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Mensenrechten, anti-racisme, participatie, 
burgerschap, democratisering 

Het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling 
(EMCEMO) is sinds 1998 actief als onafhankelijke en 
seculiere mensenrechtenorganisatie. EMCEMO is een 
vrijwilligersorganisatie die voortkomt uit het Komitee 
Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAN) en is gevestigd in 
Amsterdam. De organisatie is actief op lokaal (Amsterdam), 
nationaal (Nederland) en internationaal (Europa en Marokko) 
niveau. 
EMCEMO streeft naar een samenleving waarin alle burgers 
ongeacht hun (religieuze, culturele en politieke) achtergrond 
en ongeacht hun geslacht, leeftijd en seksuele voorkeur, gelijke 
kansen hebben op volwaardige maatschappelijke participatie 
en met respect voor verschillen samenleven. Om dit te bereiken 
organiseert EMCEMO tal van activiteiten.
 

Expertise door worteling in verschillende 
bevolkingsgroepen, netwerkvorming en 
onderzoek

EMCEMO is opgericht door betrokken Nederlanders van 
Marokkaanse en andere herkomst die al langere tijd 
maatschappelijke actief waren in en met verschillende 
organisaties in Amsterdam, Nederland, Europa en Marokko. 

Het gegeven dat EMCEMO geworteld is in verschillende 
gemeenschappen, geeft de organisatie toegang tot unieke kennis 
en expertise. Door onderzoek, maar ook door het organiseren van 
bijeenkomsten en spreekuren voor uiteenlopende doelgroepen 
(bijvoorbeeld Marokkaanse, Syrische, Irakese Nederlanders) 
is EMCEMO steeds goed op de hoogte tegen welke problemen 
verschillende groepen Nederlanders aanlopen. 
EMCEMO is solidair met de vluchtelingen en ondersteunt acties 
voor mensenrechten in derde landen. 
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Steun bieden aan kwetsbare groepen

Emcemo biedt in de eigen taal (Arabisch, Tamazight) hulp op 
sociaaljuridisch gebied, ondersteuning bij schuldenproblematiek 
of bij het benaderen van instanties of het invullen van formulieren. 
EMCEMO bereikt kwetsbare groepen Nederlanders die door andere 
organisaties vaak niet bereikt worden.  Dankzij deze contacten, maar 
ook dankzij het lokale en het internationale netwerk heeft EMCEMO 
niet alleen een beeld van de problemen, maar ook van mogelijke 
oplossingen.  

Kennis delen, bevorderen participatie, 
tegengaan van racisme en islamofobie

Door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor 
uiteenlopende doelgroepen, debatten en conferenties wordt kennis 
niet alleen verzameld, maar ook actief gedeeld. 
Daarnaast ontwikkelt EMCEMO projecten en activiteiten die gericht 
zijn op het bevorderen van burgerschap en maatschappelijke 
participatie en tegen verschillende vormen van discriminatie en 
racisme. Op landelijk en Europees niveau stond EMCEMO aan de wieg 
van verschillende initiatieven die gericht zijn op het tegengaan van 
racisme (zoals het Comite 21 Maart) en islamofobie (Comité tegen 
Islamofobie en Discriminatie).  

Tegen ongewenste bemoeienis door Marokko

EMCEMO volgt kritisch het Marokkaanse regime en richt zich op 
het verbeteren van de mensenrechten in Marokko en het versterken 
van democratische en emancipatoire processen. Hierbij wordt altijd 
samengewerkt met lokale Marokkaanse NGO’s. Ook verzet EMCEMO 
zich actief tegen iedere vorm van ongewenste bemoeienis door het 
Marokkaans regime met de Marokkaanse diaspora in Nederland en 
daarbuiten.    
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Agenderend: migratie & ontwikkeling, 
islamofobie en 50 jaar Marokkaanse migratie

Emcemo heeft de afgelopen decennia honderden activiteiten 
georganiseerd. Geregeld agendeerde EMCEMO als een van 
de eerste organisaties een maatschappelijk probleem of een 
oplossing. Het is ondoenlijk ze allemaal te noemen. Daarom 
lichten we er drie kort uit:
• EMCEMO kwam voort uit een project van het Komitee 

Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAN) waarbij, samen 
met lokale NGO’s (mensenrechtenorganisaties, vakbonden) 
aandacht werd gevraagd voor mensenrechten en economische 
ontwikkeling van vooral het Noorden van Marokko (De Rif) om 
jongeren daar een toekomst te bieden.

• EMCEMO agendeerde als eerste maatschappelijke organisatie 
in Nederland islamofobie/moslimdiscriminatie door het 
organiseren van bijeenkomsten en het doen faciliteren van 
het eerste wetenschappelijke onderzoek door Ineke van der 
Valk naar islamofobie (Islamofobie en Discriminatie, 2012). 
Daarna was EMCEMO initiatiefnemer van het Collectief tegen 
Islamofobie en Discriminatie en volgden vele bijeenkomsten, 
onderzoeken en publicaties. 

• EMCEMO was een van de eerste organisaties die initiatieven 
ontplooide ter gelegenheid van de viering van 50 jaar 
Marokkaanse migratie. Het leidde onder andere tot een 
rondtrekkende tentoonstelling en een boekje.

Prioriteiten voor de komende jaren 
Voor mensenrechten, tegen racisme, discriminatie en 
islamofobie

Emcemo gaat de komende jaren door met activiteiten die tot het 
DNA van de organisatie behoren: bevorderen van mensenrechten, 
burgerschap en het blijven agenderen van islamofobie, 
discriminatie en racisme. Ook zal EMCEMO zich blijven inzetten 
voor het verbeteren van de mensenrechtensituatie in Marokko en 
het beperken van de bemoeienis door het Marokkaans regime met 
de diaspora. 
EMCEMO zal de komende jaren prioriteit blijven geven aan het 
agenderen van discriminatie en racisme. Samen met andere 
organisaties zullen hiertoe campagnes ontwikkeld worden. Een 
belangrijk onderdeel van die campagne is de demonstratie op 21 
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maart die jaarlijks wordt georganiseerd in samenwerking met het 
Comité 21 maart. 
Bijzondere aandacht zal gevraagd worden voor het tegengaan van 
institutioneel racisme. Het Toeslagenschandaal en het onderzoek 
naar racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben 
duidelijk gemaakt dat een brede aanpak van institutioneel racisme 
de komende jaren noodzakelijk is. 
Ook zal EMCEMO samen met het Collectief Tegen islamofobie en 
Discriminatie (CTID) islamofobie en moslimdiscriminatie blijven 
agenderen. Uit SCP-onderzoek blijkt dat moslims in Nederland de 
meeste discriminatie ervaren. Toch is er relatief weinig aandacht 
voor moslimdiscriminatie, zoals er ook weinig aandacht is voor het 
verbale en fysieke geweld tegen moslims en moskeeën. EMCEMO 
zal hiervoor aandacht blijven vragen en blijven pleiten voor aparte 
registratie van moslimdiscriminatie door de politie en voor een 
actiever beleid tegen hatespeech. 

Armoede, ouderen

EMCEMO wil daarnaast aandacht vragen voor de groeiende armoede 
onder groepen Marokkaanse Nederlanders. Onder andere via de 
spreekuren krijgt EMCEMO veel verhalen van gezinnen en personen 
die in grote armoede leven en soms grote schulden hebben. Het heeft 
grote consequenties voor hun gezondheid, hun mogelijkheden tot 
deelname aan de samenleving en hun geluk. In het bijzonder maakt 
EMCEMO zich veel zorgen over de ontwikkelingsmogelijkheden en 
toekomstperspectieven van jongeren en kinderen. 

Veel armoede en eenzaamheid is er ook onder Marokkaans 
Nederlandse ouderen. 
Via het spreekuur en voorlichtingsbijeenkomsten, bijvoorbeeld over 
dementie, spreekt EMCEMO al jaren veel van deze ouderen. Het gaat 
om een snelgroeiende kwetsbare groep die vaak in armoede leeft, 
toenemende problemen heeft met gezondheid en eenzaamheid. 
Daarnaast hebben deze ouderen (zorg)behoeften waarvoor de 
reguliere voorzieningen nog onvoldoende klaar zijn. Ook krijgen 
deze ouderen te maken met discriminatie in de zorg. EMCEMO zal op 
verschillende platforms aandacht voor hun situatie blijven vragen. 
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Gedeelde geschiedenis

EMCEMO wil de groep ouderen eren voor de bijdrage die ze aan 
Amsterdam hebben geleverd.  We staan met zijn allen op de 
schouders van deze ouderen. EMCEMO wil de komende jaren 
daarom in samenwerking met jongeren de gedeelde geschiedenis 
blijven vieren. 
Voor migranten is hun migratiegeschiedenis een wezenlijk 
onderdeel van hun identificatie met het land van aankomst. 
Dit geldt ook voor hun kinderen en kleinkinderen. EMCEMO 
wil daarom de band tussen generaties versterken en samen 
een inclusieve geschiedenis schrijven. EMCEMO wil verhalen 
verzamelen van de eerste generatie Marokkaanse migranten in 
Amsterdam. Daarnaast willen we bijeenkomsten organiseren 
waarin Marokkaanse migranten hun geschiedenis kunnen delen 
en samen met jongeren op zoek gaan naar wat de impact van de 
arbeidsmigratie is geweest in het verleden en wat de gevolgen 
kunnen zijn voor de toekomst. De organisatie wil hiertoe 
onder andere in het kader van 750 jaar Amsterdam activiteiten 
organiseren.

De organisatie: vrijwilligers en stagiairs 
runnen laagdrempelig kantoor

Vrijwilligers en stagiairs
EMCEMO is een organisatie die voor een aantal activiteiten, 
meestal op projectbasis, subsidie ontvangt. Verder draait de 
organisatie voor een belangrijk deel op de inspanningen van 
een groot aantal vrijwilligers en stagiairs. EMCEMO is een 
door stichting ECABO erkend leerbedrijf (Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs) en biedt stageplaatsen, ondersteuning 
en begeleiding aan mbo, hbo en wo studenten met een 
sociaaljuridische of maatschappelijke opleiding. Door de 
jarenlange ervaring in het begeleiden van stagairs biedt EMCEMO 
een veilige, prettige stageplaats aan jongeren die vaak moeite 
hebben een stageplaats te vinden. 
Abdou Menebhi, oprichter en voorzitter van EMCEMO, ontving 
voor zijn inzet voor de mensenrechten in 1997 de Clara Meijer 
Wichmannpenning en in 2012 de Frans Banninck Cock Penning 
voor zijn inzet voor de stad Amsterdam. 



7

Laagdrempelig kantoor
EMCEMO is gevestigd in het centrum van Amsterdam in een pand 
dat ook gemakkelijk toegankelijk is voor mensen met een beperking. 
Het kantoor is dagelijks geopend voor iedereen die vragen heeft, 
hulp of ondersteuning nodig heeft, melding wil maken van (moslim)
discriminatie of die wil samenwerken met EMCEMO of de organisatie 
wil steunen. 
In de avonduren wordt er van de ruimte gebruikt gemaakt voor 
vergaderingen van de diverse netwerken waarvan EMCEMO deel 
uitmaakt en voor voorlichtingsbijeenkomsten en debatten. 

Dagelijks gratis spreekuur van 10 tot 17 uur

EMCEMO organiseert maandag tot en met vrijdag van 10 tot 
17 uur een spreekuur. U kunt daar terecht met uiteenlopende 
ondersteuningsvragen in het Nederlands, Arabisch, Darija of 
Tamazight.  De gesprekken zijn gratis en vinden plaats in een kamer, 
zodat uw privacy gewaarborgd kan worden. 

Wilt u meer weten, heeft u iets te melden, wilt u samenwerken of 
ons steunen?

U bent van harte welkom op ons kantoor. 

Het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling,
Eerste Weteringplantsoen 2c , 1017 SJ Amsterdam
Website: www.emcemo.nl 
Tel: 020-4288825
Mail: info@emcemo.nl
Facebook: @emcemo.nl



8

Eerste Weteringplantsoen 2c , 1017 SJ Amsterdam
Website: www.emcemo.nl 

Tel: 020-4288825
Mail: info@emcemo.nl

Facebook: @emcemo.nl


