisme. Bezuinigingen 

mogen nooit een reden zijn om moslimdiscriminatie niet langer als zodanig te registreren; 

- De politiek dient zich bewust te zijn van het belang van de bescherming van democratische 

waarden als gelijkheid, diversiteit en antidiscriminatie en moet zich verre houden van 

polariserende uitingen; 

- De gemeente dient adequaat beleid te ontwikkelen waar het om moslimdiscriminatie gaat 

en niet bij dragen aan verdere polarisatie. Daarnaast zou het nobel streven zijn als de 

gemeente contacten gaat onderhouden met de diverse organisaties waarbij de bescherming 

van de veiligheid en burgerrechten van moslims voorop staat. 

- Medewerkers van de gemeente dienen zich bij te scholen op het gebied van 

moslimdiscriminatie en in praktische zin meer de diverse organisaties erbij moet betrekken. 

 

 

B.2. Onlinebijeenkomst met vluchtelingenorganisaties 
 
De digitale bijeenkomst met een aantal vluchtelingenorganisaties maakte duidelijk dat ook bij 

vluchtelingen, naast de bekende problematiek, ook veel ervaringen van islamofobie en 

moslimdiscriminatie voorkomen. Er werd ons met nadruk gevraagd om juist deze vorm van 

discriminatie richting vluchtelingen onder de aandacht te brengen en ermee aan het werk te gaan. 

Er werd een aantal problemen geformuleerd waarvan vluchtelingen erg veel hinder ondervinden.  

 

Problemen die werden genoemd door de vluchtelingenorganisaties: 
- Het grootste probleem voor moslimvluchtelingen is de islamofobie die bestaat naast alle 

andere problemen waar vluchtelingen voor zijn komen te staan. Dit geldt met name ook 

voor ongedocumenteerde vluchtelingen. Vluchteling-zijn wordt door de samenleving al 

gezien als problematisch voor moslimvluchteling is dat nog veel erger; 

- Een enorm wantrouwen ten aanzien van de beweegredenen van vluchtelingen, gebrek aan 

respect, in veel gevallen beperkte mogelijkheden om het geloof op de manier te beleven die 

men gewend is door bijvoorbeeld gebrek aan voorzieningen; 

- Veel burenruzies en pesterijen op basis van het ‘moslimvluchteling’ zijn, en soms ook fysiek 

aangevallen worden; 

- De mate waarin vluchtelingen te maken krijgen met islamofobie overstijgt de andere 

problemen. Er werd met klem gezegd dat islamofobie als eerste geadresseerd dient te 

worden, los van de vluchtelingenproblematiek.  
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andere problemen waar vluchtelingen voor zijn komen te staan. Dit geldt met name ook 

voor ongedocumenteerde vluchtelingen. Vluchteling-zijn wordt door de samenleving al 

gezien als problematisch voor moslimvluchteling is dat nog veel erger; 

- Een enorm wantrouwen ten aanzien van de beweegredenen van vluchtelingen, gebrek aan 

respect, in veel gevallen beperkte mogelijkheden om het geloof op de manier te beleven die 

men gewend is door bijvoorbeeld gebrek aan voorzieningen; 

- Veel burenruzies en pesterijen op basis van het ‘moslimvluchteling’ zijn, en soms ook fysiek 

aangevallen worden; 

- De mate waarin vluchtelingen te maken krijgen met islamofobie overstijgt de andere 

problemen. Er werd met klem gezegd dat islamofobie als eerste geadresseerd dient te 

worden, los van de vluchtelingenproblematiek.  

 
 

Aanbevelingen door de vluchtelingenorganisaties: 
- Veel meer aandacht voor islamofobie richting vluchtelingen: bij AZC’s, bij de IND, bij 

gemeenten en op scholen; 

- Bewustwording van de eigen houding bij deze instanties, wellicht in de vorm van trainingen 

en voorlichtingen. 

 

Wat kunnen de ‘eigen groepen’ doen om de situatie te verbeteren: 

- Meer bekendheid creëren met de mogelijkheden van melden/aangifte en stimuleren om je 

rechten op te eisen; 

- Meer samenwerking om een krachtiger geluid te kunnen laten horen. 

 

 
C. Campagne tegen haat zaaien 
 
 
C.1. Manifest Tegen Islamofobie 
 
In 2020 ontwikkelde het CTID het Manifest Tegen Islamofobie. In dit Manifest worden problemen en 

knelpunten rond islamofobie in kaart gebracht en wordt een groot aantal aanbevelingen gedaan. 

Het Manifest is verstuurd naar organisaties die direct of zijdelings te maken hebben met de 

problematiek rond islamofobie, zoals maatschappelijke en zelforganisaties, de lokale en landelijke 

politiek, overheidsmedewerkers en ADV’s, waarin werd verzocht dit Manifest te ondertekenen, 

hetgeen werd gedaan door ruim 150 organisaties en individuen. Het Manifest bestaat uit een 

definitie van islamofobie, de niveaus waarop islamofobie plaats kan vinden, aanbevelingen op 

verschillende terreinen, zoals de publieke Ruimte, de arbeidsmarkt, school en opleiding, 

gemeentelijk beleid, Daarnaast is er een onderdeel met betrekking tot erkenning en registratie van 

islamofobie.  

Tijdens de diverse bijeenkomsten hebben het CTID/EMCEMO de aanbevelingen geïnventariseerd 

die gedaan werden door de deelnemers. Daarnaast werd de discussie aangegaan met andere 

groepen zoals vluchtelingen, LHBT-groepen, vrouwen, groepen die zich inzetten tegen anti-

zwartracisme en jongeren. Hieruit is het Manifest gedestilleerd waarin de bevindingen uitgebreid 

zijn opgetekend.  

 

 

Het Manifest is op grote schaal verspreid: 
- Onder politieke partijen, met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 is het van belang 

dat politieke partijen de aanbevelingen meenemen in hun verkiezingsprogramma en in hun 

uiteindelijke beleid; 

- Onder verschillende antiracisme/antidiscriminatie groepen, om elkaar te versterken en 

ondersteunen om tot meer samenwerking te komen; 

- Onder maatschappelijke organisaties om bewustwording te creëren en de aanbevelingen onder 

hun aandacht te brengen zodat die in de praktijk worden gebracht en worden meegenomen in hun 

beleid; 

-  Onder islamitische organisaties om die bewust te maken van de rechten en mogelijkheden die de 

organisatie kunnen benutten bij het ondersteunen van de achterban als die islamofobie en 

discriminatie ervaren door samenwerking te stimuleren waar het gaat om het waarborgen van 

burgerrechten; 
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C.2. Symposium ‘Tegen islamofobie, voor burgerrechten’  
 

Op zaterdag 19 september vond het islamofobie symposium plaats, georganiseerd door het 

Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) in samenwerking met de Radboud Universiteit 

Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen jaren werd dit symposium telkens in 

Amsterdam georganiseerd in het kader van de Europese actiedag tegen islamofobie. In verband met 

COVID-19 vond het evenement dit jaar geheel online plaats.  

Sprekers tijdens dit symposium waren Rosalinda Wijks (publiciste), Cemil Yilmaz (mede-partner IZI 

Solutions), Ugbaad Hasen Killinci (gemeenteraadslid Emmen) en Ibtissam Abaâziz (mede-oprichter 

en projectcoördinator van Stichting Meld Islamofobie). De bijeenkomst werd ingeleid door Abdou 

Menehbi (CTID) en Martijn de Koning (Radboud Universiteit/ Universiteit van Amsterdam). Tijdens 

het symposium gingen sprekers en publiek in op onderwerpen als hoe verhouden de strijd tegen 

islamofobie en anti-zwart racisme zich tot elkaar, welke rol spelen anti- terrorismewetgevingen en 

het verbod op gezichtsbedekkende kleding in relatie tot islamofobie en wat is de rol van de politiek 

bij islamofobie?  

 

D. Conferentie tegen Racisme en Discriminatie  

 
Op 17 oktober 2020 vond de conferentie ‘Samen Tegen Racisme en Discriminatie’ plaats. Het CTID 

en EMCEMO waren direct betrokken bij de organisatie en de uitvoering. Centraal thema van deze 

conferentie was de strijd tegen verschillende vormen van racisme en discriminatie en met name het 

zoeken naar verschillende vormen van samenwerking tussen de diverse groepen. Via het uitwisselen 

van kennis en ervaringen en de wens om door samenwerking een krachtiger vuist te kunnen maken, 

droeg deze conferentie bij aan begrip, solidariteit en leidde die tot meer samenwerking tussen de 

groepen die blootstaan aan een veelheid aan discriminatie-ervaringen. In het eerste deel van de 

conferentie werden het Manifest tegen Anti Zwart Racisme en het Manifest tegen Islamofobie 

gepresenteerd en werd het vluchtelingenprobleem in Europa onder de loep genomen, waarna een 

gesprek tussen de drie sprekers Mitchell Esajas, Sahar Shirzad en Ibtissam Abaâziz inclusief het 

beantwoorden van publieksvragen, volgde,. In het tweede deel was er een presentatie van het 

onderzoek ‘Agendering van racisme en discriminatie 2021’ door Floor Boots met een inleiding door 

Anja Meulenbelt over witte activisten in de antiracismestrijd. Abdou Menebhi van het 

CTID/EMCEMO beëindigde de conferentie met een slotwoord over samenwerking in de 

antiracismestrijd.  

Met het oog op de coronamaatregelen kon de conferentie niet fysiek plaatsvinden, maar werd, net 

als in maart, gekozen voor een live uitzending vanuit de studio van Engage TV. De uitzending was 

live te volgen via Facebook. Het publiek werd in staat gesteld mee te praten en vragen te stellen via 

de sociale mediakanalen. De hashtags #samentegenracisme, #antiracisme en #solidariteit werden 

gebruikt. Moderator van deze live uitzending was Cemil Yilmaz van IZI Solutions. Deze uitzending is 

bekeken door zo’n 10.000 personen.		
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Inleiding
Net als andere kwetsbare groepen hebben ook 
oudere Turkse en Marokkaanse Amsterdammers een 
zeer moeilijke tijd beleefd tijdens de Coronacrisis.

Het was een periode waarin de sociale en maatschap-
pelijke achtergestelde positie van deze groep extra 
duidelijk werd, namelijk dat deze ouderen in een 
situatie terecht kwamen waar ze met armoede, 
uitsluiting en eenzaamheid te maken hebben gekregen. 
Daarnaast kwamen tijdens de lockdown bij deze 
ouderen bovendien nieuwe problemen naar boven, 
waaronder de zorgen over de plaats en het land van 
de ter aarde bestelling in geval van overlijden. 

EMCEMO en HTIB, zelforganisaties voor respectievelijk 
Marokkaanse en Turkse Nederlanders, organiseren 
daarom een conferentie voor gemeentelijke beleid-
smakers en uitvoerders om deze algemene en 
specifieke problemen voor het voetlicht te brengen 
en om oplossingsrichtingen te verkennen. Ervaringen 
uit de praktijk zullen deze problemen illustreren.

Enerzijds hebben we te maken met de gevolgen van 
het landelijke beleid (Coronamaatregelen, AIO-
uitkering, huisvesting en remigratievoorwaarden), 
waarvoor de gemeentelijke uitvoerders onvoldoende 
oog hebben. Anderzijds is er sprake van de gevolgen 
van gemeentelijk beleid of het beleid op stadsdeel-
niveau, dat tot voor kort principieel ‘generiek’ was, 
terwijl specifieke doelgroepen juist met specifieke 
problemen kampen, waarvan de gevolgen voelbaar 
zijn in de wijk, buurt, straat, bij buren en familie. 

Belangrijke zorgen van Marokkaanse en Turkse 
ouderen, zijn:

1. Zorgen over inkomen (AOW, AIO, pensioen) 
- 86% van de Marokkaanse en 67% van de 
Turkse ouderen leeft in armoede, tegenover 
11% van de Nederlandse ouderen. Het 

     remigratieperspectief speelt een rol, evenals 
het huisvestingsbeleid;

2. Zorgen over gezondheid en welzijn (toegan-
     kelijkheid en inclusiviteit van de zorgvoor-
     zieningen) -informatievoorziening, 
     cultuursensitieve zorg en welzijnsaanbod;

3. Zorgen over contacten binnen de familie 
     (mantelzorg, contact met kinderen en klein-
     kinderen) en binnen bredere sociale kring 

(moskee, andere ontmoetingsmogelijkheden). 

Ad 1. Inkomen, huisvesting, remigratie

• Er zijn aanwijzingen dat de kortgeleden 
veranderde regels van de AIO (aanvullende 
inkomensvoorziening ouderen) tijdens Corona-
crisis (maart t/m juni 2020) onverminderd hard 
gehandhaafd zijn. Terwijl deze door minister 
Asscher (2012-2017) veranderde regeling, 
waarbij eigendom ook in het land van her-
komst niet groter mag zijn dan 12.450 euro, al 
grote problemen heeft veroorzaakt. Mensen 
die jarenlang gespaard voor en geïnvesteerd 
hebben in een huis in het herkomstland, waar 
ze na hun pensionering gebruik van zouden 
kunnen maken, moeten hun eigendom nu 
opgeven, als ze in aanmerking willen komen 
voor de AIO. De problematische gevolgen 
van deze regeling moeten erkend worden, de 
handhaving hiervan moet onderzocht worden 
de regeling moet veranderd worden en de 
handhaving tijdens Coronacrisis tijdelijk 

     worden versoepeld;

• Hoe speelt het huisvestingsbeleid in op de 
perspectieven van remigratie? Regelingen zijn 
veranderd en het perspectief moet worden 
bijgesteld? Tegen welke kosten?

Ad 2. Toegankelijkheid en inclusiviteit 
           van voorzieningen zorg en welzijn

• De Nederlandse taal is voor deze groep 
migrantenouderen een obstakel. Zeker als er 
sprake is van ziekte (bijvoorbeeld dementie) 
bestaat behoefte aan communicatie in de 
eigen taal. Zorgverleners hebben onvoldoende of 
geen mogelijkheden om een tolk in te zetten. 
Voorlichting vanuit de gemeente, ook over 

     Corona, heeft deze groepen onvoldoende 
bereikt; 

• De inzet van digitale hulpmiddelen is voor deze 
groepen geen oplossing. Door de grote nadruk 
op digitale communicatie in zorg- en welzijn 
worden deze groepen opnieuw buitengesloten. 
Er zullen andere wegen moeten worden 

     bewandeld, bijvoorbeeld via de lokale radio- 
en televisiezenders; 

• In de ouderenzorg, zowel thuis als binnen 
zorginstellingen en mantelzorgondersteuning 
wordt een grote afstand ervaren tussen de 
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formele en informele zorg. Binnen instellingen 
is nog te weinig sprake van cultuursensitieve 
zorg (bijvoorbeeld in muziek, voeding, aankle-
ding, activiteiten en omgang met familieleden;

• Op het gebied van de uitvaartzorg zijn de 
mogelijkheden ontoereikend. De tijdens de 
Coronacrisis overleden personen van Turkse 
of Marokkaanse afkomst hebben vaak niet 
gebruik kunnen maken van hun uitvaartverze-
kering die een teraardebestelling in het land 
van herkomst garandeerde. Dit heeft veel leed 
veroorzaakt bij de betrokkenen. Informatie 
op dit gebied is ontoereikend geweest: veel 
families hebben te lang in onwetendheid of 
onzekerheid geleefd;

• Welzijnsvoorzieningen zoals de Stadspas zijn 
niet aantrekkelijk voor Turkse en Marokkaanse 
ouderen, omdat de mogelijkheden van die 
pas te weinig aansluiten op hun behoeften en 
interesses; 

• De stem van de Marokkaanse en Turkse 
     ouderen wordt te weinig gehoord in 
     cliëntenraden en ouderenbonden. De rol van 

migrantenorganisaties binnen de ouderenzorg 
in Amsterdam zou versterkt moeten worden 
door die organisaties meer de ondersteunings- 
functie, brugfunctie en adviesfunctie te laten 
vervullen. Zij kunnen meedenken met 

     instellingen over de wijze waarop de benade-
ringswijze van professionals beter kan worden 
toegesneden op de leefwereld en behoeften 

van hun achterban en een bijdrage leveren 
over de vraag op welke wijze cultuursensitief 
gewerkt kan worden in zorgorganisaties. 

Ad 3. Contacten binnen familie en in wijk 
           en buurt

• Binnen veel families verloopt de communicatie 
tussen generaties moeizaam. Professionele 
ondersteuning met begeleiding van zelf-

     organisaties zou aangeboden moeten worden. 

• Ontmoetingsmogelijkheden: de huidige be-
leidskaders maken een eigen ontmoetingsplek 
voor migrantenouderen niet mogelijk. Alleen 
dan in de moskee, en hooguit enkele uren 
per week binnen buurthuizen. Er is behoefte 
aan een ruimte in eigen beheer, zoals voor 
Nederlandse ouderen bestaat bij SOOP of De 
Tweede Uitleg (https://www.tweedeuitleg.nl/).
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Onderzoek
Het onderzoek bestond uit een vragenlijst (Zie Resultaten: 
bijlage 1), een aantal rondetafelgesprekken (bijlage 2) 
en interviews met Marokkaanse mantelzorgwerkers en 
twee oudere Marokkaanse vrouwen (bijlage 3). 
De vragenlijst is ingevuld door 66 personen. Aan de 
rondetafelgesprekken namen 150 personen deel.

Zes vrouwen en 59 mannen hebben de vragenlijst 
ingevuld, in leeftijd variërend van 58 tot 87 jaar. De 
meesten zijn afkomstig uit Amsterdam-West (41), 
waarvan 15 uit Amsterdam-Nieuw-West. De overige 
respondenten komen uit Amsterdam-Oost en -Zuid.

Inkomen
Het merendeel van de respondenten heeft AOW 
(60%). De helft heeft daarnaast een pensioen. 43,1% 
heeft recht op een Aanvullende Inkomensvoorziening 
Ouderen (AIO). 
Van de geïnterviewden gaf 30,8% aan, problemen te 
hebben met uitkeringen. Er is veel behoefte aan een 
langer verblijf in Marokko en Turkije. Dat is nu niet 
meer mogelijk. 

Ruim driekwart van de respondenten ontvangt een 
zorgtoeslag (76,9%). Dit duidt op een lage inkomen-
spositie. Velen ervaren echter problemen met de 
vragen die ze hebben met hun uitkering of huur-/
zorgtoeslag. Ze ervaren te ingewikkeld waarbij vaak 
hulp gezocht moet worden.

Conclusie: het merendeel van de respondenten heeft 
een lage inkomenspositie en een derde ervaart pro-
blemen bij de aanvraag van toeslagen en uitkeringen. 

Tijdens de rondetafelgesprekken met Marokkaanse 
ouderen in Amsterdam werd geconstateerd dat veel 
ouderen in financiële problemen verkeren, onder 
meer door de gevolgen van de vele begrenzingen in 
de sociale zekerheid op het gebied van inkomen. 

Terugkeer
Op de vraag of men in de toekomst zou willen 
terugkeren naar het geboorteland antwoordde ruim 
75% negatief. Bijna 25% wil wel terug, maar ziet veel 
belemmeringen.  Gedeeltelijk zijn die financieel van 
aard (50%), maar de belemmeringen hebben vooral 
te maken met familieverhoudingen (81%).

Conclusie: het dilemma rond terugkeer speelt voor 
een belangrijke groep nog een rol, terwijl het meren-
deel zich - met moeite- lijkt te verzoenen met verblijf 
in Nederland. 

Wonen in Amsterdam
Van de deelnemers woont 20% alleen en het meren-
deel met familie (72,3%). Een deel van de respon-
denten woont met plezier. Maar gevraagd naar de 
woonwensen wordt vaak genoemd: het ontbreken 
van een lift, traplift, een woning op de begane grond, 
een kleiner huis en lagere huur. Gevraagd naar de 
woonzorgen komt de huur en de huurverhoging vaak 
naar voren. Daarnaast worden genoemd: te veel 
trappen, onvoldoende woningaanpassingen, te grote 
en te dure woning en de onmogelijkheid om een 
geschikte woning te vinden.

Conclusie: er is behoefte aan woningaanpassingen, 
met name liften en trapliften. De woonlasten zijn 
hoog en als men wil verhuizen naar een kleinere 
woning, is die niet te vinden. 

Ook tijdens de rondetafelgesprekken met Marokkaanse 
ouderen in Amsterdam kwam de woonsituatie ter 
sprake. Daarin werd geconstateerd dat er een groot te-
kort is aan geschikte woningen voor ouderen. Geschikte 
woonvormen voor Marokkaanse en Turkse ouderen 
zijn noodzakelijk om zelfstandig te kunnen blijven 
wonen, mogelijk te maken. Specifieke woonvormen 
voor ouderen kunnen hier een oplossing bieden.

Coronacrisis en de toegankelijkheid van 
zorg- en welzijnsvoorzieningen
De maanden maart-juni 2020 gaan de geschiedenis in 
als de Coronacrisis.
Hoe hebben de respondenten deze periode ervaren? 
Hoe hebben zorg- en welzijnsvoorzieningen hen in deze 
periode kunnen helpen?

*Ervaring van de Coronacrisis
Het algemene beeld was dat ouderen angstig waren 
en een zorgelijke periode doormaken. Respondenten 
hebben hun leven kunnen inrichten met thuis zitten 
en tv-kijken. Contact met kinderen, kleinkinderen, 
familie en vrienden werd node gemist, alsmede 
vakanties naar Marokko/Turkije, wat ook familie-
bezoek betekent. Ook moskeebezoek werd gemist.

Uitwerking resultaten inventarisatie
Zorgen en ervaringen van Marokkaanse 
en Turkse ouderen in Amsterdam
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*Mantelzorg
Volgens de respondenten maakt 83,1% geen ge-
bruik van mantelzorg. Het is mogelijk dat sommige 
respondenten niet bekend zijn met deze term. Bijna 
70% had geen zorg nodig buiten de familie om. 30% 
had dus wel een zorgvraag waarvoor ze een beroep 
moesten doen op zorgvoorzieningen. 

*Thuiszorg
Slechts 20% van de respondenten geeft aan recht op 
thuiszorg te hebben. Taalproblemen met de thuis-
zorgmedewerkers werd bij 32,3% ervaren.

*Huisarts
Contact met de huisarts was mogelijk voor 81,5. Wel 
werd bij 61,5% hulp ingeroepen van een familielid 
tijdens dit contact met de huisarts. Voor 35,4% had 
de huisarts onvoldoende tijd om de vraag te beant-
woorden.

*Wijkverpleging en apotheek
Opvallend is dat 96,9% geen contact heeft kunnen 
opnemen met de wijkverpleging. 
Voor 18,5% geldt dat zij hun medicijnen niet op tijd 
hebben kunnen krijgen.

*Sleutelfiguren
Het overgrote deel van de respondenten (90,8%) zou 
het een goed idee vinden om sleutelfiguren uit de 
gemeenschap te laten fungeren als bruggenbouwer/
intermediair tussen zorgvrager en aanbieder, bijvoor-
beeld door het organiseren van inloopspreekuren.

Conclusie: in vergelijking met de huisarts lijken 
de Thuiszorg en de Wijkverpleging minder of niet 
toegankelijk te zijn. Taalproblemen spelen een rol, 
ook bij de huisarts. Er is behoefte aan sleutelfiguren 
die als bruggenbouwer fungeren tussen zorgvrager 
en aanbieder, bijvoorbeeld door het organiseren van 
inloopspreekuren.

In een van de interviews met Marokkaanse vrouwen 
blijkt dat het verkrijgen van de juiste zorg veel moeite 
en stress kost: 

Rachida heeft onlangs een operatie gehad aan haar 
rug. Hierbij heeft ze een tijdje een medewerker van 
de thuiszorg gehad. Dit is alleen niet zo gemakkelijk 
gegaan. Ze heeft hier veel voor moeten doen en veel 
mensen van buitenaf moeten benaderen om de juiste 
hulp te krijgen. Dit heeft er zelfs voor gezorgd dat ze 
terug moest naar het ziekenhuis omdat haar wond 
niet op tijd werd schoongemaakt. Rachida: “Ik wist 
niet waar ik recht op had en hoe ik ervoor moest zorgen 
dat ik de juiste zorg kreeg. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik 
in mijn herstelperiode alleen maar aan het stressen was 
over de zorg die ik nodig had maar niet kreeg. Ook wist 
ik niet wat ik moest doen om het te krijgen.” 

Ook in de rondetafelgesprekken met Marokkaanse 
ouderen kwam naar voren dat die wel behoefte 
hebben aan bijvoorbeeld hulp in het huishouden 
en bij lichamelijke verzorging en verpleging, maar 
dat de ouderen nauwelijks gebruik maken van 
zorgvoorzieningen op dit gebied. Veel Marokkaanse 
ouderen met thuiszorgvragen zijn afhankelijk van 
de ondersteuning die ze krijgen van hun kinderen of 
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mantelzorgers. Ook op het gebied van psychosociale 
ondersteuning blijkt dat deze ouderen nauwelijks ge-
bruik maken van de beschikbare professionele hulp. 
Onwetendheid, schaamte en taboe spelen hierbij een 
belangrijke rol.

Berichtgeving over Corona
De berichtgeving tijdens de Coronacrisis heeft gezorgd 
voor angst, zorg en onzekerheid. De belangrijkste 
bron van informatie was de tv. Daarnaast worden 
kinderen genoemd en ook vrienden die beter op de 
hoogte waren van de informatie rond Corona. 

Bijna 60% van de respondenten heeft de berichtgeving 
rond het Coronavirus niet goed begrepen. 70% kreeg 
hulp van familie en vrienden om die informatie beter 
te. Liever had 83,1% van de respondenten de informatie 
over het Coronavirus in de eigen taal ontvangen. 
Bijvoorbeeld via een programma in de eigen taal 
op een lokale radio- of televisiezender (81,5% voelt 
daarvoor). Naar aanleiding van de informatie rond 
het Coronavirus is bijna 90% van de respondenten 
angstiger geworden.

Gevraagd naar de wenselijkheid om een permanente 
contactpersoon in de buurt te hebben werd door 
bijna 90% van respondenten geantwoord dat dit 
gewenst is.

Conclusie: de berichtgeving in deze periode heeft de 
ouderen volstrekt onvoldoende bereikt. Dit heeft de 
angst en zorg enorm vergroot. Informatie in de eigen 
taal, via een lokale radio- of televisiezender of via 
een permanente contactpersoon in de buurt, zou een 
bepalende rol kunnen spelen. 

Dagbesteding en verpleeghuis
Van de respondenten is slechts 38,5% bekend met 
zorginstellingen, zoals een verpleeghuis of een 
verzorgingshuis met dagbestedingsactiviteiten. 70% 
vindt dit ook niet aantrekkelijk: Anderen (30%) ziet 
een andere kant, dus dat deze voorzieningen nodig 
zijn als je niet meer thuis kunt blijven wonen. 

Conclusie: er is onbekendheid met en weerstand 
tegen zorginstellingen zoals een verpleeghuis en 
dagbesteding. Ook al zien sommigen nut en nood-
zaak wel in.

Sociaal netwerk
Tijdens de Coronacrisis kreeg 26,2% geen hulp van de 
directe omgeving. Het is niet duidelijk of er een hulp-
vraag was. Men heeft de familie zeer gemist (71,9%). 
Respondenten gaven ook aan dit te ervaren als dat 
het beter en veiliger is voor iedereen en daarom 

logisch aangezien de Coronadreiging een besmet-
tingsgevaar met zich meebrengt. 

De bewegingsvrijheid van de respondenten werd 
ernstig beknot. 60% kon alleen naar de supermarkt 
en verder nergens anders naartoe. Er is een grote be-
hoefte (89,2%) aan een permanente ontmoetingsplek 
voor ouderen in de directe omgeving.

Conclusie: zeker in crisistijden is de bewegingsvrij-
heid van deze ouderen beperkt. Er is grote behoefte 
aan meer ontmoetingsplekken.

Ook in de rondetafelgesprekken met Marokkaanse 
ouderen komt dit naar voren. Er is een gebrek aan 
voorzieningen op het gebied van sociale contacten 
en ontmoeting. Voor veel ouderen fungeert de mos-
kee als enige plek voor dergelijke contacten. Met de 
Coronamaatregelen is deze mogelijkheid ook wegge-
vallen, waardoor mensen meer en meer in een soci-
aal isolement terecht zijn gekomen. Sociale voorzie-
ningen op het terrein van ontmoeting zijn hard nodig 
om een dreigende eenzaamheid onder deze ouderen 
tegen te gaan. 

Behoefte aan ontmoetingsplekken kwam ook naar 
voren in de interviews met de mantelzorgwerkers: 
‘Wat het meest naar voren kwam in onze gesprekken 
was de behoefte die vrouwen hebben om iemand 
te hebben waarmee ze een gesprek kunnen voeren. 
De oudere vrouwen in Amsterdam willen gehoord 
worden. Ze willen een plek waar ze samen kunnen 
komen om over alledaagse onderwerpen te kunnen 
praten. Een veilige plek waarin deze vrouwen niet 
worden gezien als de vrouw of moeder van, maar 
vooral als gewoon als een onafhankelijke vrouw.’

Medezeggenschap en participatie
Hoewel er enige bekendheid is met ouderen-
organisaties en cliëntenraden van zorginstellingen, en 
29,2% werd uitgenodigd om daaraan deel te nemen, 
neemt slechts 21,5% hieraan deel. 

Conclusie: ouderenorganisatie en cliëntenraden zijn 
op dit moment nauwelijks een plek waar de oudere 
Turkse en Marokkaanse Amsterdammers hun stem 
kunnen laten horen.

Het verslag van de rondetafelgesprekken met Marok-
kaanse ouderen sluit af met de volgende constate-
ring: “Om de woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen 
beter af te stemmen op de vraag en behoeften van 
deze ouderen, dienen deze voorzieningen mensen 
uit hun doelgroep te betrekken bij het bedenken en 
maken van strategieën en plannen. 
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Palliatieve zorg en uitvaartzorg
Tijdens de Coronacrisis bestonden er veel zorgen 
over de gang van zaken rond sterven, uitvaart en 
begraven. Uit de rondetafelgesprekken met Marok-
kaanse ouderen kwam de wens om een islamitische 
begraafplaats in Amsterdam tot stand te laten komen 
sterk naar voren. Het realiseren van een islamitische 
begraafplaats in Amsterdam verdient aandacht. 

Alle conclusies op een rij:
- Het merendeel van de respondenten heeft een 

lage inkomenspositie en ervaart problemen bij 
de aanvraag van toeslagen en uitkeringen;

- Het dilemma rond terugkeer speelt voor een 
belangrijke groep nog een rol, terwijl het me-
rendeel zich met moeite lijkt te verzoenen met 
verblijf in Nederland;

- Er is behoefte aan woningaanpassingen, met 
name liften en trapliften. De woonlasten zijn 
hoog en als men wil verhuizen naar een klei-
nere woning, is die in de meerderheid van de 
gevallen, niet te vinden;

- In vergelijking met de huisarts lijken de 
thuiszorg en de wijkverpleging minder of niet 
toegankelijk te zijn. Taalproblemen spelen 
een rol, ook bij de huisarts. Er is behoefte aan 
sleutelfiguren/intermediairs die als brug-
genbouwer fungeren tussen zorgvrager en 
aanbieder, bijvoorbeeld door het organiseren 
van inloopspreekuren;

- De berichtgeving tijdens de Coronacrisis heeft 
ouderen volstrekt onvoldoende bereikt. Dit 
heeft de angst en de zorgen enorm vergroot. 
Informatie in de eigen taal, bij voorbeeld via 
een lokale radio- of televisiezender, of door 
een permanente contactpersoon in de buurt, 
zou een goede rol kunnen spelen. 

- Er is in de meeste gevallen onbekendheid met 
en weerstand tegen zorginstellingen zoals een 
verpleeghuis en dagbesteding.

- Zeker in crisistijden is de bewegingsvrijheid 
van deze ouderen beperkt. Er is grote behoef-
te aan meer ontmoetingsplekken.

- Ouderenorganisaties en cliëntenraden zijn op 
dit moment nauwelijks een plek waar de ou-
dere Turkse en Marokkaanse Amsterdammers 
hun stem kunnen laten horen (ze zijn onder-
vertegenwoordigd). 

Bijlagen:
1. Resultaten van het Verkennend onderzoek 

Zorgen en ervaringen van Marokkaanse en 
Turkse ouderen in Amsterdam;

2. Verslag rondetafelgesprekken Marokkaanse 
ouderen;

3. Verslag van Halima El Yousfi; gesprekken met 
40 Marokkaanse ouderen.
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a. Hoe ziet uw inkomenspositie eruit? 
Hoe gaat het met uw inkomen?

Heeft u AOW? 
Ja 60%
Nee 40%

Heeft u pensioen?
Ja  49,2%
Nee 49,2%

Heeft u recht op een Aanvullende Inkomensvoorzie-
ning Ouderen (AIO)?
Ja 43,1%
Nee    56,9%        

Ervaart u problemen met uitkeringen?
Ja 30,8%
Nee 69,2%

Toelichting:
Ik kan niet langer dan drie maanden in Marokko 
blijven.

Heeft u een WAO-uitkering? 
Ja  18,5%
Nee 81,5%

Ontvangt u kinderbijslag?
Ja 15,4%
Nee 84,6%

Heeft u recht op huurtoeslag?
Ja 64,6%
Nee 35,4%

Ontvangt u zorgtoeslag?
Ja 76,9%
Nee 23,1%

Heeft u problemen ervaren met vragen over uw uit-
kering of toeslag?
Ja 30,8%
Nee 69,2%

Een toelichting:
Ingewikkeld. Ik moet daar altijd hulp voor zoeken.

b. Terugkeer

Wilt u in de toekomst terug naar uw geboorteland?
Ja 24,6%
Nee 75,4%

Enkele toelichtingen:
• Alleen met de medewerking van mijn partner
• Nu een vast inkomen in Nederland
• Financieel te moeilijk en te ingewikkeld
• Ontbreken van goede zorg geeft geen zekerheid 

in herkomstland
• Kinderen die hier zijn, houden me tegen
• Faciliteren om langer periodes te mogen blijven, 

zes maanden per jaar

Ziet u op tegen de kosten die dat met zich 
meebrengt?
Ja 66,2%
Nee 33,8%

Ziet u belemmeringen om terug te gaan naar uw 
geboorteland?
Ja 76,9%
Nee 23,1%

Zijn die financieel van aard?
Ja 50,8%
Nee 49,2%

Of heeft dat eventueel te maken met familieleden 
die u achterlaat?
Ja 81,5%
Nee 18,5%

c. Wonen in Amsterdam

Hoe woont u op dit moment?
Sociale huurwoning, etage of eengezinswoning.

Welke woonwensen heeft u verder?
• Woning in een veilige omgeving
• Woning met een lift
• Ik wil een woning met lift of een benedenhuis of 

een huis met traplift
• Nu een groot huis met lage huur
• Ik woon prima

Bijlage 1: Resultaten inventarisatie (66 respondenten)

Zorgen en ervaringen van Marokkaanse 
en Turkse ouderen in Amsterdam



69JAARVERSLAG VAN  EMCEMO 202010 Zorgen & Ervaringen 

a. Hoe ziet uw inkomenspositie eruit? 
Hoe gaat het met uw inkomen?

Heeft u AOW? 
Ja 60%
Nee 40%

Heeft u pensioen?
Ja  49,2%
Nee 49,2%

Heeft u recht op een Aanvullende Inkomensvoorzie-
ning Ouderen (AIO)?
Ja 43,1%
Nee    56,9%        

Ervaart u problemen met uitkeringen?
Ja 30,8%
Nee 69,2%

Toelichting:
Ik kan niet langer dan drie maanden in Marokko 
blijven.

Heeft u een WAO-uitkering? 
Ja  18,5%
Nee 81,5%

Ontvangt u kinderbijslag?
Ja 15,4%
Nee 84,6%

Heeft u recht op huurtoeslag?
Ja 64,6%
Nee 35,4%

Ontvangt u zorgtoeslag?
Ja 76,9%
Nee 23,1%

Heeft u problemen ervaren met vragen over uw uit-
kering of toeslag?
Ja 30,8%
Nee 69,2%

Een toelichting:
Ingewikkeld. Ik moet daar altijd hulp voor zoeken.

b. Terugkeer

Wilt u in de toekomst terug naar uw geboorteland?
Ja 24,6%
Nee 75,4%

Enkele toelichtingen:
• Alleen met de medewerking van mijn partner
• Nu een vast inkomen in Nederland
• Financieel te moeilijk en te ingewikkeld
• Ontbreken van goede zorg geeft geen zekerheid 

in herkomstland
• Kinderen die hier zijn, houden me tegen
• Faciliteren om langer periodes te mogen blijven, 

zes maanden per jaar

Ziet u op tegen de kosten die dat met zich 
meebrengt?
Ja 66,2%
Nee 33,8%

Ziet u belemmeringen om terug te gaan naar uw 
geboorteland?
Ja 76,9%
Nee 23,1%

Zijn die financieel van aard?
Ja 50,8%
Nee 49,2%

Of heeft dat eventueel te maken met familieleden 
die u achterlaat?
Ja 81,5%
Nee 18,5%

c. Wonen in Amsterdam

Hoe woont u op dit moment?
Sociale huurwoning, etage of eengezinswoning.

Welke woonwensen heeft u verder?
• Woning in een veilige omgeving
• Woning met een lift
• Ik wil een woning met lift of een benedenhuis of 

een huis met traplift
• Nu een groot huis met lage huur
• Ik woon prima

Bijlage 1: Resultaten inventarisatie (66 respondenten)

Zorgen en ervaringen van Marokkaanse 
en Turkse ouderen in Amsterdam
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• Een woning met lift of een traplift
• Genoeg ruimte voor familieleden
• Rentevrij een huis kopen
• Kleiner wonen
• Kleiner en goedkoper wonen
• Benedenhuis of 1 etage met traplift
• Traplift of lift
• Kleiner wonen op de begane grond
• Kleiner huis en met lagere huur
• Woning in een schone en mooiere buurt
• Aangepaste woning

Woont u alleen?
Ja 20%
Nee 80%

Woont u met familie?
Ja 72,3%
Nee 27,7%

Welke zorgen heeft u over uw woonsituatie?
• Veiligheid in mijn buurt
• De huren worden meer en meer verhoogd
• Hoge huur
• Woning wordt steeds duurder
• Slechte service van woningcorporatie
• Geen huis kunnen kopen vanwege het oplopen 

van hoge vaste lasten
• Te groot huis op een bovenverdieping zonder lift
• Te hoge huur
• Ik zie mijn kinderen niet vaak genoeg
• Aanpassingen nodig voor mijn aangepaste be-

hoeften
• Te groot en op de derde verdieping
• Trappenlopen en achterstallig onderhoud
• Ik loop moeilijk daarom zou ik graag willen ver-

huizen
• Ik kan moeilijk de trap op lopen
• Te groot en op de vierde verdieping
• Ouderdom in relatie met hoge huur
• Huurprijzen zijn te hoog, verhuizen naar een 

betere woning is te moeilijk
• Huidige woning is niet geschikt met te veel trappen
• Woning op een hoge etage
• Woning is niet aangepast voor 70+
• Ervaar eenzaamheid

2. Gezondheid, welzijn, toegankelijk-
heid van voorzieningen

Hoe heeft u de afgelopen periode tijdens de 
Corona-crisis ervaren?

Meeste antwoorden: moeilijk, angstig, bezorgd.

Hoe heeft u uw leven kunnen inrichten?
Thuis zitten, tv kijken
Ik heb me aangepast aan de situatie en aan de regels

Wat heeft u gemist tijdens de periode rond de 
Coronacrisis?

Meeste antwoorden: 
Contact met kinderen, kleinkinderen, familie en 
vrienden; vakantie naar Marokko/Turkije en mos-
keebezoek.

Maakt u gebruik van mantelzorg?
Ja 16,9%
Nee 83,1%

Heeft u zorg nodig gehad buiten de familie om?
Ja 30,8%
Nee 69,2%

Heeft u recht op thuiszorg?
Ja 20%
Nee 80%

Zo ja, ervaart u taalproblemen met de thuiszorgme-
dewerkers?
Ja 32,3%
Nee 67,7%
 
Kon u contact opnemen met uw huisarts?
Ja 81,5%
Nee 18,5%

Heeft u hulp gehad tijdens het contact met uw huis-
arts van bijvoorbeeld een familielid?
Ja 61,5%
Nee 38,5%

Had de huisarts genoeg tijd om uw vraag te beant-
woorden?
Ja 64,6%
Nee 35,4%

Enige voorbeelden bij de toelichting:
• Goed contact met huisarts
• Huisarts heeft het druk
• De huisarts had door Coronacrisis en de vele 

vragen van cliënten weinig of geen tijd
• Via mijn dochter heb ik contact gezocht met de 

huisarts
• Huisarts nam de tijd voor mij
• Ik kreeg antwoord op al mijn vragen
• Mijn Nederlands is ontoereikend
• Via een e-consult ging het contact met de huis-

arts prima
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• Wegens de regels en de drukte te weinig tijd 
• Bezoek werd kort houden
• Nam genoeg tijd voor mij
• Aardige huisarts die veel tijd voor me had
• Door Corona was alles ontregeld
• Ik heb de huisarts niet nodig gehad
• De huisarts was alleen telefonisch bereikbaar
• Via telefoon contact met huisarts

Heeft u contact kunnen opnemen met de wijk-
verpleging?
Ja 3,1%
Nee 96,9%

Heeft u uw medicijnen op tijd kunnen krijgen?
Ja 81,5%
Nee 18,5%

Veel migrantenouderen van de eerste generatie 
hebben vaak moeite om hun klachten en zorgbehoef-
ten goed te verwoorden. Dit kan enerzijds te maken 
hebben met de beheersing van de Nederlandse taal 
maar anderzijds ook met beperkte gezondheidsvaar-
digheden.

Herkent u zich in dit beeld?
Ja 81,5%
Nee 18,5%

Nu veel migranten zorgconsulenten zijn verdwe-
nen, kunnen sleutel¬figuren uit de gemeenschap 
als bruggenbouwer fungeren tussen zorgvrager en 
aanbieder, bijvoorbeeld door het organiseren van 
inloopspreekuren.

Zou u dat een goed idee vinden?
Ja 90,8%
Nee 9,2%

Hoe heeft u de berichtgeving tijdens de Coronacrisis 
ervaren?
Meeste antwoorden: 
Zorgde voor angst, zorgen en onzekerheid. Berichtge-
ving was onduidelijk en niet afgestemd op Turkse en 
Marokkaanse Nederlanders.

Wat was uw belangrijkste bron van informatie tij-
dens de Coronacrisis?
Nederlandse tv, Marokkaanse en Turkse tv, kinderen 
en vrienden.

Heeft u alle berichtgeving rond het Corona-virus 
goed begrepen?
Ja 41,5%
Nee 58,5%

Kreeg u hulp van familie en vrienden bij het begrij-
pen van die informatie?
Ja 70,8%
Nee 29,2%

Had u de informatie over het Coronavirus en de 
gevolgen daarvan liever in uw eigen taal willen 
ontvangen?
Ja 83,1%
Nee 16,9%

Zou u het prettig vinden om een permanente con-
tactpersoon in de buurt te hebben?
Ja 89,2%
Nee 10,8%

Had u bijvoorbeeld een programma in uw eigen taal 
op een bepaalde televisiezender op prijs gesteld?
Ja 81,5%
Nee 18,5%

Bent u angstiger geworden naar aanleiding van de 
informatie rond het Coronavirus?
Ja 89,2%
Nee 10,8%

Bent u bekend met zorginstellingen, zoals een ver-
pleeghuis of een verzorgingshuis met dagbestedings-
activiteiten?
Ja 38,5%
Nee 61,5%

Vindt u deze vorm van zorg in een verzorgingshuis 
aantrekkelijk?
Ja 30,8%
Nee 69,2%

Enige toelichting:
• Alleen nodig als je niet thuis kunt blijven wonen
• Als je niet altijd kunt rekenen op je naasten
• Ja, wanneer er geen alternatieven zijn
• Het is nodig als het niet anders kan
• Als het niet alleen thuis wonen niet meer lukt 
• Liever bij familie blijven wonen
• Ik weet niet wat het een verzorgings- of verpleeghuis is
• Minder vrijheid in een verzorgingshuis
• Te weinig familie in de omgeving
• Wel handig als je alleen bent
• Verlies van eigen regie in verzorgingshuis
• Geen ervaring mee
• Geen behoefte aan
• Je bent zonder familie en te weinig vrijheid in een 

verzorgingshuis
• Niet aantrekkelijk maar wel nodig wanneer het 

niet anders kan
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• Ik denk dat je niet 100% op je kinderen kunt reke-
nen als het zover is

• Ik maak daar geen gebruik van
• Daarvoor heb je kinderen grootgebracht, om je 

later te kunnen helpen
• Een te onbekende omgeving voor mij
• Het is nodig. Mijn vrouw wordt oud en kinderen gaan 

weg
• Ik wens liever thuis verzorgd te worden
• Het zit niet in onze cultuur

3. Contacten binnen familie en 
    bredere sociale kring

Kreeg u tijdens de Coronacrisis hulp van familie, 
buren, vrienden?
Ja 73,8%
Nee 26,2%

Vond u dat u uw familieleden voldoende kon zien 
tijdens de Coronacrisis?
Ja 28,1%
Nee 71,9%

En wat vond u daarvan?
• Bang
• Het was beter en veilig voor iedereen
• Logisch aangezien de coronadreiging
• Een groot gemis
• Jammer, maar ook goed voor iedereen
• Werd er angstiger van 
• Zeer treurig
• Vond het lastig
• Niet goed voor mijn gezondheid
• Niet fijn
• Jammer maar verstandig
• Beter om besmetting te voorkomen
• Begrijpelijk, gezien besmettingsgevaar
• Eenzaam gevoel

Kon u tijdens de Corona-crisis nog ergens naar toe 
behalve de supermarkt?
Ja 40%
Nee 60%

Heeft u behoefte aan een permanente ontmoetings-
plek voor ouderen?
Ja 89,2%
Nee 10,8%

Bent u bekend met ouderenorganisaties (landelijk, 
lokaal, of op buurtniveau) of cliëntenraden van 
zorginstellingen?
Ja 35,4%
Nee 64,6%

Neemt u hieraan deel?
Ja 21,5%
Nee 78,5%

Bent u benaderd/uitgenodigd door deze organisaties 
om hieraan deel te nemen?
Ja 29,2%
Nee 70,8%

Overige vragen:
Man: 90,8% (59)
Vrouw: 9,2% (7)

Wat is uw geboortejaar?
1933 - 1962 (60 respondenten)

Wat is uw land van herkomst?
Marokko 62,5% (40)
Turkije  34,4% (22)
Nederland 1,6% (1)

Welk stadsdeel van Amsterdam?
Bos en Lommer  9 +1
Baarsjes   1
Geuzenveld  1
Slotermeer  2+1
West   6 +6+10
West   1
Oud west  1+2

Totaal West en Nieuw-West: 41 (waarvan Nieuw West: 15)

De Pijp   1 +1+1
Oud Zuid  1
Rivierenbuurt  1
Zuid   1+1

Totaal Zuid  7

Oost   3
Oost   2+1
Centrum Oost  1

Totaal Oost  7
Niet ingevuld  2+3 = 5
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• Wegens de regels en de drukte te weinig tijd 
• Bezoek werd kort houden
• Nam genoeg tijd voor mij
• Aardige huisarts die veel tijd voor me had
• Door Corona was alles ontregeld
• Ik heb de huisarts niet nodig gehad
• De huisarts was alleen telefonisch bereikbaar
• Via telefoon contact met huisarts

Heeft u contact kunnen opnemen met de wijk-
verpleging?
Ja 3,1%
Nee 96,9%

Heeft u uw medicijnen op tijd kunnen krijgen?
Ja 81,5%
Nee 18,5%

Veel migrantenouderen van de eerste generatie 
hebben vaak moeite om hun klachten en zorgbehoef-
ten goed te verwoorden. Dit kan enerzijds te maken 
hebben met de beheersing van de Nederlandse taal 
maar anderzijds ook met beperkte gezondheidsvaar-
digheden.

Herkent u zich in dit beeld?
Ja 81,5%
Nee 18,5%

Nu veel migranten zorgconsulenten zijn verdwe-
nen, kunnen sleutel¬figuren uit de gemeenschap 
als bruggenbouwer fungeren tussen zorgvrager en 
aanbieder, bijvoorbeeld door het organiseren van 
inloopspreekuren.

Zou u dat een goed idee vinden?
Ja 90,8%
Nee 9,2%

Hoe heeft u de berichtgeving tijdens de Coronacrisis 
ervaren?
Meeste antwoorden: 
Zorgde voor angst, zorgen en onzekerheid. Berichtge-
ving was onduidelijk en niet afgestemd op Turkse en 
Marokkaanse Nederlanders.

Wat was uw belangrijkste bron van informatie tij-
dens de Coronacrisis?
Nederlandse tv, Marokkaanse en Turkse tv, kinderen 
en vrienden.

Heeft u alle berichtgeving rond het Corona-virus 
goed begrepen?
Ja 41,5%
Nee 58,5%

Kreeg u hulp van familie en vrienden bij het begrij-
pen van die informatie?
Ja 70,8%
Nee 29,2%

Had u de informatie over het Coronavirus en de 
gevolgen daarvan liever in uw eigen taal willen 
ontvangen?
Ja 83,1%
Nee 16,9%

Zou u het prettig vinden om een permanente con-
tactpersoon in de buurt te hebben?
Ja 89,2%
Nee 10,8%

Had u bijvoorbeeld een programma in uw eigen taal 
op een bepaalde televisiezender op prijs gesteld?
Ja 81,5%
Nee 18,5%

Bent u angstiger geworden naar aanleiding van de 
informatie rond het Coronavirus?
Ja 89,2%
Nee 10,8%

Bent u bekend met zorginstellingen, zoals een ver-
pleeghuis of een verzorgingshuis met dagbestedings-
activiteiten?
Ja 38,5%
Nee 61,5%

Vindt u deze vorm van zorg in een verzorgingshuis 
aantrekkelijk?
Ja 30,8%
Nee 69,2%

Enige toelichting:
• Alleen nodig als je niet thuis kunt blijven wonen
• Als je niet altijd kunt rekenen op je naasten
• Ja, wanneer er geen alternatieven zijn
• Het is nodig als het niet anders kan
• Als het niet alleen thuis wonen niet meer lukt 
• Liever bij familie blijven wonen
• Ik weet niet wat het een verzorgings- of verpleeghuis is
• Minder vrijheid in een verzorgingshuis
• Te weinig familie in de omgeving
• Wel handig als je alleen bent
• Verlies van eigen regie in verzorgingshuis
• Geen ervaring mee
• Geen behoefte aan
• Je bent zonder familie en te weinig vrijheid in een 

verzorgingshuis
• Niet aantrekkelijk maar wel nodig wanneer het 

niet anders kan
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• Ik denk dat je niet 100% op je kinderen kunt reke-
nen als het zover is

• Ik maak daar geen gebruik van
• Daarvoor heb je kinderen grootgebracht, om je 

later te kunnen helpen
• Een te onbekende omgeving voor mij
• Het is nodig. Mijn vrouw wordt oud en kinderen gaan 

weg
• Ik wens liever thuis verzorgd te worden
• Het zit niet in onze cultuur

3. Contacten binnen familie en 
    bredere sociale kring

Kreeg u tijdens de Coronacrisis hulp van familie, 
buren, vrienden?
Ja 73,8%
Nee 26,2%

Vond u dat u uw familieleden voldoende kon zien 
tijdens de Coronacrisis?
Ja 28,1%
Nee 71,9%

En wat vond u daarvan?
• Bang
• Het was beter en veilig voor iedereen
• Logisch aangezien de coronadreiging
• Een groot gemis
• Jammer, maar ook goed voor iedereen
• Werd er angstiger van 
• Zeer treurig
• Vond het lastig
• Niet goed voor mijn gezondheid
• Niet fijn
• Jammer maar verstandig
• Beter om besmetting te voorkomen
• Begrijpelijk, gezien besmettingsgevaar
• Eenzaam gevoel

Kon u tijdens de Corona-crisis nog ergens naar toe 
behalve de supermarkt?
Ja 40%
Nee 60%

Heeft u behoefte aan een permanente ontmoetings-
plek voor ouderen?
Ja 89,2%
Nee 10,8%

Bent u bekend met ouderenorganisaties (landelijk, 
lokaal, of op buurtniveau) of cliëntenraden van 
zorginstellingen?
Ja 35,4%
Nee 64,6%

Neemt u hieraan deel?
Ja 21,5%
Nee 78,5%

Bent u benaderd/uitgenodigd door deze organisaties 
om hieraan deel te nemen?
Ja 29,2%
Nee 70,8%

Overige vragen:
Man: 90,8% (59)
Vrouw: 9,2% (7)

Wat is uw geboortejaar?
1933 - 1962 (60 respondenten)

Wat is uw land van herkomst?
Marokko 62,5% (40)
Turkije  34,4% (22)
Nederland 1,6% (1)

Welk stadsdeel van Amsterdam?
Bos en Lommer  9 +1
Baarsjes   1
Geuzenveld  1
Slotermeer  2+1
West   6 +6+10
West   1
Oud west  1+2

Totaal West en Nieuw-West: 41 (waarvan Nieuw West: 15)

De Pijp   1 +1+1
Oud Zuid  1
Rivierenbuurt  1
Zuid   1+1

Totaal Zuid  7

Oost   3
Oost   2+1
Centrum Oost  1

Totaal Oost  7
Niet ingevuld  2+3 = 5
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Ter voorbereiding op de conferentie Zorgen en 
ervaringen van Turkse en Marokkaanse ouderen in 
Amsterdam op 1 oktober 2020, heeft EMCEMO een 
aantal rondetafelgesprekken gehouden met Marok-
kaanse ouderen in Amsterdam, een groep ouderen 
die behoort tot de eerste generatie immigranten uit 
Marokko. De gesprekken hebben plaatsgevonden 
respectievelijk op 26 augustus 2020 bij EMCEMO; op 
28 augustus 2020 in de Rivierenbuurt bij de Moskee 
Ashoura; op 31 augustus 2020 in Amsterdam-Oost bij 
Studio K; op 3 september 2020 Amsterdam-West op 
het Mercatorplein; en op 5 september 2020 in Bos en 
Lommer op de Mansveltschool.

Doel van deze rondetafelgesprekken was om infor-
matie te verzamelen over de huidige situatie van Ma-
rokkaanse ouderen en inzicht in hun problemen en 
wensen te krijgen op het terrein van wonen, zorg en 
welzijnsvoorzieningen. In dit kader hebben we in ver-
schillende regio’s vijf buurtgerichte rondtafelgesprek-
ken gehouden (Oost, De Pijp, De Baarsjes, Bos en 
Lommer en Oud-West). In totaal hebben 150 ouderen 
aan deze gesprekken deelgenomen.  Het gesprek met 
de aanwezige ouderen ging over de volgende vraag: 

Wat zijn de problemen, wensen en behoeften van 
Marokkaanse ouderen op het terrein van wonen, 
welzijn en zorg en op welke wijze kan het aanbod 
aansluiten bij de vraag en behoefte van deze oude-
ren, nu en in de toekomst?

Het is algemeen bekend dat Marokkaanse ouderen 
diverse problemen ervaren op het gebied van ge-
zondheid, sociale contacten, wonen, inkomen en wel-
zijn. Uit deze gesptrekken met Marokkaanse ouderen 
blijkt dat er veel vragen en behoeften leven die op dit 
moment extra aandacht vragen. Deze problemen zijn 
in de coronacrisis extra zichtbaar waarbij ook nieuwe 
problemen aan het licht komen. Hieronder een weer-
gave van deze problemen en wensen: 

1) Geconstateerd werd dat het aanbod van 
woon-, zorg, en welzijnsvoorzieningen niet 
toegankelijk is of niet aansluit op de behoeften 
van Marokkaanse ouderen. Als gevolg hier-
van blijken Marokkaanse ouderen nauwelijks 
gebruik maken van deze voorzieningen;

2) Een groot tekort aan geschikte ouderenwo-
ningen. Geschikte woonvormen voor Marok-

kaanse ouderen zijn hard nodig om zelfstandig 
blijven wonen mogelijk te maken. Specifieke 
ouderen woonvormen kunnen hier een oplos-
sing bieden. Deze woonvormen passen ook 
goed in de Wet Maatschappelijk Ondersteu-
ning (WMO);

3) Veel Marokkaanse ouderen hebben behoefte 
aan hulp in het huishouden en bij lichamelij-
ke verzorging en verpleging. Toch blijken zij 
nauwelijks gebruik te maken van zorgvoor-
zieningen op dit gebied. Veel Marokkaanse 
ouderen met thuiszorgvragen zijn afhankelijk 
van de ondersteuning die ze krijgen van hun 
kinderen (mantelzorgers).  Ook op het gebied 
van psychosociale ondersteuning blijkt dat 
deze ouderen nauwelijks gebruik maken van 
de beschikbare professionele hulp. Onwetend-
heid, schaamte en taboe spelen hierbij een 
belangrijke rol;

4) Gebrek aan voorzieningen op het gebied van 
sociale contacten en ontmoeting. Voor veel 
ouderen fungeert de moskee als enige plek 
voor ontmoeting en sociale contacten. Met de 
coronamaatregelen is deze mogelijkheid ook 
weggevallen, waardoor mensen meer in een 
sociaal isolement terecht zijn gekomen. Sociale 
voorzieningen op het terrein van ontmoeting 
zijn hard nodig om dreigende eenzaamheid 
onder deze ouderen tegen te gaan;

5) Gebrek aan geschikte begraafplaatsen in Am-
sterdam en omgeving voor ouderen met een 
islamitische achtergrond. De wens voor een is-
lamitische begraafplaats in Amsterdam is in de 
coronatijd sterk toegenomen. Het realiseren 
van een islamitische begraafplaats in Amster-
dam voorziet in een sterke behoefte;

6) Veel ouderen verkeren in financiële proble-
men, hetgeen onder meer komt door de 
gevolgen van de begrenzingen in de sociale 
zekerheid op het gebied van inkomen.

Ter afsluiting. Om de woon-, zorg- en welzijnsvoorzie-
ningen beter af te stemmen op de vraag en behoef-
ten van deze ouderen, dienen deze voorzieningen 
mensen uit deze doelgroep te betrekken bij het 
bedenken en maken van strategieën en plannen. 

Bijlage 2: 

Verslag Rondetafelgesprekken met 
Marokkaanse ouderen in Amsterdam
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Inleiding
Op 1 oktober 2020 zullen EMCEMO en HTIB geza-
menlijk een conferentie organiseren. Deze conferen-
tie wordt georganiseerd om de positie van oudere 
Amsterdamse Turken en Marokkanen vooral ten tijde 
van de Coronacrisis, onder de aandacht te brengen 
van de lokale politici en uitvoerders binnen zorg- en 
welzijnsinstellingen.

Onderzoek
Voor een inventarisatie besloten we ongeveer 40 ou-
deren te interviewen. Dit besloten wij te doen om een 
goed beeld te hebben van de situatie van de ouderen 
voor, tijdens en na corona. Dit is een belangrijk punt 
voor ons onderzoek omdat het om de ouderen gaat. 
Alvorens ik deze interviews heb afgenomen heb ik 
gesprekken gehad met twee vrouwen die heel betrok-
ken zijn bij stichtingen. Ik heb gesproken met Khadija 
Alami van stichting Tagerijn en met Saadia van Aknarij 
West.

Khadija Alami & Saadia 
Wat het meest naar voren kwam in onze gesprekken 
was de behoefte die vrouwen hebben om iemand 
te hebben waarmee ze een gesprek kunnen voeren. 
De (oudere) vrouwen uit Amsterdam willen gehoord 
worden. Ze willen een plek hebben waar ze samen 
kunnen komen om over alledaagse onderwerpen 
te kunnen praten. Een veilige plek waarin ze niet 
worden gezien als de vrouw van of moeder van maar 
vooral gewoon als zelfstandige vrouw. Zowel Saadia 
als Khadija regelen regelmatig uitjes voor deze vrou-
wen, waar heel veel vraag voor blijkt te bestaan. Een 
dag picknicken in het park, een tour met de boot, een 
uitje naar Giethoorn. Ook worden er onder andere 
ontbijtochtenden, workshops en voorlichtingsbijeen-
komsten georganiseerd. Hierdoor blijven de vrouwen 
op de hoogte en kunnen zij nieuwe dingen leren.

Tijdens Corona
Al deze dingen waren helaas niet mogelijk tijdens de 
Coronacrisis, wat er natuurlijk voor zorgde dat de 
vrouwen zich steeds meer gingen isoleren. Want de 
bijeenkomsten waar de vrouwen naar toe kunnen ko-
men in het Tagerijn of buurthuis Mansvelt is niet voor 
elke vrouw vanzelfsprekend. Ze hebben de optie om 
hier aan deel te nemen alleen als het voor hen wordt 
georganiseerd. Dit komt niet alleen door het ontbre-
ken van financiële mogelijkheden maar ook omdat 
vrouwen vaak niet durven en niet de mogelijkheden 
hebben om dit uit zichzelf te doen. Daarom heeft 
het werk dat Khadija en Saadia doen een belangrijke 
functie binnen de Marokkaanse gemeenschap. Ze 
zorgen ervoor dat veel vrouwen binnen die gemeen-
schap kunnen socialiseren, leren, en meer te weten 
komen over het land waar ze in leven. Dit is belangrijk 
omdat het niet alleen migrantenvrouwen zijn maar, 
ook de moeders die de toekomst van Nederland 
mede bepalen. De ouderen die geholpen hebben dit 
land op te bouwen en het zijn gewoon vrouwen die 
onderdeel zijn van onze maatschappij.

Interviews
Tijdens een ontbijtochtend die werd georganiseerd 
door Saadia van Aknarij West zijn er een aantal Ma-
rokkaanse vrouwen die druk met elkaar in gesprek 
zijn. De onderwerpen verschillen van de school voor 
hun kinderen tot aan wat ze gaan koken die avond. 
Ook hebben ze het over het laatste nieuws en wordt 
er gesproken over de studiekeuzes van hun kinderen. 
Ik kreeg de gelegenheid om een aantal vrouwen te 
interviewen. De namen zijn in verband met de privacy 
van de cliënten fictief.

Casus 1 Malika
De 78-jarige Malika woont in Amsterdam-West. Ze 
heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen. De man 
van Malika is na jarenlang ziek te zijn geweest, overle-
den. Malika komt over als een sterke vrouw die weet 
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Ter voorbereiding op de conferentie Zorgen en 
ervaringen van Turkse en Marokkaanse ouderen in 
Amsterdam op 1 oktober 2020, heeft EMCEMO een 
aantal rondetafelgesprekken gehouden met Marok-
kaanse ouderen in Amsterdam, een groep ouderen 
die behoort tot de eerste generatie immigranten uit 
Marokko. De gesprekken hebben plaatsgevonden 
respectievelijk op 26 augustus 2020 bij EMCEMO; op 
28 augustus 2020 in de Rivierenbuurt bij de Moskee 
Ashoura; op 31 augustus 2020 in Amsterdam-Oost bij 
Studio K; op 3 september 2020 Amsterdam-West op 
het Mercatorplein; en op 5 september 2020 in Bos en 
Lommer op de Mansveltschool.

Doel van deze rondetafelgesprekken was om infor-
matie te verzamelen over de huidige situatie van Ma-
rokkaanse ouderen en inzicht in hun problemen en 
wensen te krijgen op het terrein van wonen, zorg en 
welzijnsvoorzieningen. In dit kader hebben we in ver-
schillende regio’s vijf buurtgerichte rondtafelgesprek-
ken gehouden (Oost, De Pijp, De Baarsjes, Bos en 
Lommer en Oud-West). In totaal hebben 150 ouderen 
aan deze gesprekken deelgenomen.  Het gesprek met 
de aanwezige ouderen ging over de volgende vraag: 

Wat zijn de problemen, wensen en behoeften van 
Marokkaanse ouderen op het terrein van wonen, 
welzijn en zorg en op welke wijze kan het aanbod 
aansluiten bij de vraag en behoefte van deze oude-
ren, nu en in de toekomst?

Het is algemeen bekend dat Marokkaanse ouderen 
diverse problemen ervaren op het gebied van ge-
zondheid, sociale contacten, wonen, inkomen en wel-
zijn. Uit deze gesptrekken met Marokkaanse ouderen 
blijkt dat er veel vragen en behoeften leven die op dit 
moment extra aandacht vragen. Deze problemen zijn 
in de coronacrisis extra zichtbaar waarbij ook nieuwe 
problemen aan het licht komen. Hieronder een weer-
gave van deze problemen en wensen: 

1) Geconstateerd werd dat het aanbod van 
woon-, zorg, en welzijnsvoorzieningen niet 
toegankelijk is of niet aansluit op de behoeften 
van Marokkaanse ouderen. Als gevolg hier-
van blijken Marokkaanse ouderen nauwelijks 
gebruik maken van deze voorzieningen;

2) Een groot tekort aan geschikte ouderenwo-
ningen. Geschikte woonvormen voor Marok-

kaanse ouderen zijn hard nodig om zelfstandig 
blijven wonen mogelijk te maken. Specifieke 
ouderen woonvormen kunnen hier een oplos-
sing bieden. Deze woonvormen passen ook 
goed in de Wet Maatschappelijk Ondersteu-
ning (WMO);

3) Veel Marokkaanse ouderen hebben behoefte 
aan hulp in het huishouden en bij lichamelij-
ke verzorging en verpleging. Toch blijken zij 
nauwelijks gebruik te maken van zorgvoor-
zieningen op dit gebied. Veel Marokkaanse 
ouderen met thuiszorgvragen zijn afhankelijk 
van de ondersteuning die ze krijgen van hun 
kinderen (mantelzorgers).  Ook op het gebied 
van psychosociale ondersteuning blijkt dat 
deze ouderen nauwelijks gebruik maken van 
de beschikbare professionele hulp. Onwetend-
heid, schaamte en taboe spelen hierbij een 
belangrijke rol;

4) Gebrek aan voorzieningen op het gebied van 
sociale contacten en ontmoeting. Voor veel 
ouderen fungeert de moskee als enige plek 
voor ontmoeting en sociale contacten. Met de 
coronamaatregelen is deze mogelijkheid ook 
weggevallen, waardoor mensen meer in een 
sociaal isolement terecht zijn gekomen. Sociale 
voorzieningen op het terrein van ontmoeting 
zijn hard nodig om dreigende eenzaamheid 
onder deze ouderen tegen te gaan;

5) Gebrek aan geschikte begraafplaatsen in Am-
sterdam en omgeving voor ouderen met een 
islamitische achtergrond. De wens voor een is-
lamitische begraafplaats in Amsterdam is in de 
coronatijd sterk toegenomen. Het realiseren 
van een islamitische begraafplaats in Amster-
dam voorziet in een sterke behoefte;

6) Veel ouderen verkeren in financiële proble-
men, hetgeen onder meer komt door de 
gevolgen van de begrenzingen in de sociale 
zekerheid op het gebied van inkomen.

Ter afsluiting. Om de woon-, zorg- en welzijnsvoorzie-
ningen beter af te stemmen op de vraag en behoef-
ten van deze ouderen, dienen deze voorzieningen 
mensen uit deze doelgroep te betrekken bij het 
bedenken en maken van strategieën en plannen. 

Bijlage 2: 

Verslag Rondetafelgesprekken met 
Marokkaanse ouderen in Amsterdam

15van Marokkaanse en Turkse ouderen in Amsterdam

Inleiding
Op 1 oktober 2020 zullen EMCEMO en HTIB geza-
menlijk een conferentie organiseren. Deze conferen-
tie wordt georganiseerd om de positie van oudere 
Amsterdamse Turken en Marokkanen vooral ten tijde 
van de Coronacrisis, onder de aandacht te brengen 
van de lokale politici en uitvoerders binnen zorg- en 
welzijnsinstellingen.

Onderzoek
Voor een inventarisatie besloten we ongeveer 40 ou-
deren te interviewen. Dit besloten wij te doen om een 
goed beeld te hebben van de situatie van de ouderen 
voor, tijdens en na corona. Dit is een belangrijk punt 
voor ons onderzoek omdat het om de ouderen gaat. 
Alvorens ik deze interviews heb afgenomen heb ik 
gesprekken gehad met twee vrouwen die heel betrok-
ken zijn bij stichtingen. Ik heb gesproken met Khadija 
Alami van stichting Tagerijn en met Saadia van Aknarij 
West.

Khadija Alami & Saadia 
Wat het meest naar voren kwam in onze gesprekken 
was de behoefte die vrouwen hebben om iemand 
te hebben waarmee ze een gesprek kunnen voeren. 
De (oudere) vrouwen uit Amsterdam willen gehoord 
worden. Ze willen een plek hebben waar ze samen 
kunnen komen om over alledaagse onderwerpen 
te kunnen praten. Een veilige plek waarin ze niet 
worden gezien als de vrouw van of moeder van maar 
vooral gewoon als zelfstandige vrouw. Zowel Saadia 
als Khadija regelen regelmatig uitjes voor deze vrou-
wen, waar heel veel vraag voor blijkt te bestaan. Een 
dag picknicken in het park, een tour met de boot, een 
uitje naar Giethoorn. Ook worden er onder andere 
ontbijtochtenden, workshops en voorlichtingsbijeen-
komsten georganiseerd. Hierdoor blijven de vrouwen 
op de hoogte en kunnen zij nieuwe dingen leren.

Tijdens Corona
Al deze dingen waren helaas niet mogelijk tijdens de 
Coronacrisis, wat er natuurlijk voor zorgde dat de 
vrouwen zich steeds meer gingen isoleren. Want de 
bijeenkomsten waar de vrouwen naar toe kunnen ko-
men in het Tagerijn of buurthuis Mansvelt is niet voor 
elke vrouw vanzelfsprekend. Ze hebben de optie om 
hier aan deel te nemen alleen als het voor hen wordt 
georganiseerd. Dit komt niet alleen door het ontbre-
ken van financiële mogelijkheden maar ook omdat 
vrouwen vaak niet durven en niet de mogelijkheden 
hebben om dit uit zichzelf te doen. Daarom heeft 
het werk dat Khadija en Saadia doen een belangrijke 
functie binnen de Marokkaanse gemeenschap. Ze 
zorgen ervoor dat veel vrouwen binnen die gemeen-
schap kunnen socialiseren, leren, en meer te weten 
komen over het land waar ze in leven. Dit is belangrijk 
omdat het niet alleen migrantenvrouwen zijn maar, 
ook de moeders die de toekomst van Nederland 
mede bepalen. De ouderen die geholpen hebben dit 
land op te bouwen en het zijn gewoon vrouwen die 
onderdeel zijn van onze maatschappij.

Interviews
Tijdens een ontbijtochtend die werd georganiseerd 
door Saadia van Aknarij West zijn er een aantal Ma-
rokkaanse vrouwen die druk met elkaar in gesprek 
zijn. De onderwerpen verschillen van de school voor 
hun kinderen tot aan wat ze gaan koken die avond. 
Ook hebben ze het over het laatste nieuws en wordt 
er gesproken over de studiekeuzes van hun kinderen. 
Ik kreeg de gelegenheid om een aantal vrouwen te 
interviewen. De namen zijn in verband met de privacy 
van de cliënten fictief.

Casus 1 Malika
De 78-jarige Malika woont in Amsterdam-West. Ze 
heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen. De man 
van Malika is na jarenlang ziek te zijn geweest, overle-
den. Malika komt over als een sterke vrouw die weet 
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wat ze wil maar ondertussen wel eenzaam is. Ze wil 
anderen liever niet tot last zijn. Malika heeft jarenlang 
voor de gemeente gewerkt. Ook is ze meer dan 20 
jaar mantelzorger geweest voor haar man. Ze heeft 
nu AOW en een pensioen en kan nog goed haar eigen 
boodschappen doen. Als ze ziek is, kan ze zelf naar de 
huisarts bellen om een afspraak maken. Als het een 
moeilijker probleem is dan gaat haar zoon mee. Die 
moet dan uitleggen wat het probleem precies is. Als 
haar zoon een keer niet mee kan gaan dan vraagt ze 
een ander familielid. Een contactpersoon in de wijk 
heeft ze niet. Dit zou ze wel handig vinden, mocht 
dat nodig zijn. Malika zou graag terug willen naar 
vaderland maar heeft niemand om mee te nemen. 
Haar kinderen zijn beiden getrouwd en hebben hun 
eigen leven. Bij deze vraag wordt Malika dan ook erg 
emotioneel. Malika: “Ik kan wel teruggaan maar ook 
in Marokko heeft ieder zijn leven. Dan ben ik alleen 
maar alleen. Hier heb ik in ieder geval mijn kinderen 
en die kan ik tenminste dan nog regelmatig zien.”
Malika heeft het buurthuis Mansvelt net ontdekt en is 
blij dat ze hier met andere vrouwen kan praten over 
het dagelijkse leven. Ze herkent haar eigen verhaal in 
andere vrouwen en is dan ook van plan om vaker te 
komen.

Casus 2  Rachida
Rachida is een 67-jarige vrouw wonend in Amster-
dam-West. Rachida heeft twee uitwonende kinderen 
en woont alleen. Met vochtige ogen vertelt Rachida 
mij dat ze helemaal alleen woont en zich erg eenzaam 
voelt. Tijdens de Coronacrisis kon ze niet op vakantie 
en dit heeft een groot effect op haar gehad. Haar kin-
deren ziet ze niet vaak. Rachida: “Af en toe komt mijn 
zoon langs en na een half uur zegt ie mam, ik moet 
weer weg mijn vriend wacht beneden op mij.”
Al snel begon Rachida mij te vertellen over haar 
afspraak met haar huisarts waar ze veel moeite mee 
heeft gehad. Rachida heeft onlangs een operatie ge-
had aan haar rug. Hierbij heeft ze een tijdje een me-
dewerker van de thuiszorg gehad. Dit is echter niet zo 
gemakkelijk gegaan. Ze heeft hier veel voor moeten 
doen en veel mensen van buitenaf moeten bena-
deren om de juiste hulp te krijgen. Dit heeft er zelfs 
voor gezorgd dat ze terug moest naar het ziekenhuis 
omdat haar wond niet op tijd werd schoongemaakt. 
Rachida: “Ik wist niet waar ik recht op had en hoe ik 
ervoor moest zorgen dat ik de juiste zorg kreeg. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat ik in mijn herstelperiode 
alleen maar aan het stressen was om de zorg die ik 
nodig had, maar niet kreeg. Ook wist ik niet wat ik 
moest doen om de juiste zorg te krijgen.” Het buurt-
huis is voor haar een uitlaatklep en een plek waar ze 
wordt afgeleid van de dagelijkse realiteit.

Afsluiting
Voor mij was dit onderzoek heel interessant. Zelf kom 
ik uit een familie waarin het vanzelfsprekend is dat er 
altijd iemand met mij opa en oma mee kan naar een 
doktersbezoek. We weten altijd hoe het met hun ge-
zondheid gesteld is en er is altijd wel iemand bij hen. 
Tijdens dit onderzoek heb ik gezien hoe het er ook 
aan toe kan gaan. Er heerst veel eenzaamheid onder 
de ouderen. Vele ouderen voelen zich niet begrepen 
en voelen zichzelf soms zelfs een last. Dit vind ik een 
hele kwalijke zaak. Ze hebben iemand nodig bij wie 
ze terecht kunnen en missen een plek waar ze samen 
kunnen komen. Ze leven in een land waar er andere 
regels heersen en waar de cultuur anders is. Dit be-
grijpen en accepteren ze zeker maar ze willen ook dat 
er meer begrip komt voor hun specifieke situatie.

11 oktober 2020
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wat ze wil maar ondertussen wel eenzaam is. Ze wil 
anderen liever niet tot last zijn. Malika heeft jarenlang 
voor de gemeente gewerkt. Ook is ze meer dan 20 
jaar mantelzorger geweest voor haar man. Ze heeft 
nu AOW en een pensioen en kan nog goed haar eigen 
boodschappen doen. Als ze ziek is, kan ze zelf naar de 
huisarts bellen om een afspraak maken. Als het een 
moeilijker probleem is dan gaat haar zoon mee. Die 
moet dan uitleggen wat het probleem precies is. Als 
haar zoon een keer niet mee kan gaan dan vraagt ze 
een ander familielid. Een contactpersoon in de wijk 
heeft ze niet. Dit zou ze wel handig vinden, mocht 
dat nodig zijn. Malika zou graag terug willen naar 
vaderland maar heeft niemand om mee te nemen. 
Haar kinderen zijn beiden getrouwd en hebben hun 
eigen leven. Bij deze vraag wordt Malika dan ook erg 
emotioneel. Malika: “Ik kan wel teruggaan maar ook 
in Marokko heeft ieder zijn leven. Dan ben ik alleen 
maar alleen. Hier heb ik in ieder geval mijn kinderen 
en die kan ik tenminste dan nog regelmatig zien.”
Malika heeft het buurthuis Mansvelt net ontdekt en is 
blij dat ze hier met andere vrouwen kan praten over 
het dagelijkse leven. Ze herkent haar eigen verhaal in 
andere vrouwen en is dan ook van plan om vaker te 
komen.

Casus 2  Rachida
Rachida is een 67-jarige vrouw wonend in Amster-
dam-West. Rachida heeft twee uitwonende kinderen 
en woont alleen. Met vochtige ogen vertelt Rachida 
mij dat ze helemaal alleen woont en zich erg eenzaam 
voelt. Tijdens de Coronacrisis kon ze niet op vakantie 
en dit heeft een groot effect op haar gehad. Haar kin-
deren ziet ze niet vaak. Rachida: “Af en toe komt mijn 
zoon langs en na een half uur zegt ie mam, ik moet 
weer weg mijn vriend wacht beneden op mij.”
Al snel begon Rachida mij te vertellen over haar 
afspraak met haar huisarts waar ze veel moeite mee 
heeft gehad. Rachida heeft onlangs een operatie ge-
had aan haar rug. Hierbij heeft ze een tijdje een me-
dewerker van de thuiszorg gehad. Dit is echter niet zo 
gemakkelijk gegaan. Ze heeft hier veel voor moeten 
doen en veel mensen van buitenaf moeten bena-
deren om de juiste hulp te krijgen. Dit heeft er zelfs 
voor gezorgd dat ze terug moest naar het ziekenhuis 
omdat haar wond niet op tijd werd schoongemaakt. 
Rachida: “Ik wist niet waar ik recht op had en hoe ik 
ervoor moest zorgen dat ik de juiste zorg kreeg. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat ik in mijn herstelperiode 
alleen maar aan het stressen was om de zorg die ik 
nodig had, maar niet kreeg. Ook wist ik niet wat ik 
moest doen om de juiste zorg te krijgen.” Het buurt-
huis is voor haar een uitlaatklep en een plek waar ze 
wordt afgeleid van de dagelijkse realiteit.

Afsluiting
Voor mij was dit onderzoek heel interessant. Zelf kom 
ik uit een familie waarin het vanzelfsprekend is dat er 
altijd iemand met mij opa en oma mee kan naar een 
doktersbezoek. We weten altijd hoe het met hun ge-
zondheid gesteld is en er is altijd wel iemand bij hen. 
Tijdens dit onderzoek heb ik gezien hoe het er ook 
aan toe kan gaan. Er heerst veel eenzaamheid onder 
de ouderen. Vele ouderen voelen zich niet begrepen 
en voelen zichzelf soms zelfs een last. Dit vind ik een 
hele kwalijke zaak. Ze hebben iemand nodig bij wie 
ze terecht kunnen en missen een plek waar ze samen 
kunnen komen. Ze leven in een land waar er andere 
regels heersen en waar de cultuur anders is. Dit be-
grijpen en accepteren ze zeker maar ze willen ook dat 
er meer begrip komt voor hun specifieke situatie.
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Sprekers
Barbara Wessel (presentatie inventariserend 
onderzoek), 
Mohamed Ben Salah, Ayhan Yelin, 
Mhamed Ouafrassi (Arkin BasisGGZ), 
Ibrahim Yerden (Instituut voor 
Maatschappelijke Veerkracht), 
Peter Zwaga (moderator), 
Jenneke van Pijpen (GroenLinks), 
Mustafa Ayranci (HITB), 
Abdou Menebhi (EMCEMO);

Aanwezig via een Zoom-verbinding: 
Jennifer van den Broeke (Pharos) en 
Lucia Lameiro García (NOOM).

Welkom:
Moderator Peter Zwaga heet iedereen welkom. 
 De directe aanleiding voor de conferentie is de 
 Coronacrisis die zich vanaf maart 2020 openbaarde 

en waarbij de directe consequenties en de beper-
kingen voor met name Turkse en Marokkaanse 
ouderen aan het licht kwamen. Het doel van de 

 bijeenkomst is de situatie van oudere migran-
ten op de agenda te krijgen van lokale politici en 
knelpunten in beeld te brengen. Daarnaast is het 
de bedoeling om duurzame aanbevelingen voor 
verbeteringen te formuleren, in samenspraak met 
instanties. Veel belangstellenden hebben af 

 moeten zeggen vanwege aangescherpte 
 Coronaregels. Twee sprekers (Pharos en NOOM) 

zijn via Zoom ‘aanwezig’. De bijeenkomst wordt live 
gestreamd via Facebook.

Presentatie van de inventarisatie 
Zorgen en Ervaringen oudere Turkse en Marokkaanse 
Amsterdammers door Barbara Wessel. 
 De PowerPoint wordt als bijlage meegestuurd. 

Reactie op de presentatie door Ibrahim Yerden: 
de respondenten op de vragenlijst bestonden 
voor 90% uit mannen. Waarom niet meer vrou-
wen? Vrouwen hebben een andere invulling dan 
mannen, ik was nieuwsgierig naar het verhaal van 
de vrouw. Probleem van middelen? Of netwerk? 
Ander onderzoek is daarvoor nodig. 

Ervaringen van aanwezige Marok-
kaanse en Turkse ouderen in de zaal
 • BERICHTGEVING OVER CORONAVIRUS

Mohamed Ben Salah: Er was veel spanning en 

irritatie binnen families. Binnen veel families is de 
gewoonte dat de vrouw thuis is, terwijl de man bui-
tenshuis verblijft. Door de lockdown werd de man 
gedwongen ook in huis te zijn. Dit kon in vele gezin-
nen tot extra spanningen leiden. De berichtgeving 
ging veel via-via. Dit voorjaar was het mooi weer 
en het Mercatorplein (Amsterdam-West) leek wel 
het Djemaa El Fna-plein in Marrakech. Daar werd 
door de oudere Marokkaanse Amsterdammers het 
nieuws over Corona uitgewisseld. Hoe mensen aan 
dit nieuws kwamen, is niet duidelijk. Via zowel de 
Nederlandse televisie als via Al Jazeera. Er was geen 
Arabischtalig medium in Nederland dat informa-
tie over Corona verstrekte. Mensen volgden ook 
de Marokkaanse televisie, omdat zij ook bezorgd 
waren over hun familie in Marokko. 

Ayhan Yelin: Nederlandse televisiezenders zijn in 
mijn buurt (Bos en Lommer) niet zo populair, 
dus die werden ook tijdens de lockdown minder 
bekeken. Men hoorde het nieuws via-via, en van 
elkaar, waardoor er natuurlijk altijd ruis optreedt. 
Een ander probleem in Bos en Lommer is dat een 
gemiddelde woning uit 50 m2 bestaat. Als er veel 
familieleden voortdurend bij elkaar zijn, ontstaat 
er vaker ruzie, niet alleen met elkaar, maar ook 
met de buren. Daarnaast werd de onderlinge 
burenhulp of vriendendienst veel ingewikkelder: 
je moest wel tien keer nadenken of je een vriend 
of familielid zou kunnen helpen. Het werd je heel 
moeilijk gemaakt, om anderen te helpen. Boven-
dien konden zorgprofessionals deze mensen ook 
niet of moeilijk bereiken. 

51 oktober 2020

Peter Zwaga: Via digitale televisie zou de ondertiteling in 
allerlei talen over de berichtgeving van de Coron-
acrisis heel eenvoudig te regelen moeten zijn. Dat 
zou een mooie handreiking zijn geweest richting 
de kwetsbare groepen. 

 • ZORG
Mohamed Ben Salah: De huisarts was moeilijk te 

bereiken. Alles ging online. Je kon geen enkele 
afspraak maken, zeker als je een beetje aan het 
hoesten of niezen was. 

Ayhan Yelin: Mensen met hartklachten gingen niet 
naar hun huisarts, maar werden ook niet opge-
roepen. Het gevolg was dat er naar verhouding 
veel angst optrad. Mensen hebben geen of weinig 
ervaring met computerprogramma’s. Een ouder-
wetse telefoon of een simpele whatsapp of sms 
zou in deze gevallen handiger zijn geweest. 

 • ANGST
Mohamed Ben Salah: Angst was er vooral in de 

eerste twee weken. Toen stonden er lange rijen 
voor de Dirk van de Broek op het Mercatorplein 
van mensen die gingen hamsteren. Iedereen was 
bang. 

Ayhan Yelin: Door de toegenomen angst gingen 
mensen niet naar Turkije en bezochten daar dus 
niet hun familie. Dat veroorzaakte zorgen. Zoals 
uit de inventarisatie die we vandaag bespreken 
naar voren komt, was er weinig contact met zorg-

 professionals. Daar kan dus ook geen geruststel-
ling uit voortkomen: je weet niet of je wel goed 
handelt. 

 • INKOMEN
Ayhan Yelin: Het lage inkomen is een enorm 
 beperkende factor gebleken. Mensen waren 

door de beperkingen van de Coronamaat-
	 regelen	en	die	op	financieel	gebied	niet	in	

staat ergens naar toe te gaan. De gevolgen 
daarvan zullen we de komende periode ook 
nog gaan voelen. Depressies zullen meer aan 
de oppervlakte komen. Mensen trekken zich 
meer dan anders terug waardoor de klachten 
over terneergeslagenheid zullen toenemen. 
Als de Coronacrisis voorbij is, zullen we er een 
nieuw probleem bij hebben, ben ik bang. 

Inbreng van sprekers
Jennifer van den Broeke, senior-adviseur 
van Pharos

 Pharos is een kennisinstituut dat zich inzet om 
gezondheidsverschillen terug te dringen. 

 Mijn complimenten voor het inventariserend 
onderzoek: juist de combinatie van vragenlijsten, 
gesprekken en interviews geeft een adequaat 
en breed beeld van de problematieken. Voor 
vrouwen is het waarschijnlijk moeilijker om 
een vragenlijst in te vullen, dat zou hun geringe 
deelname verklaren. De resultaten zijn niet 
nieuw. In 2014 heeft Pharos twee studies 

 beschreven van het AMC en UMCU in de pu-
blicatie ‘Wie zorgt er voor oudere migranten?’. 
De studies laten zien dat er veel aannames 
tussen zorgverleners en oudere migranten 
bestaan. Bijvoorbeeld: een huisarts neemt 
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Sprekers
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onderzoek), 
Mohamed Ben Salah, Ayhan Yelin, 
Mhamed Ouafrassi (Arkin BasisGGZ), 
Ibrahim Yerden (Instituut voor 
Maatschappelijke Veerkracht), 
Peter Zwaga (moderator), 
Jenneke van Pijpen (GroenLinks), 
Mustafa Ayranci (HITB), 
Abdou Menebhi (EMCEMO);

Aanwezig via een Zoom-verbinding: 
Jennifer van den Broeke (Pharos) en 
Lucia Lameiro García (NOOM).

Welkom:
Moderator Peter Zwaga heet iedereen welkom. 
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aan dat de familie alle zorg op zich wil nemen 
en biedt niet aan om de mogelijkheden van 
thuiszorg door te geven. En omgekeerd denkt 
de oudere: ik zou eigenlijk wel thuiszorg willen, 
maar de huisarts heeft het niet genoemd, dus 
ik kom er waarschijnlijk niet voor in aanmer-
king. En de kinderen nemen ook aan dat hun 
ouders willen dat zij voor hen blijven zorgen 
en dat dan thuiszorg ook niet in aanmerking 
zou komen. Op die manier komt het contact 
met thuiszorg nooit goed tot stand.

Wat is het verschil tussen 2014 en nu? Ik zie dat 
er tegenwoordig meer voortkomt uit migran-
tengemeenschappen zelf. Als voorbeelden 
noem ik de dagbestedingfaciliteit in Amers-
foort van Beytna, het onderzoek van Gözde 
Duran naar dementie bij oudere migranten 
van Pro Memo Expertisecentrum, en dat zie je 
ook in het vandaag gepresenteerde onderzoek 
en de georganiseerde bijeenkomst van van-
daag. Ook bij aanbieders van zorg en bij ge-
meenten is er meer bereidheid om te onder-
zoeken hoe de zorg aan migranten verbeterd 
kan worden. Het antwoord daarop is om met 
elkaar in gesprek te gaan. Het is moeilijk om je 
een voorstelling te maken van hoe een ander 
iets heeft beleefd. Daartoe kan een gesprek 
behulpzaam en nodig zijn. 

Sommige zaken lijken zo voor de hand te liggen 
dat het bijna onbelangrijk lijkt om daaraan te 
beginnen. Zo is een van de bevindingen van 
jullie inventarisatie dat er meer ontmoetings-
plekken moeten komen en meer intermediaire 

personen. Dat zijn zeker belangrijke stappen 
om te zetten, maar die hebben qua organisa-
tie en implementatie waarschijnlijk wat meer 
voeten in de aarde.

Als we het hebben over de onbekendheid met 
en weerstand tegen zorginstellingen: veel 
informatie hierover staat in meertalige folders. 
Maar daarnaast is een warme overdracht 
nodig: samen gaan kijken naar dagbesteding 
bijvoorbeeld. Ik denk dat de inzet van digitale 
hulpmiddelen wel degelijk een rol kan spelen, 
maar dan moeten oudere migranten wel bij de 
ontwikkeling daarvan worden betrokken, zodat 
die	aansluit	bij	hun	financiële	mogelijkheden,	
bij hun wensen en bij hun manier van werken. 
Het zou goed zijn om het in een gemengde 
vorm aan te bieden, dus in combinatie met 
menselijk contact.

 
Lucia Lameiro García, coördinator Netwerk 
Organisaties Oudere Migranten (NOOM) 

 Compliment voor dit onderzoek, omdat er te 
weinig onderzoek wordt gedaan naar wat er 
onder migranten ouderen speelt. Alle aspec-
ten komen in dit onderzoek namelijk aan bod: 
inkomen, gezondheid, welzijn, huisvesting, 
eenzaamheid, contacten. De geïsoleerde 
positie van migrantenouderen kaarten we al 
jaren aan. De laatste jaren constateren we 
dat het probleem zichtbaarder wordt, maar 
dat de oplossingen op een te beperkte schaal 
worden nagestreefd. Terwijl de problemen 
bijvoorbeeld ten aanzien van het AOW-gat en 
bij de tekortschietende AIO grote problemen 
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opleveren. En dat heeft enorme gevolgen voor 
de positie van migrantenouderen, omdat die 
daardoor minder een gezond leven kunnen 
leiden en worden beperkt om adequaat te 
kunnen participeren in de samenleving

Structurele oplossingen blijven achter, bijvoor-
beeld zoals de reeds genoemde uitbreiding 
van duurzame ontmoetingsplekken. EMCEMO 
en HTIB verrichten goed werk in Amsterdam, 
maar landelijk zou het beleid veel meer gericht 
moeten zijn op migrantenouderen. Hopelijk 
gaat de gemeente nu de beschikbare moge-
lijkheden benutten op het gebied van inko-
mensvoorziening,	maar	ook	op	het	(financieel)	
ondersteunen van vrijwilligers, die in contact 
staan met de ouderen. Digitale communicatie 
biedt mogelijkheden, maar de ouderen moe-
ten hiervoor wel de mogelijkheden krijgen en 
daarin ondersteund en begeleid worden. De 
focus bij digitale ontwikkeling ligt vaak bij het 
gemiddelde gebruik. Ouderen zijn in het al-
gemeen minder digitaal vaardig en je kunt als 
overheid je ogen daarvoor niet sluiten. De ur-
gentie vraagt om structurele oplossingen voor 
migrantenouderen, zowel lokaal als landelijk. 
Je moet gericht investeren in de scholing, be-
geleiding en honorering van vrijwilligers. Ook 
de Nederlandse Organisaties voor Vrijwilli-
gerswerk (NOV) steunt dit uitgangspunt. Want 
alleen de last bij vrijwilligers te leggen is niet 
de oplossing en ondergraaft uiteindelijk de 
zorg voor ouderen

 

Mhamed el Ouafrassi, werkzaam bij de 
 afdeling Preventie van Arkin, BasisGGZ.

 Tijdens de Coronacrisis leefden veel migranten- 
ouderen in angst en zorgen om zelf besmet te 
raken of om anderen te besmetten. Er waren 
zorgen over familieleden in Nederland, maar 
ook over die buiten Nederland. Als gevolg van 
die opgelopen spanningen kunnen psychische 
klachten ontstaan, maar die zouden zich ook 
nog in de loop van de tijd kunnen ontwikkelen. 
Momenteel zien we een toename van klach-
ten op het gebied van psychische gezondheid  
met name onder migranten en dan niet alleen  
onder ouderen. Dit blijkt uit onderzoek van 
de Amsterdamse GGD. Aan de andere kant 
merken we dat mensen met een migratie-
achtergrond weinig gebruik maken van de 
beschikbare zorg. Dat is een dilemma. We zien 
dat mensen pas een beroep doen op specialis-
tische zorg als de problemen al zeer groot zijn 
of dat die zich reeds in een fase van escaleren 
bevinden. 

Er is een aanwijsbare onbekendheid met zor-
ginstellingen, waarbij communicatieproble-
men een rol spelen, maar ook worden we 
geconfronteerd met hoe mensen psychische 
gezondheid beleven. Daarbij spelen taboes 
een grote rol. Bepaalde migrantengroepen 
kijken anders tegen psychiatrie aan. Vaak 
wordt ervan uitgegaan dat bepaalde klachten 
wel over zullen gaan, maar als er zich dan een 
psychiatrische aandoening ontwikkelt, zou er 
veel eerder hulp ingeroepen moeten worden. 
Schaamte speelt hierbij ook een rol, maar 
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onbekendheid met het ziektebeeld is een nog 
grotere factor. Bovendien wordt er een eigen 
interpretatie van de ziekte gehanteerd omdat 
de betekenis en interpretatie van de ziekte 
vaak cultuurgebonden is. Met name bij de eer-
ste generatie migrantenouderen zien we nog 
een grote afstand tot de professionele zorg. 
Arkin BasisGGZ werkt momenteel nog vaak 
met face-to-facegesprekken, dus niet alleen 
digitaal. Die gesprekken worden op toegan-
kelijke locaties in de wijk gehouden, dichtbij 
en	in	de	buurt	van	cliënten.	Voorlichting	kan	
gelukkig in verschillende talen geschieden. We 
werken in de wijk samen met zelforganisaties 
en vrijwilligers en we hebben een netwerk van 
intermediairs. Dat is voor ons heel belangrijk. 
Zonder hen is ons werk van voorlichting en 
preventie voor deze doelgroepen niet moge-
lijk. Vroeger hadden we de voorlichters in ei-
gen taal, die een belangrijke rol hadden, maar 
die zijn helaas wegbezuinigd. We hadden ook 
de mogelijkheid om tijdens de behandeling het 
tolkencentrum in te schakelen, maar ook dat is 
wegbezuinigd. Nu zijn mensen aangewezen op 
het tolken door een familielid, en dat is weer 
een extra belemmering voor de behandeling.

 
Ibrahim Yerden, onderzoeker bij Instituut voor
Maatschappelijke Veerkracht en gemeente raadslid 
in Haarlem. 

 In 1995, toen ik promoveerde op een onder-
zoek over zorg voor ouderen, constateerde ik 
de problemen met ouderen, intermediairs en 
de kloof tussen instellingen en die ouderen. 
En in 2020, dus 25 jaar later, praten we nog 
steeds over dezelfde problemen. Waarom is 
er dan niets veranderd? Oud worden is een 
universeel proces. Cultuur, religie, familiestruc-

tuur hebben invloed en impact op hoe je ou-
der wordt. Er is een aanwijsbare kloof tussen 
beleid en doelgroep. Tijdens de Coronaperiode 
hoorden we premier Rutte de eigen verant-
woordelijkheid van eenieder benadrukken. 
Hoewel de migranten naar herkomstland op 
buurtniveau goed georganiseerd zijn, kan de 
gemeente deze groepen toch niet goed berei-
ken. Enkele jaren geleden is door de landelijke 
overheid de ouderenzorg gedecentraliseerd en 
overgedragen aan de gemeentelijke overheid. 
Maar op gemeentelijk niveau lijken ouderen 
geen	specifieke	doelgroep	te	zijn,	in	tegenstel-
ling tot jongeren. 

Als onderzoeker kan ik er dan ook niet achter 
komen of de gemeente Amsterdam een spe-
cifiek	ouderenbeleid	heeft.	Haarlem	heeft	dat	
wel, Rotterdam ook, maar over Amsterdam 
kan ik daarover niets vinden. Wanneer ben je 
een oudere? Een manier van benaderen is: als 
je 67 jaar bent, dan stop je met werken. Voor 
autochtonen begint de ouderdom bij ongeveer 
75 jaar. Bij Marokkanen en Turken begint de 
ouderdom bij ongeveer 55 jaar, als ze bijvoor-
beeld grootvader worden. Maar niet alleen 
gevoelsmatig, ook in de praktijk zijn de psychi-
sche en lichamelijke verschijnselen vergelijk-
baar, voor enerzijds autochtone ouderen van 
75 en anderzijds voor Turkse en Marokkaanse 
ouderen van 55 jaar. 

Wat betreft de inventarisatie van vandaag, geeft 
die een duidelijk signaal af. Maar wie is eigen-
lijk de probleemeigenaar? Ik meen te weten 
dat de gemeente de probleemeigenaar is. 
Waarom heeft de gemeente dan geen doelge-
richt beleid? De overheid gaat er gevoeglijk van 
uit dat de problemen van migrantenouderen 
over zullen gaan als de eerste generatie er 
niet meer is. Daarbij wordt het uitgangspunt 
gehanteerd dat de tweede generatie reeds 
vertrouwder is met de Nederlandse taal en 
cultuur. Maar daarbij moet worden opgemerkt 
dat ouder worden niet alleen inhoudt dat je 
de taal spreekt, maar daarbij hoort ook de 
culturele beleving van je herkomstgroep. Ook 
binnen de tweede en derde generatie blijven 
culture waarden van etnische groepen belang-
rijk. Daarom is het belangrijk om beleid voor 
de langere termijn te gaan ontwikkelen.

 
In de eerste zes weken van de Coronacrisis zijn 

relatief meer mensen met een niet-westerse 
achtergrond (47%) dan autochtonen (38%) 
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overleden. Dat houdt in dat de problemen 
groot zijn. Daarnaast is het percentage huise-
lijk geweld en eenzaamheid toegenomen. De 
gemeente zou beleid moeten ontwikkelen dat 
gericht is op de toegankelijkheid van zorgin-
stellingen, een gericht huisvestingsbeleid 
en een adequate gezondheidsvoorlichting. 
Daarnaast	is	een	specifieke	en	wijkgerichte	
aanpak nodig. Zelforganisaties zijn belangrijke 
intermediairs tussen ouderen en de gemeen-
te,	maar	die	beschikken	niet	over	de	financiële	
middelen. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe het 
onderzoek	dat	we	vandaag	bespreken,	gefi-
nancierd is.

Reacties uit de zaal

Larbi Ben Alilou (vrijwilliger bij het Sociaal Spreekuur 
van EMCEMO en voormalig sociaal raadsman in 
Bos en Lommer).

 Tijdens de Coronacrisis heb ik een groot 
isolement bij ouderen waargenomen. Ze 
konden nergens heen voor hulp. Het buurt-
huis was gesloten. De moskee was gesloten. 
Ze konden niet naar de markt, ze konden niet 
naar buiten. Dat was een enorm probleem. 
Daarnaast waren de uitkeringsinstanties (SVB, 
Sociale Dienst) nauwelijks bereikbaar, ook niet 
telefonisch. Beslissingen werden uitgesteld, 
ook bijvoorbeeld over de toekenning van AIO. 
Normaal moet de instantie binnen zes weken 
beslissen. Nu kwam in reactie op een aanvraag 
uit maart, pas in juli een bericht over een 
voorschot,	maar	nog	zonder	een	definitieve	
toezegging. Er wordt door de instanties geen 
rekening mee gehouden dat mensen huur, 
water en dagelijkse boodschappen moeten 
betalen. Er is niemand die voor deze mensen 
opkomt. Als ik het niet doe, wie gaat het dan doen? 

Sinds de overgang naar de digitale communicatie 
zijn deze ouderen nog meer op achterstand 
komen te staan. Ook hun kinderen kunnen 
hen niet helpen, die zijn zelf ook niet voldoen-
de digitaal vaardig. Er zijn nog meer knelpun-
ten. Als je om een woning vraagt, en je bent 
55+, dan word je verplicht deel te nemen aan 
een ‘hof’. Ze houden er geen rekening mee dat 
Turkse en Marokkaanse ouderen hun kinderen 
en kleinkinderen willen kunnen ontvangen. 
Kleine kinderen zijn daar bijvoorbeeld verboden. 

Vroeger waren er categoriale hulpverleners, maar 
die zijn afgeschaft, met als oogmerk dat je nu 
terecht zou kunnen bij generieke Nederland-
se instellingen. Maar die instellingen houden 
geen rekening met nieuwe doelgroepen. Je 
mag	als	cliënt	je	eigen	taal	(Turks	of	Marok-
kaans) niet spreken. Maar Engels spreken mag 
wel, sterker nog dat wordt zelfs verwelkomd. 

Door mijn eigen Marokkaanse achtergrond ben 
ik veel beter in staat Marokkaanse ouderen 
te helpen. Bij Marokkaanse ouderen moet je 
veel meer doorvragen om achter problemen te 
komen. Veel mensen kunnen dat niet zomaar 
in 10 minuten uitleggen. 

Als het over vrijwilligers gaat dan mag je stellen 
dat de deskundigheid bij hen ontbreekt. Je 
geeft iemand zonder opleiding toch ook geen 
toestemming	om	als	taxichauffeur	te	werken?	
Vrijwilligers kunnen mensen met problemen 
niet helpen. Die kunnen bijvoorbeeld het inko-
men van mensen verkeerd opgeven, waardoor 
die zelfs extra moeten betalen in plaats van 
dat ze toeslagen ontvangen.

Ayhan Yelin:
 Vraag aan Ibrahim: mijn ervaring is dat er een 

gevaar bestaat dat als er vanuit de gemeente 
meer geld beschikbaar is, dat de organisatie 
dan veel ontoegankelijker wordt. En minder 
invloed heeft. Herken je dat?

Ibrahim Yerden: Met meer middelen los je niet 
alle problemen op, dat klopt. Het gaat om visie 
en om een gestructureerde aanpak in samen-
werking met zelforganisaties. Maar die orga-
nisaties kunnen soms de huur niet betalen en 
daarvoor is de gemeente verantwoordelijk. 

Mhamed el Ouafrassi:
	 Het	is	goed	om	te	beseffen	dat	de	groep	oude-

re migranten de komende tien jaar verder zal 
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onbekendheid met het ziektebeeld is een nog 
grotere factor. Bovendien wordt er een eigen 
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Ibrahim Yerden: Met meer middelen los je niet 
alle problemen op, dat klopt. Het gaat om visie 
en om een gestructureerde aanpak in samen-
werking met zelforganisaties. Maar die orga-
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groeien. De inventarisatie beschrijft de situatie 
van nu. Maar ik wil aanbevelen dat er een 
vervolgonderzoek komt.

 
Aanbieding van het rapport 
Inventarisatie Zorgen en ervaringen 
Turkse en Marokkaanse ouderen aan 
gemeenteraadslid voor GroenLinks, 
Jenneke van Pijpen.

Mustafa Ayranci:
 Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die mee-

gewerkt hebben aan het onderzoek en de 
organisatie van deze conferentie. 

 Ook een kritisch woord richting de gemeente 
Amsterdam: de stedelijke zelforganisaties 
in Amsterdam worden nu verwezen naar de 
stadsdelen. Op deze manier worden die in de 
steek gelaten. 

Jenneke van Pijpen:
 Hartelijk dank voor deze bijeenkomst en voor 

dit rapport. Dit onderwerp gaat mij zeer aan 
het hart. Het rapport is heel informatief. Ik 
herken veel van de dingen die hier gezegd zijn.

 
•		 Ik	schrik	ervan	dat	in	Coronatijd	essentiële	in-

formatie niet is aangekomen. Wij (GroenLinks) 

hebben altijd aangedrongen op de doelgroep 
gerichte	specifieke	informatievoorziening.	Als	
de informatie niet aankomt, dan moeten we 
daar	specifieker	aandacht	aan	besteden;

• De stem van de vrouwen. Ik zag dat bij de 
diepte-interviews wel de ervaringen van vrou-
wen waren meegenomen, maar vrouwen zijn 
ondervertegenwoordigd bij de respondenten 
van de vragenlijst. Je ziet dan ook grote ver-
schillen;	

• Inkomen en AOW-gat, inkomenstoets, dat zien 
wij ook als een groot probleem en basis van de 
armoede in Amsterdam. GroenLinks hamert al 
jaren	op	aandacht	daarvoor,	juist	ook	landelijk;

• Huisvesting. Er bestaan heel veel regelingen in 
Amsterdam, bijvoorbeeld ‘Van Hoog naar Laag’ 
en regelingen voor woningaanpassingen, maar 
blijkbaar	komen	die	toch	niet	aan;

• Zorg en welzijn. Ik zie een aantal problemen 
als het gaat om de kwaliteit en de toegankelijk-
heid van zorg- en welzijnsvoorzieningen. Wij 
staan voor goede en laagdrempelige zorg ge-
paard met een goede communicatie. Met 170 
nationaliteiten is dat een uitdaging. Er wordt 
hier	veel	gesproken	over	een	specifiek	doel-
groepenbeleid, maar met 170 nationaliteiten 
ligt dat minder voor de hand. GroenLinks 
staat voor inclusief beleid om cultuursensi-
tieve zorg te waarborgen. Daar moeten we 
samen keihard aan werken. 

Abdou Menebhi:
 U spreekt over 180 nationaliteiten. Maar 

het gaat ook over burgers van Amsterdam. 
En die burgers zijn divers. Als het gaat over 
Turkse en Marokkaanse burgers worden we 
als categorie genoemd als er problemen zijn: 
criminaliteit, overlast of moslimextremisme. 
Als het erom gaat om te luisteren naar de bur-
gers	van	Amsterdam,	dan	zijn	de	categorieën	
armoede, problemen, achterstand. 

 Eerlijk gezegd zijn wij teleurgesteld in dit colle-
ge als het gaat om de aanpak van kwetsbare 
groepen. Wij zien geen inspanningen om met 
de burgers in contact te komen en hun eman-
cipatie te bevorderen.
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Jenneke van Pijpen:
 Dat is bepaald niet onze bedoeling. Zo gaan 

we nu richting Buurtteams, die juist de bedoe-
ling hebben om zorg en welzijn dichter bij de 
burgers te brengen. Buurtteams zullen zich 
volgend jaar verder ontwikkelen. Het is de 
bedoeling dat deze teams gaan samenwerken 
met informele organisaties en met mensen uit 
de buurt. Zodat het contact dicht bij de bur-
gers komt. Ik ben benieuwd waar de frustratie 
uit voortkomt. We hebben landelijk natuurlijk 
wel	te	maken	met	een	rechts	georiënteerd	
kabinet. Als het over wonen gaat, bijvoorbeeld, 
dan frustreert dat ons ook bijzonder. 

 Ondersteuning van mantelzorgers is daarnaast 
voor mij een prioriteit. Achter de voordeur 
is veel onzichtbaar leed. Dat wil ik zichtbaar 
maken.

 Het rapport wil ik agenderen in de commissie 
en in de gemeenteraad. Mijn vraag aan jullie 
is	dan	ook	maak	een	officieel	raadsadres,	dan	
zorg ik dat het op de agenda van de raadscom-
missie komt te staan en die van de wethouder. 

Peter Zwaga:
 Hoe zie jij de kloof tussen beleid en doelgroe-

pen in de toekomst? Zal die verminderen?

Jenneke van Pijpen:
 Ik zie momenteel al heel veel gebeuren, bij 

zowel instellingen als zelforganisaties. Er zijn 
bijvoorbeeld	al	veel	meer	cultuurspecifieke	
woongroepen in verpleeghuizen. Zeker voor 
mensen met dementie is taal heel belangrijk. 
De innovatie is er al wel, maar de stap van 
schaalvergroting moet nog gezet worden. 

Ayhan Yelin:
 Ik twijfel niet aan de goede intenties. Maar 

zoals Ibrahim Yerden ook al zei, was er 25 jaar 
geleden sprake van dezelfde problemen, ook 
toen waren er goede intenties, maar ergens 
gaat er iets mis. Maar mijn waarschuwing: de 
gemeente wil alles zelf doen, bijvoorbeeld ook 
het opbouwwerk. Maar de functie van het op-
bouwwerk is juist om samen met de burgers 
kritiek te leveren op de overheid. De gemeente 
moet meer ruimte bieden aan de bewoners 
zelf. 

Jenneke van Pijpen:
 Zeker belangrijk om je te blijven laten horen 

en als het moet, een vuist te maken. 

Peter Zwaga:
 Dank aan iedereen voor jullie bijdragen en 

aanwezigheid. 
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ligt dat minder voor de hand. GroenLinks 
staat voor inclusief beleid om cultuursensi-
tieve zorg te waarborgen. Daar moeten we 
samen keihard aan werken. 

Abdou Menebhi:
 U spreekt over 180 nationaliteiten. Maar 

het gaat ook over burgers van Amsterdam. 
En die burgers zijn divers. Als het gaat over 
Turkse en Marokkaanse burgers worden we 
als categorie genoemd als er problemen zijn: 
criminaliteit, overlast of moslimextremisme. 
Als het erom gaat om te luisteren naar de bur-
gers	van	Amsterdam,	dan	zijn	de	categorieën	
armoede, problemen, achterstand. 

 Eerlijk gezegd zijn wij teleurgesteld in dit colle-
ge als het gaat om de aanpak van kwetsbare 
groepen. Wij zien geen inspanningen om met 
de burgers in contact te komen en hun eman-
cipatie te bevorderen.
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Jenneke van Pijpen:
 Dat is bepaald niet onze bedoeling. Zo gaan 

we nu richting Buurtteams, die juist de bedoe-
ling hebben om zorg en welzijn dichter bij de 
burgers te brengen. Buurtteams zullen zich 
volgend jaar verder ontwikkelen. Het is de 
bedoeling dat deze teams gaan samenwerken 
met informele organisaties en met mensen uit 
de buurt. Zodat het contact dicht bij de bur-
gers komt. Ik ben benieuwd waar de frustratie 
uit voortkomt. We hebben landelijk natuurlijk 
wel	te	maken	met	een	rechts	georiënteerd	
kabinet. Als het over wonen gaat, bijvoorbeeld, 
dan frustreert dat ons ook bijzonder. 

 Ondersteuning van mantelzorgers is daarnaast 
voor mij een prioriteit. Achter de voordeur 
is veel onzichtbaar leed. Dat wil ik zichtbaar 
maken.

 Het rapport wil ik agenderen in de commissie 
en in de gemeenteraad. Mijn vraag aan jullie 
is	dan	ook	maak	een	officieel	raadsadres,	dan	
zorg ik dat het op de agenda van de raadscom-
missie komt te staan en die van de wethouder. 

Peter Zwaga:
 Hoe zie jij de kloof tussen beleid en doelgroe-

pen in de toekomst? Zal die verminderen?

Jenneke van Pijpen:
 Ik zie momenteel al heel veel gebeuren, bij 

zowel instellingen als zelforganisaties. Er zijn 
bijvoorbeeld	al	veel	meer	cultuurspecifieke	
woongroepen in verpleeghuizen. Zeker voor 
mensen met dementie is taal heel belangrijk. 
De innovatie is er al wel, maar de stap van 
schaalvergroting moet nog gezet worden. 

Ayhan Yelin:
 Ik twijfel niet aan de goede intenties. Maar 

zoals Ibrahim Yerden ook al zei, was er 25 jaar 
geleden sprake van dezelfde problemen, ook 
toen waren er goede intenties, maar ergens 
gaat er iets mis. Maar mijn waarschuwing: de 
gemeente wil alles zelf doen, bijvoorbeeld ook 
het opbouwwerk. Maar de functie van het op-
bouwwerk is juist om samen met de burgers 
kritiek te leveren op de overheid. De gemeente 
moet meer ruimte bieden aan de bewoners 
zelf. 

Jenneke van Pijpen:
 Zeker belangrijk om je te blijven laten horen 

en als het moet, een vuist te maken. 

Peter Zwaga:
 Dank aan iedereen voor jullie bijdragen en 

aanwezigheid. 




