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Art.1 Midden Nederland (Art.� MN) is het bureau voor gelijke 
behandeling en tegen discriminatie in de provincie Utrecht. 
Dit onderzoek brengt de ervaringen van islamitische bekeer-
lingen met islamofobie in kaart en hun bereidheid om inci-
denten met islamofobie te melden. 

De respondenten bestaan uit islamitische bekeerlingen 
tussen 18 en 30 jaar en afkomstig uit de gemeente Utrecht. 
Ze zijn 1 tot 6 jaar geleden bekeerd. 

DEFINITIE
“Islamofobie is het construeren van een negatieve, 
generaliserende en essentialistische definitie van islam die 
leidt tot het maken van een hiërarchisch onderscheid tussen 
niet-moslims en moslims. Dit gebeurt om de moslims als 
groep te problematiseren op basis van hun religie” 
(Martijn de Koning 2016).

ISLAMOFOBIE�BIJ
ISLAMITISCHE�BEKEERLINGEN 
 Geen enkele respondent was bekend met de term 
  ‘islamofobie’ of kon het verschil tussen discriminatie 
  en islamofobie benoemen. 
 Alle respondenten hebben wel incidenten ervaren 
  die kunnen worden aangeduid als islamofobie.
   Merendeel op individueel niveau en vanuit directe 
   omgeving: familie en vrienden. 
   Nauwelijks op politiek en structureel  
   niveau (1 indirecte ervaring)

IN CIJFERS
 88% heeft zich beledigd of gekwetst gevoeld 
  door mediaberichten over moslims/islam
 83% heeft zich beledigd of gekwetst gevoeld door 
  uitspraken van politici
 50% is op straat nageroepen of uitgescholden
 46% is online uitgescholden, beledigd of gekwetst
 34% is in een winkel onheus bejegend
 32% is bij een sollicitatie geweigerd
 25% is in het openbaar vervoer onheus bejegend
 23% is op werk uitgesloten door 
  collega’s/leidinggevende/werkgever
 17% is staande gehouden door de politie
 16% is online bedreigd
 11% is op werk gepest
 10% overig
 
(Onderzoeksrapport van Meldpunt islamofobie 2019)

MLEDINGSVOORZIENINGEN EN 
MELDINGSBEREIDHEID
 De respondenten zijn vrijwel niet op de hoogte van 
 de voorzieningen in de gemeenste Utrecht. 
 Geen enkele respondent kent Art.� MN. 
 De respondenten zijn wel bekend met voorzieningen 
 in de moskee, islamitische gemeenschappen en 
 bekeerlingengroepen op het internet. 
 Geen enkele respondent kan benoemen wanneer je 
 een melding moet maken van islamofobie/discriminatie. 
 Het merendeel van de respondenten verwacht niet dat
 Art.� MN iets kan betekenen voor deze incidenten.

BELANGRIJKSTE LESSEN
 Islamofobie is een wijdverspreid probleem, maar met erg 
 weinig bekendheid: iedere islamitische bekeerling heeft 
 incidenten van islamofobie ervaren, zonder ervan bewust 
 te zijn dat dit islamofobie was.
 Slachtoffers van islamofobie halen voornamelijk steun uit 
 islamitische gemeenschap, maar er is wel behoefte aan 
 meer steun en begrip: islamofobie komt voornamelijk van 
 familie en vrienden.  
 Kennis van meldingsvoorzieningen is erg beperkt en dit 
 resulteert in vermijdende gedragsstrategieën: geen enkele 
 respondent heeft een melding gemaakt van een incident. 
 Zodoende zoeken zij oplossingen in hun eigen omgeving, 
 maar dit betekent dat incidenten van islamofobie  
 nauwelijks bekend zijn bij instanties en de gemeente.

NA EEN ‘ISLAMOFOBIE’ INCIDENT: HOE GAAN 
BEKEERLINGEN HIERMEE OM?
 Voornamelijk vermijdend gedrag: sociaal, fysiek en 
 psychologisch terugtrekken. Af en toe ofwel vijandig 
 ofwel verbindend gedrag 
 Behoefte aan acceptatie, begrip, luisterend oor en 
 bespreekbaar maken van incidenten
 Respondenten kregen voornamelijk steun uit islamitische 
 gemeenschap. Steun vanuit directe omgeving gewenst, 
 maar vaak niet aanwezig.

“IK HAD DEsTIJDS EeN TURKSe VRIEnD, HIJ 
KReEg DE SCHULD HIErVAN. HIJ WErD 
UITgEsCHOlDEn En BeLeDIGD, TeRWIJL Ze 
ALtIJD AARDIG TeGeN HEm WAReN. Ze ZeIDEn 
‘HOeZo OnDErDRUK JE HAAR’ En ‘DIT IS EeN 
VRIJ LAND’”

“DE VADEr VAN MIJN BeStE VRIEnDIN ZeI OoIT: 
‘JULlIE PrOfEeT IS EeN PeDOfIEl’. DAAR BeN IK 
Zo VAN GeSCHRoKKEn DAT IK NIEtS MeEr MeT 
Ze Te MAKEn WILDE HEbBeN.”

“ToEn IK WILDE BIDDEn, MIJN OmA MoEsT 
HUILeN OmDAT Ze Er VAN SCHRoK. IK MoCHT 
NIeT BIDDEn IN DE WOoNKAMeR EtC. DAT WILDE 
Ze ALlEmAAL NIEt ZIEn.”

“IK HEb GeWOoN ALtIJD BeGrIP NoDIG GeHAD, 
IN ElKE SITUATIE. WANnEeR IK EeN INCIDEnT 
ZoU MeEmAKEn VErTrOUW IK Er NIEt MeEr 
Op DAT IEmAND MIJ ZoU BeGrIJPeN.”

“IK HEb ALtIJD MIJN StEUN UIT HEt GeLoOf 
GeHAALD. HEt GeLoOf HElPt MIJ EIGeNlIJK 
ECHt, IN HEt BeGIN BAD IK NIEt. HEt GeBeD 
KEnDE IK NIEt En IK WAS GeWOoN HEeL ErG 
ZoEKEnDE WAT IK KOn DOeN.”

“IK HEb EIGeNlIJK GeEn IDEe VAN DE VOoRzIE-
NInGen IN DE GeMeEnTe UTrECHT WAT 
BeTrEfT HEt BeStRIJDEn VAN ISlAMoFoBIE 
Of DISCRIMINATIE. IK WEeT DAT JE BIJ VEr-
SCHIlLeNDE MoSKEeËn TeReCHT KAN”.

“Er ZIJN IN UTrECHT HEeL VEeL OrGANISATIEs 
MAAr IK MoEt EeRlIJK ZeGgEn DAT IK GeEn 
EeN KeN. IK HEb WEINIG VErTrOUWEn IN DAT 
SoOrT DINgEn. DE ISlAM En BUITeNlANDErS 
WOrDEn NoU EeNmAAL DOoR SoMmIGe 
MeNsEn NIEt GeACCEpTeErD”.
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