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Ter inleiding

Integratie is uit en het integratiebeleid is het afgelopen jaar op veel plaatsen
afgeschaft.
Toch gingen de discussies over integratie en alles wat daar – terecht of
onterecht – toe gerekend wordt, in 2011 onverminderd voort. Vaak hijgerig
en hyperig, soms nuchter en feitelijk. Sommige problemen werden
schromelijk overdreven en kregen absurd veel aandacht, andere problemen
werden onderschat en onder het tapijt geschoven.
Op Republiek Allochtonië hebben we geprobeerd niet alleen de waan van de
dag te volgen, maar hebben we ook veel aandacht gegeven aan onderzoek,
nuchtere feiten en achtergrondverhalen.
Degenen die nog willen terugblikken, vinden in dit jaaroverzicht links naar
tal van berichten.
Meer informatie over Republiek Allochtonië vindt u aan het eind van dit
jaaroverzicht.
Namens de redactie van Republiek Allochtonië wens ik u een heel gelukkig,
gezond en vrolijk 2102!

Ewoud Butter
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2011: de 20 artikelen die de meeste bezoekers trokken
1.

De migratie uit niet-westerse landen ontleed

2.

Turken in Nederland (de feiten)

3.

Onderteken de petitie Mauro moet blijven

4.

Feestartikelenzaak levert boerka's en betaalt de boerkabon

5.

Ahmed Marcouch: verdoving voor rituele slacht is halal

6.

Van Acker over de oorzaken en de aanpak van Marokkaanse
jeugdcriminaliteit

7.

Azahaf ontkent dat hij blij was met moord op Van Gogh

8.

Immigratie en emigratie nemen toe

9.

Turkse Nederlanders slaan alarm

10. Migrantenorganisaties roepen op links te stemmen
11. Hoezo is handen schudden De norm?
12. Nederlandse moskeeorganisaties willen Koptische kerken beschermen
13. Burgers in een open brief: we zijn polarisatie meer dan zat
14. Statenlid Naima Ajouaau draagt hoofddoek uit protest tegen PVV
15. Allochtone probleemjongeren: populaire cultuur zegt meer dan
etniciteit

16. Maxime Verhagen: multiculturele samenleving is een mislukking
17.

Wiens vrijheid van godsdienst?

18. Het wegkijken na Breivik
19. Mohammed Rabbae: Wilders is een racist in dienst van Israel
20.

Scheiding Kerk en Staat
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Januari 2011
Selectie van het nieuws
Turkse Nederlanders slaan alarm
Turks-Nederlandse professionals maken
zich ernstige zorgen over de toekomst van
Turks-Nederlandse jongeren. Dat laten zij
weten in een manifest dat op Republiek
Allochtonië en in de Volkskrant is
verschenen. Hieronder hun noodkreet.Lees
het artikel

o Nederlandse moskeeorganisaties
o
o
o

Het artikel leidde tot vele reacties,
waaronder:
o Turken in Nederland (de feiten)
o Turkse Nederlanders: integreren of
segregeren?
o Etnische organisaties zijn wél goed
voor de integratie
o GroenLinks Amsterdam vraagt
onderzoek naar isolement Turkse
Jongeren
Als het aan de PVV ligt komt Fatima
Elatik het provinciehuis niet in
De PVV wil het provinciehuis van NoordHolland tot verboden terrein voor
hoofddoekjes verklaren. Als het aan
lijsttrekker Hero Brinkman ligt, komen
zelfs bezoekers er met een hoofddoek niet
meer in, ook Fatima Elatik, voorzitter van
het Amsterdamse stadsdeel Oost, niet. ''Ik
ga met iedereen praten, maar ze komt het
provinciehuis niet in,'' reageert Brinkman.
''We zullen ergens anders moeten
afspreken.''
Meer nieuws:
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o
o
o

willen Koptische kerken
beschermen
Paul Schnabel: investeer in
migranten voor de zorgsector
Statenlid Naima Ajouaau draagt
hoofddoek uit protest tegen PVV
en CDA
School mag eisen stellen aan
hoofddoek
MBO mag handenweigeraar niet
weigeren
VVD Den Haag pleit voor
allochtonenstop
IND zet wel vaker doodzieke
mensen het land uit

Selectie van artikelen met
onderzoek en cijfers
Feit en fictie over migratie en integratie
Leo Lucassen (hoogleraar sociale
geschiedenis, Universiteit van Leiden)
sprak tijdens de lancering van de website
vijfeeuwenmigratie.nl. Hij prikte drie
tamelijk hardnekkige mythes door.
Lees het artikel
Meer onderzoek en cijfers:
o Minder Amsterdammers voelen
zich gediscrimineerd
o Achttien meldingen bij
Marokkaans Meldpunt tegen
Racisme en Discriminatie
o Onderzoek naar lespraktijken in
moskeeën is gestrand
5

o Opmerkelijke emigratiecijfers
o 'Tsunami van islamisering' is een
o
o
o
o
o
o
o
o

leugen. De feiten.
Hoe snel islamiseert Amsterdam?
Antisemitisme op het internet is
vooral autochtoon probleem
Polarisatie, radicalisering en
discriminatie in Noord-Holland
Trouwen? Als het maar niet met
een Marokkaan is
Amsterdam wordt steeds 'witter'
Tweederde van de emigranten uit
Nederland is van allochtone
afkomst
Aantal moslims in Europa stijgt
komende 20 jaar met 2%
Aantal asielverzoeken in 2010
gedaald

Selectie achtergrondartikelen
o Eerherstel voor jodenmanussie
(over de Joodse begraafplaats in
Zeeburg)
o Slechts twee weken zomerschool:
weggegooid geld (over de
zomerschool)
o Cartoonist Abttoy: ‘Wilders heeft
gelijk maar ook weer niet’
o Gezocht: polderimams

Opinie, hype en debat
De drie monotheïstische religies hebben
elkaar gewoon niets te verwijten
"Het domste wat je dan als eenvoudige
gelovige kunt doen, is meegaan met die
zinloze concurrentiestrijd en roepen dat
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hunnie erger zijn. We zijn allemaal even
erg. Stop je energie liever in de bestrijding
van de radicale, intolerante elementen
binnen je eigen groep. Maak hen eens
belachelijk voor de verandering." Dat
schrijft Hassnae Bouazza.
Lees het artikel
Tijd voor een neutraal meldpunt
discriminatie internet
Mohamed Aissati zet vraagtekens bij de
werkwijze van het Meldpunt Discriminatie
Internet.
Lees het artikel en de reactie: MDI reageert
op beschuldigingen
En verder:
o Sharia4Holland publiceert
telefonische discussie Abou Imran
en Sheikh Fawaz
o Sheik Fawaz: mensen achter
Sharia4belgium/sharia4holland
horen in gevang of gesticht
o Weinig geld voor hulp aan
Pakistan. Slechte timing of slecht
imago?
o Een flutdebat over het gevaar van
de islam
o Kutmarokkanen en kankerjoden
o Andree van Es: vrijheid van
homo's en vrouwen wordt niet
bedreigd door allochtonen
o And now for something
completely different.....de boerka!
o De Schijnheiligheid van de NietBestaande Joods-Christelijke
Traditie
o Fatima in het provinciehuis
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Februari 2011

Selectie van het nieuws
Kabinet geeft geen prioriteit aan
tegengaan van segregatie in onderwijs
Voor het kabinet zijn 'zwarte' en 'witte'
scholen geen item meer. “Het gaat om de
kwaliteit van het onderwijs. Wit of zwart
is minder belangrijk”, zegt minister van
Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA)
vandaag tegen de Volkskrant. De
projecten die door het vorige kabinet zijn
gestart zullen nog wel doorgaan. Lees het
artikel en 2 reacties:
o De schaamlap van Van
Bijsterveldt (Pieter Hilhorst)
o Van Bijsterveldt geeft een ideaal
op: goed onderwijs voor iedereen
(Lodewijk Asscher)
Ander nieuws:
o Initiatief voor nieuwe islamitische
middelbare school in Amsterdam
o Minister Kamp (VVD) wil
werkloze MOE-landers uitzetten
o Homo imam komt naar Nederland
o Surinaams Inspraak Orgaan
vraagt aandacht voor
huwelijksmigratie
o Moslimomroepen grijpen naast
zendtijd
o Minister Leers wil strenge regels
kennismigratie
o Maxime Verhagen: multiculturele
samenleving is een mislukking
o Burgers in open brief: we zijn
polarisatie meer dan zat
o Veel moslims missen aftrekpost
door nalatigheid moskeebesturen
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o Etnische registratie is zoooooo
1940
o Statenlid Naima Ajouaau
bedreigd vanwege hoofddoek

Selectie van artikelen met
onderzoek en cijfers
Veel migrantenvrouwen niet aan het
werk vanwege gezondheidsproblemen
12% van de Turks-Nederlandse vrouwen
ervaart de eigen gezondheid als (zeer)
slecht. Dat is veel meer dan bij de mannen
uit die groep (1%) en dan bij vrouwen uit
andere migrantengroepen: 9% bij
vrouwen van Marokkaanse en 6% bij
vrouwen van Surinaamse herkomst. 50%
van de vrouwen van Turkse herkomst
heeft een baan van ten minste een uur per
week.
Meer onderzoeken en feiten:
o Vluchtelingen in Nederland:
werkloos, slechte gezondheid,
maar wel veilig
o Werkloosheid onder niet-westerse
allochtonen in 2010 gestegen
o Mediawijsheid allochtone
jongeren
o Remigratie Marokkanen draait
vaak uit op 'n mislukking
o Immigratie én emigratie nemen
toe

Selectie achtergrondartikelen
Over vrijzinnige alevieten: het geloof
van de vliegende vogels
7

Alevieten worden door de Turkse
soennieten vaak als ketters beschouwd
omdat ze losser omgaan met de regels van
de Koran. In de alevitische
gemeenschapshuizen (cemevi's) zitten
mannen en vrouwen (zonder hoofddoek)
door elkaar. Alevieten vasten meestal niet,
ze gaan niet naar de moskee en ze bidden
wanneer ze daar behoefte aan hebben.
Lees het artikel

o
o
o
o
o

Inburgeringscursus: maak kennis met de
Nederlandse reaguurders
Een selectie van de reacties die op de site
van dagblad Spits verschenen nadat daar
een filmpje was geplaatst waarop te zien
is hoe een groep van volgens Spits
Nederlands-Marokkaanse jongeren in
Gouda een meisje sloegen, trapten en haar
fiets probeerden af te pakken. Een link
naar dit bericht in Spits vind je onderaan
dit blog.Lees het artikel

o

Opinie, hype en debat

o

o Over de premier van alle
Nederlanders, de tranen van
Fatima en de bloemen van Hero
o De sharia in de grondwet – Hoe de
ChristenUnie met een doldwaas
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o
o
o
o
o
o

o

voorstel de liberale rechtsstaat
schaadt
Wat doen we met islamitisch
antisemitisme?
Een ander Arabisch geluid
Er zitten vast nog wel goede
Marokkanen bij. Heus.
Marokko kent geen Tahrirplein,
wel Koninklijke Boulevards
Demagoge van Trouw over
thuisonderwijs
Godsdienstvrijheid en ritueel
slachten
Gaat de provincie Zuid-Holland
de islam een halt toe roepen?
Baard en boerka zijn niet verdacht
'Alle dieren zijn gelijk'
Egypte en het gelijk van de
islambashers
Streven naar levensbeschouwelijk
neutrale ruimte is onzinnig
Multiculturalisme als ideologie is
onzin
Hoezo is handen schudden De
norm?
Echte vrijheidsstrijders strijden
voor mening van politieke
tegenstanders
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Maart 2011
Selectie van het nieuws
Donner scherpt eisen aan voor
Nederlandse nationaliteit
Minister Donner van Binnenlandse Zaken
wil de eisen aanscherpen voor het
verkrijgen van de Nederlandse
nationaliteit. Iedereen die Nederlander
wil worden, moet zijn oude nationaliteit
opgeven. Uitzondering zijn mensen die
geen afstand kunnen doen. Daarnaast
moet iedereen een taaltoets doen, moet de
aspirant Nederlander tenminste het
minimumloon verdienen en kunnen
aantonen twee jaar werkervaring of een
beroepsopleiding te hebben. Lees het
artikel
Ander nieuws:
o ISBO verontwaardigd over
berichtgeving islamitisch
onderwijs
o Meisje (15) gaat naar rechter om
hoofddoek te kunnen dragen
o "Wegens haatmail zijn namen van
medewerkers verwijderd"
o Marokkaanse overheid wil
cultureel centrum openen in
Amsterdam
En een reactie van Evelien van
Roemburg:
o 'Woef' zei Wilders over het
Marokkaans Cultuurcentrum

Selectie van artikelen met
onderzoek en cijfers
Nederlandse moslim genuanceerder
over homo's dan Duitse boer
Republiek Allochtonië: Jaaroverzicht integratie 2011

De opvattingen van Nederlandse
moslims over homoseksualiteit zijn
genuanceerder dan die van Duitse boeren
of de gemiddelde Griek. Ze zijn ook
progressiever dan moslims in de
omringende landen. Dit blijkt volgens de
Volkskrant uit een nog lopend
promotieonderzoek van Elmar Jansen,
politicoloog aan de Universiteit van
Amsterdam. Lees het artikel
Keiharde feiten: migratie uit nietwesterse landen ontleed
Helaas wordt er heel veel gediscussieerd
zonder de feiten te kennen. Iedereen
roept maar wat en als een bepaald idee
iemand goed uitkomt dat wordt het
meteen tot feit gemaakt. De feiten echter
zijn zo op te halen bij het CBS. Dat doet
men niet of vervalst de gegevens." Dat
concludeert Flip van Dyke in een
bijzonder uitgebreid artikel over
immigratie en emigratie. Lees het artikel
Meer onderzoek en feiten
o Noodzaak en effect van
antidiscriminatieprogramma’s
in het primair onderwijs
o Verband taalvaardigheid en
gezondheid allochtone
ouderen
o Hoogleraar: meer
samenwerking met moskeeën
en meer ruimte voor religieuze
plichten moslims
o Allochtone probleemjongeren:
populaire cultuur zegt meer
dan etniciteit
o Tweedeling onder Antillianen
en Arubanen in Amsterdam
9

o Allochtone mantelzorgers
o
o
o
o

vaak zwaar belast
MDI jaarverslag 2010 is uit
Intolerant Europa
Etnische diversiteit leidt tot
minder vertrouwen
Meeste Poolse immigranten
gaan weer terug naar Polen

Selectie achtergrondartikelen
Allochtoon electoraat stemt heus niet
alleen op allochtone kandidaten
Bij de afgelopen Provinciale
Statenverkiezingen hebben allochtone
kandidaten veel stemmen behaald. Maar
niet alleen bij de PvdA, ook allochtone
kandidaten van andere partijen deden het
goed bij de PS-verkiezingen. Lees het
artikel
De stemming in het land is helemaal
niet zo negatief
De stemming in Nederland over
samenleving en politiek is negatief: veel
mensen vinden dat het slecht gaat. En
wie het zelf niet slecht vindt gaan vindt
de stemming negatief omdat anderen het
zo slecht vinden gaan. Maar volgens SCPonderzoekers Paul Dekker en Josje den
Ridder is het alarmisme overdreven.
Lees het artikel

Opinie, hype en debat
Misverstanden in het debat over de
scheiding van kerk en staat
Het zijn grote woorden, de discussie
erover keert met grote regelmaat terug en
cirkelt rond de relatie tussen overheid en
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geloof. Het gaat dan bijvoorbeeld over de
vrijheid van een politieke vereniging om
vrouwen te weren uit politieke functies,
om de vrijheid van een islamitische leraar
of ambtenaar om een vrouw geen hand te
geven, om de vrijheid van christelijke
scholen om geen homoseksuele leraren
aan te nemen of de vrijheid van een kerk
om homoseksuele kerkgangers de hostie
te onthouden.
Meer opinie-artikelen:
o Scheiding Kerk en Staat
o Het liberale hart van Jeanine
Hennis - Over vrijheden en
onbegrip
o De mislukking van het antimulticulturalisme
o Nederland voor de Nederlanders!
o Arabische lente schreeuwt om
een ander Midden-Oostenbeleid
o Turkse jongeren in de shit?
o De eigen cultuur wordt gebruikt
als schild
o Een neutrale overheid
o Secularistische dwingelandij
o Als het paard van Troje:
indringen en overwinnen
o Vergrijzingsgolf vraagt om
migranten
o Kan de immigratie van nietwesterse allochtonen worden
gehalveerd?
o Neem een voorbeeld aan de
Amerikanen (over ritueel
slachtverbod)
o Boze burgers, rancune en
(multicultureel) onbehagen
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April 2011
Selectie van het nieuws
Marokkaans Netwerk tegen Racisme:
rechter maakt grote vergissing
Het Marokkaans Netwerk tegen Racisme
en voor Sociale Cohesie denkt dat de
rechter een grote vergissing maakt als hij
zegt dat het hoofddoekverbod op een
Volendamse school geen inperking is van
vrijheid van meningsuiting of
discriminatie op basis van geloof. Lees
het artikel
Migranten willen onderwijs in eigen
taal en cultuur
Migranten willen dat hun kinderen les
krijgen in de eigen taal en cultuur,
daarom beginnen ze binnenkort een
eigen school in Marokko.
Het is een initiatief van een MarokkaansNederlandse moeder in Casablanca.
Lees het artikel

Selectie van artikelen met
onderzoek en cijfers
De jaarcijfers extremisme van Europol
en de AIVD
Volgens Europol vonden er in 2010 in de
EU in totaal 249 terreuraanslagen plaats,
waarbij zeven mensen omkwamen en
tientallen anderen gewond raakten. Het
merendeel (160) van de aanslagen werd
gepleegd door separatisten, gevolgd door
links extremisten (45). Drie van de 249
aanslagen werden toegeschreven aan
islamistische terroristische groeperingen.
Extreemrechts kende ‘n rustig jaartje.
Lees het artikel
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Allochtone kinderen krijgen niet een te
laag schooladvies
Allochtone ouders hebben vaak de
indruk dat hun kinderen in groep 8 van
de basisschool relatief vaak een lager
advies voor de middelbare school krijgen
dan ze aankunnen. Dit blijkt niet het
geval. Lees het artikel
Allochtone jongeren eerder het huis uit
dan Nederlandse jongeren
Allochtone jongeren in Nederland
verlaten het ouderlijk huis gemiddeld op
jongere leeftijd dan Nederlandse
jongeren. Dit concluderen NWOonderzoekers Aslan Zorlu en Clara
Mulder. De uitkomst van hun onderzoek
is opmerkelijk. In de landen van
herkomst gaan deze jongeren vaak op
relatief late leeftijd het huis uit.
Lees het artikel
Werkloosheid allochtonen in 2010 met
2% gestegen
De werkloosheid onder niet-westerse
allochtonen steeg van 11% in 2009 naar
13% in 2010. Dat is meer dan tweemaal zo
hoog als het werkloosheidspercentage
onder autochtone Nederlanders (5,5%).
Lees het artikel

Selectie achtergrondartikelen
Terrorismeafdeling kan voedingsbodem
voor radicalisering zijn
Gedetineerden op de terroristenafdeling
in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught
worden onvoldoende voorbereid op hun
terugkeer in de samenleving. Hierdoor
kan het risico op radicalisering en
recidive toenemen. Lees het artikel
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Opinie, hype en debat
Massahysterie en massa-immigratie
Tekst: Leo Lucassen
Eind december presenteerde het CBS de
nieuwste cijfers over immigratie naar
Nederland in 2009, waaruit bleek dat er
in dat jaar een record aantal van meer
dan 146.000 immigranten de grens was
gepasseerd. Dat was voor Tweede
Kamerleden weer aanleiding om de
regering te vragen hen van cijfers te
voorzien over deze ontwikkeling. Hier
was iets ernstigs aan de hand. Ons kleine
land dat toch al zo worstelde met een
volstrekt mislukte integratie van grote
groepen laaggeschoolde immigranten
werd onder de voet gelopen door nieuwe
horden die ‘onze’ nationale identiteit
bedreigde, de kans op terrorisme
vergrootten en de staatsruif leeg kwamen
eten. Lees het artikel
School Volendam mag hoofddoek
verbieden (en de mogelijke gevolgen)
Tekst: Martijn van Dam
De kantonrechter in Zaandam heeft de
Don Boscoschool in Volendam in het
gelijk gesteld in de zaak die een 15-jarige
leerlinge tegen de school had
aangespannen om een hoofddoek te
mogen dragen op school. De gevolgen
van de uitspraak kunnen groot zijn.
Lees het artikel
Hypocrisie in het integratiedebat (1): de
schietpartij in Alphen
Het Nederlandse integratiedebat staat
stijf van de hypocrisie. Of het nu om
hoofddoekjes gaat, vrijheid van
meningsuiting, ritueel slachten of
recentelijk de schietpartij in Alphen: we
hanteren in Nederland andere maten
voor allochtonen dan voor autochtonen
Republiek Allochtonië: Jaaroverzicht integratie 2011

en we gebruiken andere normen en
waarden voor gelovigen dan voor nietgelovigen.
Lees het artikel
Meer opinies en hypes

o Hypocrisie in het integratiedebat
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

(2): vlees
Hypocrisie in het integratiedebat
(3): Meten met 2 maten (over de
verboden lezing)
'Kanker Hoofddoek' is hit op
internet
Integratieprobleem is meest
overschatte probleem van deze
tijd
Ahmed Marcouch: verdoving
voor rituele slacht is halal
De onzin van het CBS
De vrijheid van anderen. Over
ritueel slachten,
godsdienstvrijheid en nog zo wat
"Zoveel is nu wel duidelijk:
religie is meer dan een mening"
Hoofddoekverbod leidt tot
segregatie onderwijs
Kwestie koshere slacht legt
barsten bloot in mythe van
'joods-christelijke' cultuur
Niemand houdt van
sharia4holland
Dialoog tussen de religies:
toekomst of verleden tijd?
De schoolregels van Don Bosco
en de hypocrisie van Ephimenco
Allochtone jongeren werken aan
eigen integratie dankzij internet
Islamofobie en de media
Burgerschap en diversiteit
Zijn 'vernielingen' moskee het
werk van 'vandalen'?
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o Advies RMO over toekomstig

Mei 2011
Selectie van het nieuws:
Azahaf ontkent dat hij blij was met
moord op Van Gogh (interview)
Mohamed Azahaf (28 jaar), projectleider
polarisatie en vervreemding in het
Amsterdamse stadsdeel Oost, is nooit blij
geweest met de moord op Theo van
Gogh. Dat verklaart hij in een gesprek
met Republiek Allochtonie.
Lees het artikel
Kabinet: geen specifiek beleid voor
allochtone jongeren
De jeugdwerkloosheid onder allochtone
jongeren is al jaren twee keer zo hoog als
onder autochtonen. Toch wil het kabinet
geen apart beleid voor allochtone
werkloze jongeren. FNV Jong
waarschuwt dat hun achterstand groot
blijft, wanneer er niets extra’s voor hen
wordt gedaan.
Lees het artikel
Migrantenorganisaties willen film
vertonen tijdens proces Wilders
Tijdens de voortzetting van de strafzaak
tegen PVV-leider Wilders zal de film
Fitna waarschijnlijk opnieuw getoond
worden in de rechtszaal. De benadeelde
minderhedenorganisaties in de strafzaak
willen daarnaast ook een korte film
vertonen: een compilatie van ongeveer
vijf minuten met TV-fragmenten van
Wilders. Ze willen daarmee de herhaling
en felheid van Wilders in beeld brengen.
Lees het artikel
En verder:
o GroenLinks pleit voor sociaal
leenstelsel voor inburgeraars
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migratiebeleid
o Social media spelen een
belangrijke rol in integratie
o Nieuwemoskee Live:
discussieplatform voor kritische
geluiden uit de
moslimgemeenschap
o Westermoskee lijkt definitief van
de baan

Selectie van artikelen met
onderzoek en cijfers:
Extreemrechts in Amsterdam?
Sinds 2004 zijn georganiseerde
extreemrechtse groepen niet erg actief
geweest in Amsterdam. De actieve
aanhang van extreemrechtse formaties is
klein, ook in vergelijking met gemeenten
rondom Amsterdam. Wel is er sprake van
een forse toename van extremistische
uitingen op het internet, waaronder ook
van Amsterdamse activisten. Verder is er
onder delen van de Amsterdamse
bevolking sprake van een diffuus
cultureel onbehagen en ook discriminatie
op etnisch-religieuze grondslag komt
geregeld voor. In de buurten en
stadsdelen waar extreemrechts in het
verleden veel stemmen won, bestaat nu
veel sympathie voor de PVV. Lees het
artikel
Van Acker over de oorzaken en de
aanpak van Marokkaanse
jeugdcriminaliteit
Sinds eind jaren 80 in het Parool de eerste
artikelen over criminaliteit onder
Marokkaanse jongeren verschenen, wordt
er gesproken over het probleem dat
Marokkaanse jongeren veel keer vaker in
contact komen met de politie dan
autochtone jongeren. Nu de, voor
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sommigen omstreden, opvattingen van
Juliaan van Acker, emeritus hoogleraar
orthopedagogiek. Lees het artikel
Meer onderzoek en feiten:

o Volgzame types hebben meeste
o
o
o
o
o
o

last van vooroordelen
Wat werkt tegen polarisatie en
radicalisering?
Etnische tweedeling in
Amsterdam neemt toe
Allochtonen vaker depressief of
schizofreen
Antisemitisme komt veel voor bij
moslimjongeren in Brussel en is
theologisch geinspireerd
Niet meer geweld in allochtone
gezinnen
Helft allochtone stagiairs
vermoedt discriminatie bij
sollicitatie

benadeelde partijen in de zaak-Wilders.
Volgens haar roept op tot uitsluiting en
intolerantie en legt een 'hypotheek van
angst en haat' op de schouders van
allochtonen. Lees het artikel

Meer opinies:

o Anne Ruth Wertheim: Wilders
o
o
o
o
o
o

Selectie achtergrondartikelen

o

Extremistische weetjes
Is Geert Wilders extreemrechts? Zijn de
organisaties die zich in het proces tegen
Wilders als benadeelde partijen hebben
gemeld extreemlinks? Of is de
salafistische Fawaz Jneid een
extremistische moslim? Er zijn mensen
die, afhankelijk van hun eigen (politieke)
opvattingen één of meerdere van deze
vragen met ‘ja’ zullen beantwoorden.
Lees het artikel

o

Opinie, hype en debat

o
o
o
o
o
o
o
o
o

dodelijke woorden
'Ik slacht dat schaapje weer
ouderwets gezellig op m’n
balkonnetje'
Stop uitsluiting Iraanse student
Hosni Mobarak vertrekt in goed
overleg
Hoofddoek, hoer en horigheid
De geschiedenis van de
Arabische landen herhaalt zich,
deel 1
Daar waar met liefde en
tederheid gevreeën wordt, wordt
niet geschoten
De weg naar Osama; over
barbaarsheid en beschaving
Gearrangeerde huwelijken en
huwelijksdwang
Progressieve partijen moeten niet
bang zijn voor debat over islam
God en de PvdA
Niet Geert, maar de moslim
Strijd om de publieke ruimte –
Hizb ut Tahrir op de Dam
Het vaderland als huurwoning
Inburgering 3.0 of uitsluiting
De neefjes van Von Papen
Von der Dunk houdt niet Geert,
maar ons een spiegel voor
Wilders lijkt op Hitler - u niet?

'Ik wens geen paria te worden in
mijn eigen land'
Amal sprak afgelopen week in de
Amsterdamse rechtbank namens de
Republiek Allochtonië: Jaaroverzicht integratie 2011
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Juni 2011

Selectie van het nieuws
Kabinet: emancipatie van etnische
minderheden volbracht
Het kabinet-Rutte zal zich niet in gaan
zetten voor de emancipatie van etnische
minderheden. Dat betekent een breuk
met vorige kabinetten die juist veel
belang hechten aan de emancipatie van
minderheden.
In de hoofdlijnen van het
emancipatiebeleid die minister Van
Bijsterveldt onlangs naar de Tweede
Kamer stuurde wordt voor het eerst sinds
tijden geen woord meer gewijd aan
etnische minderheden. Gisteren werd
daarover gedebatteerd.
Lees het artikel
Marokkaans Netwerk: "De Nederlandse
rechtsstaat is in gevaar"Het Nederlands/
Marokkaans Netwerk tegen racisme en
voor sociale cohesie heeft met grote
teleurstelling en verbazing kennis
genomen van de uitspraak door de
rechtbank in de zaak tegen Wilders. Dat
laat het Netwerk weten in een
persbericht.
Lees het artikel
SMN teleurgesteld over uitspraak
rechter in zaak-Wilders
Het SMN is zeer teleurgesteld in de
uitspraak van de rechter in de strafzaak
tegen PVV-voorman Geert Wilders. We
respecteren de uitspraak van de rechter,
maar constateren ook dat de anti-moslim
uitspraken van Wilders blijkbaar
Republiek Allochtonië: Jaaroverzicht integratie 2011

juridisch toelaatbaar zijn. Dat is
teleurstellend. Het SMN vindt dat op
basis van uitlatingen van de heer Wilders,
er grond was om te worden veroordeeld
voor discriminatie en aanzetten tot haat.
Lees het artikel
En verder:
o Van der Laan: ‘Chinezen bijna
geïntegreerd’
o Anne Frank Stichting stopt met
monitor racisme en extremisme
o DIDF, organisatie van
arbeidsmigranten, bestaat 25 jaar
o Poging tot brandstichting bij
moskee Enkhuizen
o De 'Marokkaanse lente' leidt tot
heftige discussies onder
Nederlandse Marokkanen

Selectie van artikelen met
onderzoek en cijfers
Republiek Allochtonië presenteert:
databank onderzoek integratie
In het integratiedebat gaat het vaak over
beelden en zelden over feiten. Republiek
Allochtonië zet voor u de harde en de
minder harde feiten op een rij. In de
databank onderzoek integratie vindt u
links naar artikelen over onderzoek of
naar artikelen en factsheets die zijn
gebaseerd op onderzoek. Lees het artikel
Meer onderzoek en feiten:
o Emoties van MarokkaansNederlandse jongeren heel erg
Hollands
15

o Terrorisme gevaarlijk voor
o
o
o
o
o

bedrijven, ongevaarlijk voor
burgers
Ook PVV'ers voelen zich
gediscrimineerd
Schoolsamenstelling heeft maar
een klein effect op de
schoolprestaties
Chinezen in Nederland
Vluchtelingenwerk presenteert
'vluchtelingen in getallen 2011'
Etnische diversiteit versterkt
sociale banden

Opinie, hype en debat
De zin en onzin van minderhedenbeleid
Tekst: Ewoud Butter
Integratiebeleid is ‘uit’ en over ‘
diversiteitsbeleid’ hebben we het liever
ook niet meer. Vorige week werd
bovendien duidelijk dat het kabinet
etnische minderheden heeft geschrapt als
doelgroep van het emancipatiebeleid. Is
de emancipatie en integratie van deze
groepen dan voltooid? Wanneer het
doelgroepenbeleid wordt afgeschaft,
benaderen we allochtonen dan in het
vervolg primair als individu of ook nog
als onderdeel van een groep? De
discussies over integratiebeleid in een
historisch kader. Lees het artikel

o Mauro nog lang niet thuis: de
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Meer opinie-artikelen:

o Écht integratiebeleid met
kwantificeerbare doelen
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o

Nederlandse staat geeft en neemt
Pijn en gelijkheid - Na het
Kamerdebat over ritueel slachten
Marokkaanse draaideurpolitiek de heersende koning en zijn elite
Integratienota negeert bestaande
waarden
Vergeet die Nederlandse
waarden!
Stoppen met integratiebeleid is
een historische vergissing
Integratiebeleid Rutte I mist
onderbouwing
Libië en zijn honden en ratten
Why was the Left trapped into
Multiculturalism?
Journalist Rachid Nini moet vrij
Secularisme, scheiding van kerk
en staat en islam
Dubieuze moslimbobo's perfect
geïntegreerd
'Het fabeltje van bedwelmd
slachten'
Buitengewoon gevangen in de
war against terror – De casus
Saddek Sbaa
Bonairiaanse Nederlanders:
tweederangs burgers?
Het OM pleit voor fictie en
vrijspraak
Anti-Polen…?
Het democratiseringsproces in
Marokko na 20 februari:
uitdagingen en perspectieven
Bachar en het draaiboek van zijn
vader
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Juli en augustus 2011

Selectie van het nieuws
‘Hindostaanse boot ingezet tegen
zelfmoord homojongeren'
Tekst: Kemal Rijken
Op de 16de editie van de Gay Pride Canal
Parade deed voor het eerst een boot met
Hindoestaanse en islamitische
homoseksuelen van Surinaamse komaf
mee. Binnen de gemeenschap is
homoseksualiteit een groot taboe
waarmee vooral jongeren worstelen.
Soms leidt het zelfs tot zelfdoding.
Lees het artikel
Kabinet neemt aanvullende maatregelen
om discriminatie aan te pakken
Het kabinet gaat aanvullende
maatregelen treffen om discriminatie
tegen te gaan, schrijven minister van
Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD)
en minister van Binnenlandse Zaken Piet
Hein Donner (CDA) in een brief aan de
Tweede Kamer. Zo wordt de
mogelijkheid om aangifte doen verruimd
en komt er een campagne die de
aangiftebereidheid van slachtoffers van
discriminatie moet vergroten.
Lees het artikel
Meer nieuws:
o Verhagen: 'Angst voor
buitenlanders begrijpelijk en
terecht'
o Representativiteit
moslimomroepen moet opnieuw
beoordeeld worden
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o Joodse gemeenschap betaalt
o
o
o
o
o
o
o

jaarlijks 8 ton aan beveiliging
Onrust in Helmond
Inburgeringscursus is voor
Turkse immigranten vrijwillig
Ramadan 2011: geen festival, wel
(iets) meer aandacht in de
supermarkt
Amsterdam presenteert film over
aanpak radicalisering
Rechter: Westermoskee komt er
niet
Hulpmix.nl erkend als effectieve
interventie
En de aanslag van Anders Breivik
in Noorwegen (zie verder opinie)

Selectie van artikelen met
onderzoek en cijfers
Discriminatie kan leiden tot depressie
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat
discriminatie op basis van etnische
afkomst een negatieve invloed heeft op
de gezondheid.
Studies uit Engeland en de Verenigde
Staten laten zien dat discriminatie
samenhangt met een slechter ervaren
gezondheid, gebruik van verdovende
middelen, hoge bloeddruk en een minder
goede psychische gezondheid.
Lees het artikel
Meer onderzoek en feiten:
o Aandeel migratie in
bevolkingsgroei is in Nederland
laagste van Europa
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o Chinese Nederlanders, van
horeca naar hogeschool
o Meer Oosteuropeanen dan
verwacht
o De hijab in Frankrijk, Duitsland
en Nederland

Selectie achtergrondartikelen
Joodse Marokkanen in Nederland:
groene of blauwe ster?
De laatste tijd is er in Nederland veel te
doen over Marokkaanse jongeren die
joden bedreigen of beledigen. Maar hoe is
het om in Nederland te wonen en allebei
te zijn: Marokkaans én Joods? 'Mijn zoon
durft niet te zeggen dat ik uit Marokko
kom.''70 procent van mijn klanten is
Marokkaan', zegt de joods-Marokkaanse
garagehouder Jacob al-Malagh (47). 'Ik
drijf handel met Marokkanen, er werken
Marokkanen bij me.' De leden van de
kleine joods-Marokkaanse gemeenschap
– geschat op 50 tot 100 personen- ontmoet
hij in de synagoge en op feestdagen.
Lees het artikel

Opinie, hype en debat
Het wegkijken na Breivik
Tekst: Ewoud Butter
Premier Rutte heeft de afgelopen weken
laten merken weinig interesse te hebben
in een debat over de link tussen het
gedachtengoed van Anders Breivik en dat
van de stroming waartoe ook Geert
Wilders wordt gerekend. De reactie van
de premier past in een lange
(Nederlandse) traditie van 'wegkijken'.
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Onderaan het artikel links naar enkele
andere artikelen die de afgelopen weken
zijn verschenen over 'Breivik'. Lees het
artikel
En ook:
o Anders Breivik: de massaimmigratie en babytsunami
o Het nut van het islamdebat
Meer opinie:

o Over PVV en fascisme
o Boerkaverbod is het product van
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

een paternalistische overheid
De problemen in onze steden
kunnen wel wat meer islam
gebruiken
Integratienota Donner opent weg
naar willekeur
Integratienota zonder
toekomstperspectief
Nederland loopt achter de feiten
aan
Marokko: een prachtige
democratische etalage
Cultuur, identiteit en
gedoogsteun. De valkuilen voor
minister Donner
Being Dutch, More or less
Weg met de allochtoon!
Keti Koti: een dag voor iedereen
Het onbehagen van Verhagen
Nederlandse moskeeën ingezet
voor propaganda van het
Marokkaanse regime en een
reactie op dit stuk: De trukendoos
raakt leeg
Nieuwe grondwet Marokko is
oude wijn in nieuwe zakken
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September 2011

Selectie van het nieuws
Feestartikelenzaak levert boerka's en
betaalt de boerkabon
Een feestartikelenzaak uit Utrecht heeft
bekend gemaakt de boete te willen
betalen van klanten die bij de webwinkel
een boerka of niqaab hebben gekocht.
Wie straks nog in een boerka de straat
opgaat, krijgt een boete van maximaal
380 euro. Dat heeft het kabinet kabinet
besloten. Het boerkaverbod is een plan
uit het regeerakkoord van het kabinetRutte. Ter vergelijking: voor wapenbezit
wordt meestal een boete tussen de 100 en
400 euro gegeven.
Lees het artikel
Allochtonen hebben het moeilijk in
christelijk Ede
Twee berichten de afgelopen dagen uit
Ede: openbare basisschool De
Zuiderpoort in Ede-Zuid wil het aantal
allochtonen beperken en allochtone
leerlingen komen in het plaatsje in
Gelderland moeilijk aan een stageplaats.
Lees het artikel
Mogelijk nieuwe islamitische school
voor voortgezet onderwijs
Onderwijsminister Van Bijsterveldt heeft
de initiatiefnemers toestemming gegeven
een een nieuwe islamitische school voor
voortgezet onderwijs te starten in
Amsterdam. De gemeente Amsterdam,
bij monde van wethouder Lodewijk
Asscher staat niet te juichen, maar die
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heeft nauwelijks instrumenten om de
school tegen te houden.
Lees het artikel
Overig nieuws:
o 'Het klopt dat het vooral
Marokkanen zijn'
o Studente Malika Chtatou
organiseert extra collecte voor
KWF Kankerbestrijding
o WTF?! Volwassen worden na 11
september
o Moskee in Middelburg beklad en
vernield
o 'Wij vragen hier niet om uw
papieren'
o Flinke stijging
bijstandsuitkeringen aan
allochtone ouderen
o 'Het klopt dat het vooral
Marokkanen zijn'

Selectie van artikelen met
onderzoek en cijfers
Gemengde scholen dragen bij aan
integratie
Het kabinet steunt geen projecten meer
die moeten leiden tot het mengen van
autochtone en allochtone leerlingen,
omdat ze niet bijdragen aan hun
leerprestaties. Een gemiste kans, zo laat
onderzoek van socioloog Tobias Stark
zien. Want op gemengde scholen kunnen
leerlingen een positieve houding krijgen
ten opzichte van andere
bevolkingsgroepen. ‘De leerprestaties
19

mogen dan gelijk blijven, maar gemengde
scholen bevorderen de integratie wel
degelijk,’ aldus Stark. Lees het artikel
Religieuzen, mannen en rechtsconservatieve stemmers hebben meeste
moeite met homoseksualiteit
"De helft van degenen die ten minste een
keer per week naar de kerk gaan wijst
homoseksualiteit af. Onder degenen die
nooit naar de kerk gaan is dat aandeel
slechts 5%. Andere groepen met een
duidelijk groter dan gemiddeld aandeel
homonegatieven (meer dan 10%) zijn 65plussers, mannen en pvv-stemmers." Dat
schrijft het SCP in de vandaag
gepubliceerde studie Acceptatie van
homoseksualiteit in Nederland 2011.
Lees het artikel
Meer onderzoek en feiten:

o Ziekteverklaringen van
o
o
o
o
o

allochtone patiënten bij
psychotherapie
Poolse migranten in Nederland
Ghanezen in Nederland
Allochtone kinderen halen
achterstand in
Publicatie over eenzame
migrantenouderen
Jubileumboek 100 jaar Chinezen
in Nederland
Forse toename dementerende
migranten

Selectie achtergrondartikelen
Intercultureel spelen, trouwen en
opvoeden
Ruim een week geleden berichtte de
Volkskrant dat 43 procent van de
autochtone ouders het erg vindt wanneer
dochterlief zou thuiskomen met een
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allochtoon vriendje. Het bericht leidde tot
heftige discussies en opgewonden
columns. Republiek Allochtonie las het
hele artikel in J/M en geeft de
belangrijkste resultaten van het
onderzoek.
Lees het artikel

Opinie, hype en debat
Final Fatwa: beleef de islam individueel
en in vrijheid (en reacties)
Tofik Dibi (GroenLinks) doet samen met
Ahmed Marcouch (PvdA),
programmamaakster Naima Azough en
theoloog Mohamed Ajouaou een oproep
aan moslims om hun geloof individueel
en in vrijheid te beleven. Lees over hun
Final Fatwa en de reacties.
Lees het artikel en een reactie van
Mohammed Rabbae: De fatwa van Dibi
is misplaatst
Wiens vrijheid van godsdienst?
Tekst: Dilan Yesilgöz
Zonder gelijkheid bestaat geen vrijheid.
De overheid moet kunnen waarborgen
dat al haar burgers gelijk worden
behandeld. Op het moment dat gelijke
rechten in het geding komen, moet de
overheid ingrijpen. Daar mogen we als
samenleving nooit iets op afdingen. Dit is
de kern van een beschaafde democratie.
De discussie en publieke opinie rondom
het boerka-verbod heeft mij dan ook
enorm verbaasd. Van links tot rechts
wordt het recht om een boerka te dragen
verdedigd. In een rechtsstaat zou een
beperking van de vrijheid van godsdienst
niet passen. Maar juist een rechtstaat
moet de grenzen van deze vrijheid
bewaken. Zeker als onder het mom van
vrijheid van godsdienst individuen
onderdrukt en volledig geïsoleerd
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worden van de rest van de samenleving.
Lees het artikel

o Corrumperende macht van

Meer opinie-artikelen

o

o Onze pseudointellectueel en de
o
o
o
o
o
o
o

gemiste kansen
Islamitisch onderwijs - hoe
verder?
'Imane hoeft helemaal geen
hoofddoek te dragen'
Tien jaar na het keerpunt
We hebben allen dezelfde vijand:
extremisme en criminaliteit
Malversaties in het islamistisch
onderwijs
Kerk en Staat
Breivik: ‘Lone Wolf’ of
rechtsterrorist
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o
o
o
o
o
o
o
o

schoolbesturen en wat daaraan te
doen
'Besnijden? Had ik eerder moeten
doen!'
Boerkaverbod voor de bühne
Voedingsbodem
Binnen een maand taalles voor
Polen
Het Westen is een gevaar voor de
islam
The African invasion that didn't
happen. Why and how?
Kamerleden van islamitische
achtergrond laten achterban in de
steek
Het is tijd om de begrippen
allochtoon en autochtoon vaarwel
te zeggen
Monoculturele staat is een valse
illusie
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Oktober 2011

Selectie van het nieuws
Ik ben een Nederlander met
Marokkaans bloed. Ik ben een moslim
en ik heb fokking een Gouden Kalf in
mijn handen!
Acteur Nasrdin Dchar heeft gisteravond
op het Nederlands Film Festival in
Utrecht een Gouden Kalf voor Beste
Acteur gewonnen. Nasrdin Dchar
beklemtoonde in zijn dankwoord het
belang om te dromen, om niet bang te
zijn en met liefde en passie te leven.
"Tegen minister Verhagen zou ik willen
zeggen, en tegen Wilders en al die
anderen: Ik ben een Nederlander. Ik ben
trots op mijn Marokkaanse bloed. Ik ben
een moslim en ik sta hier met een fokking
Gouden Kalf in mijn hand.' Hieronder de
video met zijn dankwoord. Lees het
artikel
Meer nieuws:
o Marokkaanse islamist terug naar
Nederland
o "Zelfs in Europa blijk ik niet
veilig voor de tentakels van de
Marokkaanse geheime dienst"
o Voorzitter bestuur basisschool
Ede treedt af
o Stoutfonds opgericht om boetes
werkgevers te betalen
o Nederland mag Turk niet
uitzetten
o '21 stralen'
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Selectie van artikelen met
onderzoek en cijfers
Overheid neemt te weinig vluchtelingen
in dienst
Vluchtelingen zijn zwaar
ondervertegenwoordigd in banen bij de
overheid. Van de werkende vluchtelingen
heeft slechts 2 procent een baan bij de
overheid ten opzichte van 15 procent
onder autochtonen. Dat blijkt uit
onderzoek dat het CBS in opdracht van
VluchtelingenWerk Nederland heeft
gedaan. "Ik roep overheidsinstanties op
meer vluchtelingen in dienst te nemen",
zegt Dorine Manson, directeur van
VluchtelingenWerk Nederland.
Lees het artikel
Tweede generatie Turken gaat voor
huwelijkspartner uit Turkije
Tekst: Kemal Rijken
West-Europese Turken van de tweede
generatie kiezen vaak voor een
huwelijkspartner uit Turkije en houden er
een traditioneler seksepatroon op na.
Toch verschillen ze per land van elkaar.
Lees het artikel
Het rookgordijn van Gerd Leers

Opinie, hype en debat
Breivik, Wilders en het internationale
netwerk van integratiepessimisten
Tekst: Leo Lucassen en Jan Lucassen
In september verscheen de tweede druk
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van 'Winnaars en verliezers'. Hierin
hebben de gebroeders Lucassen een
nawoord geschreven waarin ze aandacht
besteden aan twee gebeurtenissen die
volgens de beide migratiespecialisten een
relatie hebben met het
integratiepessimisme in extreme vorm: de
afloop van het proces Wilders en de
terreurdaad van Anders Breivik.
Hieronder het volledige nawoord, zoals
dat in de tweede druk verschenen is.
Lees het artikel
De massa-immigratie kwam van rechts
Tekst: Martijn van Dam
In een rapport van een speciale
commissie van de Tweede Kamer wordt
pijnlijk duidelijk hoe de geschiedenis van
arbeidsmigratie naar Nederland zich
herhaalt. Vijftig jaar na de golf
gastarbeiders, is momenteel een vloed
van Oost-Europeanen gaande. In weerwil
van wat mensen zijn gaan geloven, was
de migratiegolf van de jaren zestig geen
links, maar juist rechts beleid. Vijftig jaar
later laat rechts zien niks geleerd te
hebben.
Lees het artikel
Mauro, Leers en ons politieke klimaat
Tekst: Dagtaak
Het moment lijkt steeds dichterbij te
komen dat Mauro inderdaad uitgezet
gaat worden. Mauro is een achttienjarige
jongen uit Angola die op 10-jarige leeftijd
in zijn eentje met het het vliegtuig naar
Nederland is gekomen en sinds die tijd in
pleeggezin woont. Hij is nu achttien.
Vrienden, kennissen en nieuwe familie in
Nederland. Contact met zijn familie in
Angola is er niet. Mauro is een
Nederlandse jongen geworden, die
Nederlands praat met een aangeleerd
Limburgs accent. Meer ingeburgerd kan
bijna niet.De minister, Leers, mag een
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uitzondering maken. En Leers lijkt dat nu
toch niet te gaan doen. De druk van de
PVV, maar ook de VVD is groot. Uitzetten
is daar het officiële parool.
Lees het artikel
Meer opinie- artikelen:

o Zijn vrouwen altijd lijdend
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

voorwerp?
Een valse start voor de linkse
vernieuwing
De hoofdman der hufters
Dchar, die ons raakte
Beoordeel politici op hun daden,
niet op hun afkomst
Kabinet vergroot kloof
allochtonen en autochtonen
Leers: immigranten zijn een
verrijking voor de samenleving
Slavernij en de erfelijkheid van
van alles en nog wat …
Het einde van de blanke
suprematie
Allochtone rolmodellen: zijn ze
echt nodig?
Pot, ketel en neo-cliëntelisme
Kwam de massa-immigratie van
rechts?
SMN: weinig aandacht voor
weggepeste allochtoon
Ben ik gekleurd…?!
Vertegenwoordigen islamitische
politici hun islamitische
achterban? Dibi versus Hasnaoui
SMN en IOT: allochtone ouderen
worden keihard gepakt
Massa-immigratie
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November 2011
o Presentatie van de film Actief
Selectie van het nieuws
Kristallnacht wordt dit jaar twee keer
herdacht
Dit jaar kunt u kiezen uit twee
Kristallnachtherdenkingen in
Amsterdam. Bij iedere herdenking is een
andere Amsterdamse bestuurder
aanwezig. Het Centraal Joods Overleg
(CJO) organiseert de herdenking met
burgemeester Eberhard van der Laan.
Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting
organiseert even later een bijeenkomst
met wethouder Andrée van Es
Lees het artikel
Arrestaties bij intocht Sinterklaas
Bij de intocht van Sinterklaas afgelopen
weekeinde heeft de politie in Dordrecht
en Amsterdam tien arrestaties verricht.
De actievoerders waren van plan een Tshirt met de tekst Zwarte Piet= Racisme
een protest te laten zien. De arrestaties en
het geweld dat daarbij werd gebruikt
zorgden voor veel ophef.
Hieronder een item van de
Wereldomroep. Lees het artikel
Meer nieuws:
o Eén jaar kabinet met PVV:
immigratie stijgt naar
recordhoogte
o Minderhedenorganisaties:
hardere aanpak van discriminatie
en werkloosheid nodig
o Schipholbrand onverwerkt
o Kijk op Diabetes lanceert
Netzolekker.nl
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Oud
Nederlandse expats willen
dubbel paspoort behouden
Marokkaanse en joodse jongeren
knappen begraafplaats op
Website voor allochtone meiden
die het leven niet meer zien zitten
Koerden worden nog steeds
bedreigd
VVD: subsidie aan het Landelijk
Overleg Minderheden (LOM)
afschaffen
Migratie-expert start blog uit
ergernis over domheid
immigratiedebat: het
Migratiespook
Website Palestine Link winnaar
Publieksprijs ASN bank
Wereldprijs
‘Integratie allochtone vrouwen
Amsterdam op de tocht’
De Krom wil met uitzend- en
minderhedenorganisaties praten
over discriminatie
Grote subsidie voor onderzoek
naar elite tweede generatie
Turken
Fenna Ulichki (GroenLinks) en
Fatima Talbi (PvdA) vragen om
actie tegen dumpen van vrouwen
Moskeeën vervullen niet alleen
religieuze, maar ook
maatschappelijke functies

Selectie van artikelen met
onderzoek en cijfers
Driekwart uitzendbureaus discrimineert
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Ruim driekwart van de Nederlandse
uitzendbureaus maakt zich schuldig aan
discriminatie en willigt verzoeken van
werkgevers in om geen Turken,
Marokkanen of Surinamers te leveren
voor een vacature. Dat blijkt volgens de
Volkskrant uit het afstudeeronderzoek
van de Vrije Universiteit naar
discriminatie in de uitzendbranche.
Lees het artikel
Is specifiek beleid voor Marokkaanse en
Antilliaanse jongeren succesvol?
In maart van dit jaar suggereerde het
actualiteitenprogramma Eénvandaag in
twee enigszins schreeuwerige
uitzendingen dat het Marokkanenbeleid
in 22 Nederlandse gemeenten mislukt
zou zijn.
Die conclusie leek voorbarig. Harde
cijfers die aantoonden dat het beleid
mislukt is, waren er niet. Harde cijfers dat
het beleid gelukt zou zijn, waren er
trouwens ook niet.
Inmiddels zijn er wel cijfers.
Lees het artikel
Meer onderzoek en feiten:
o Nederlandse Turken en
Marokkanen trouwen vooral in
eigen kring
o Steeds meer Polen in psychische
nood
o Succesvolle Marokkaanse
jongeren voelen zich door de
politiek amper vertegenwoordigd
o Opmerkelijk: een kwart van de
PVV-aanhang vindt geweld
toegestaan
o Migranten in Engeland gezonder
dan in Nederland
o Immigratie Somaliërs neemt fors
af
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Selectie achtergrondartikelen
‘Symbolische uitburgering’ en de
neonazi moorden in Duitsland
Tekst: Daan Beekers
Een nachtwake voor de slachtoffers bij de
Brandenburger Tor, een grote
demonstratie in mijn wijk Friedrichshain
en constante aandacht op radio en TV:
tijdens de afgelopen weken die ik in
Berlijn doorbracht stond de publieke
discussie hier in het teken van de door
neonazi’s gepleegde moorden op negen
middenstanders met een
migrantenachtergrond (mit
Migrationshintergrund zoals dat hier
heet), acht van Turkse en één van Griekse
afkomst. Een artikel over de ‘
dönermoorden’ en de lessen die we
daaruit in Nederland kunnen trekken.
Lees het artikel

Opinie, hype en debat
Mauro en migratiemythes
Tekst: Carolus Grütters
De publieke discussies over migratie,
immigranten en vluchtelingen wordt
beheerst door oneliners, die veelal
getuigen van een gebrek aan kennis en
inzicht. Aan de borreltafel kun je daar je
schouders over ophalen; het wordt echter
verontrustend indien oneliners
uitgangspunt van beleid wordt.
Lees het artikel
'Turken kunnen zich gaan afreageren op
Nederlandse samenleving'
Tekst: Tuncay Çinibulak
In Amsterdam werd vorige week het
Turk-Koerdische conflict gewelddadig
uitgevochten. De brandhaard was het
Nederlands-Koerdisch Cultureel
Centrum in Amsterdam. Een groep
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Turkse jongeren bestormde na een
vreedzame demonstratie op 23 oktober
het centrum. Aanleiding voor de
demonstratie was de recente aanslag van
de Koerdische PKK in Zuid-Oost Turkije,
waarbij 24 Turkse militairen omkwamen.
Een woordvoerder van de Amsterdamse
politie verklaarde door de rellen te zijn
verrast. Ik zet hier vraagtekens bij.
Lees het artikel
En de reactie van Zihni Özdil: Voor Jonge
Turken doet Nederland er niet toe
Individuen als Mauro herinneren ons
eraan dat wij architect zijn van het
systeem
Tekst: Tofik Dibi
We leven in een multimediaal
informatietijdperk met dagelijks een
bombardement aan beelden en berichten.
Beelden en berichten die voortdurend
herhaald worden en zo tot absolute
waarheid worden verheven. Een goed
voorbeeld: "immigranten vormen een
belasting voor de samenleving, zijn
oververtegenwoordigd in de sociale
zekerheid en criminaliteit en
ondervertegenwoordigd in het
arbeidsproces."
Statistisch kan dit kloppen, maar soms
staat er iemand op die het groepsdenken
achter die absolute waarheid in twijfel
trekt. Lees het artikel

Lees het artikel
Meer opinie-artikelen:

o Nederlanderschap van vreemde
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

" Moderne Marokkaanse vrouw date
liever een (bekeerde) autochtoon"
Moderne Marokkaanse vrouwen laten de
meeste Marokkaanse mannen ver achter
zich. Daarom wijken ze uit naar
(bekeerde) Nederlandse mannen. Dat
stelt Nora Kasrioui vandaag in de
Volkskrant.
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smetten vrij!
Testament van gemiste kansen
Brandbommen in Parijs (over
cartoons en vrijheid van
meningsuiting)
Over moraal valt niet te twisten
The right thing to do
Gekleurde schoolboeken
Massa-immigratie of massahysterie?
Khadija Arib: Bestraf
Marokkanen die hun vrouw in
Marokko dumpen
Weg met Zwarte Piet
Sietse Fritsma (PVV) vergeet wat
7 voorstellen om arbeidsmigratie
in goede banen te leiden
Erg zwart/wit
Parallellen tussen vroeger en nu
Hoe zit ‘t nu echt met de
immigratie?
Rechtsstaat
De hele naakte vrijheid
(toespraak)
Weg met het burgerlijk huwelijk
Boos op Dibi
Vreemde jongens die moslims, of
toch niet?
Marokkaanse jongvolwassenen:
status van autochtoon is
onbereikbaar
Korpschef en Officier van Justitie,
neem een voorbeeld aan de
brandweer
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December 2011
Selectie van het nieuws
Vervoersbedrijf Connexxion vervoert en
verklikt illegalen
Een modern bedrijf als Connexxion doet
meer dan passagiers vervoeren. De
chauffeurs van het vervoersbedrijf
hebben het afgelopen jaar de politie ook
geholpen om een dertigtal illegale
werksters op te pakken. Het viel de
chauffeurs op dat er wat veel Afrikaanse
vrouwen in Amsterdam de bus pakten en
uitstapten in Bloemendaal en Heemstede.
Dat vond het bedrijf vreemd en dus werd
de politie getipt. Dat schrijft de website
Ovpro.nl
Lees het artikel
Amsterdamse moskeeen willen
problematiek Marokkaanse jongeren
aanpakken
De moskeeën Al Kabir, Al Karama en
Fath uit Amsterdam Oost willen
gezamenlijk activiteiten ontwikkelen en
debatten organiseren om wat te doen aan
"de oorzaken van de problematiek
waarmee jongeren van Marokkaanse
komaf kampen als de problemen die zij
veroorzaken". Dat schrijven zij in een
gezamenlijke brief die namens de
moskeeorganisaties aan de achterban en
organisaties in Amsterdam-Oost is
verstuurd. Lees het artikel
Bewoners Terweijde voelen zich nog
steeds onveilig
Tekst: Mitsuko Teiwes en Kemal Rijken
De Molukse en Marokkaanse inwoners
van de Culemborgse wijk Terweijde
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voelen zich twee jaar na de
ongeregeldheden in hun wijk nog steeds
niet veilig. Tegelijkertijd zijn de
bevolkingsgroepen dichter bij elkaar
gekomen sinds de ongeregeldheden rond
de jaarwisselingen van 2009 en 2010. Lees
het artikel
Veel incidenten rond moskeeen
Moskeeën in Nederland zijn in de
periode 2005-2010 117 keer doelwit
geweest van geweld dat voorkwam uit
angst voor de islam. Moskeeën werden
beklad (43 keer) of er waren vernielingen
bij islamitische godshuizen (37 keer).
Dat blijkt uit onderzoek van
onderzoekster Ineke van der Valk die
onderzoek naar islamofoob geweld deed
in opdracht van het Euro Mediterraan
Centrum voor Migratie en Ontwikkeling
(Emcemo). In januari verschijnt haar boek
Islamofobie en Discriminatie. Lees verder
Meer nieuws:
o Eerste Kamer houdt verbod op
ritueel slachten tegen
o BN'ers en GroenLinks pleiten
voor kinderpardon
o Amsterdam stelt eisen aan
bestuurssamenstelling
islamitische school
o IND zet gemartelde asielzoekers
uit'
o Petitie voor Ihsan Gürz. 'Dood in
politiecel: Nu de feiten op tafel!'
o Islamitische organisaties:
Marianne Thieme zet feiten naar
haar hand
o Kamermeerderheid wil imam
weren
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o Landman geeft toelichting op
uitspraak over gebruik
Nederlands in moskeeën

assimilatie en schaamt zich niet voor zijn
boodschap. Lees het artikel

Opinie, hype en debat
Selectie van artikelen met
onderzoek en cijfers
Polen en homoseksualiteit
Tekst: Warner Hemmes
Achtergrondartikel over opvattingen van
Polen in Nederland en in het
herkomstland over homoseksualiteit.
Lees het artikel
Emigratie wordt onderschat, immigratie
overschat
‘Discussies over migratie gaan vooral
over de instroom van probleemgroepen.
Dat er ondertussen ook grote groepen het
land verlaten, blijft onopgemerkt. Dit
terwijl de economische gevolgen van
uitstroom groot kunnen zijn.’ Dat stelt
demograaf Joop de Beer. Lees het artikel
Turkse en Marokkaanse
Amsterdammers hebben lagere
bloeddruk, maar vaker overgewicht

Selectie achtergrondartikelen
Braboneger: ‘Mijn Surinaamse vrienden
vonden me verkaast’
Tekst: Kemal Rijken
De tirades van Steven Brunswijk (28),
alias ‘de Braboneger’, zijn al weken een
hit op Youtube.com en trekken veel
kijkers naar het tv-programma Pownews.
In zijn videoclips neemt hij geen blad
voor zijn mond over de multiculturele
samenleving. Allochtonen moeten
volgens hem ‘gewoon normaal doen en
werken’. Brunswijk eist zo veel mogelijk

Niggabitch, jodenteef en meer
taalvernieuwing
Tekst: Jamal Ouariachi
In principe moet eenieder elk woord, hoe
erg of grof of beledigend ook, kunnen
gebruiken. Zolang je je maar bewust bent
van de betekenis van die woorden, en
daar ook blijk van geeft. Als je woorden
zonder nadenken gaat inzetten, wordt
alles betekenisloos. Dat betoogt schrijver
Jamal Ouariachi in onderstaand artikel.
Lees het artikel
Shariapolitie
Tekst: Hassan Bahara
De As Soenah moskee zal tijdens
oudejaarsavond als een veredelde
burgerwacht de Haagse politie helpen om
de orde te handhaven. Zij doen dat met
behoud van eigen identiteit en zullen
jongeren aanspreken op hun gedrag en
hun islamitische identiteit.
Hassan Bahara plaatst vraagtekens bij het
initiatief van de politie Haaglanden.
Lees het artikel
Een pragmatische kijk op
multiculturaliteit
Er gaat te veel subsidiegeld naar
moskeeen en culturele verenigingen. Dat
stelt Armand Sag. Tegelijkertijd worden
Turkse en Marokkaanse zenders uit de
lucht gehaald en verdwijnt Turkologie
aan Nederlandse universiteiten. Armand
Sag pleit in onderstaand artikel voor een
pragmatische benadering.
Lees het artikel

o Psychotische kut-Marokkaantjes
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o Islamisten: boemannen of
o
o
o
o
o
o
o

eigenlijk gewoon mensen?
Cordaid: strafbaarstelling illegaal
verblijf is onmenselijk en
onveilig
Waarom het taboe op etnische
registratie doorbroken moet
worden
"Arabische Lente"
....dus, islam bestaat niet.
Blijf af van ritueel slachten
Maar ik ben koning
Marokkaanse man zoekt blonde
prinses
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o Tuig of slachtoffer?
o De imam en het meisje
o Tandeloze kritiekloze
o
o
o
o

“moslimorganisaties”
Gezocht: ontwerpers en designers
m/v voor restylen Zwarte Piet
'Wat is er mis met Turkse
shoarmazaakjes, bakkerijen en
belzaakjes?'
Haat tegen Marokkaanse mannen
Wie lekker en goedkoop wil eten,
gaat naar de Turkse super
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Over Republiek Allochtonië (http://www.republiekallochtonie.nl)
Wie de discussies via de reguliere media volgt, zou de indruk kunnen krijgen dat bijna
iedere allochtoon een extremistische moslim is, dat het land overstroomd dreigt te worden
door kansloze migranten en dat de sociale cohesie bedreigd wordt door vrouwen met
hoofddoeken.
Het zijn beelden die zelden gebaseerd zijn op feiten, maar wel effectief een beroep doen op
angstgevoelens van burgers.
In de vorige eeuw was dat anders, maar niet per se beter: toen werd vaak met een te roze
bril naar de multiculturele samenleving gekeken en was er te weinig aandacht voor de
problematische kanten van het integratieproces.
Republiek Allochtonië (voorheen het Allochtonenweblog) wil stimuleren dat het
integratiedebat nuchter gevoerd wordt. We hechten veel waarde aan feiten en aan
onderzoek, we geloven niet in één enkele waarheid.
Iedere ‘waarheid’ moet ter discussie gesteld kunnen worden. Alleen een open debat, waar
iedere stem gehoord kan worden, kan leiden tot de kennis die nodig is om
maatschappelijke problemen op te lossen.
We willen verschillende meningen laten horen, kennis verzamelen en verspreiden en als
het even kan ook zelf meer op onderzoek gaan.
Republiek Allochtonië is onafhankelijk. We ontvangen geen subsidie, we ontvangen ook
geen geld van een multinational, laat staan van een politieke partij of uit een golfstaat.
Steun Republiek Allochtonië
Vindt u dat het weblog Republiek Allochtonië, dat op vrijwillige basis wordt
onderhouden, moet blijven bestaan? Dan kunt u het weblog steunen.
Stort uw bijdrage op giro 6026026 tnv stichting Allochtonenweblog. Lees meer hier
Schrijf mee!
Republiek Allochtonië is altijd op zoek naar redacteuren, columnisten, bloggers. Ook
onderzoekers die de resultaten van hun onderzoek met een breder publiek willen delen
zijn van harte welkom. Hier een overzicht van de auteurs waarvan artikelen op Republiek
Allochtonië zijn verschenen.
Interesse? Stuur een mailtje naar: info@republiekallochtonie.nl
Samenwerken of advies?
Interesse om met Republiek Allochtonië samen te werken? Of heeft u behoefte aan
onderzoekers, tekstschrijvers of advies? U kunt een beroep doen op de kennis en de
netwerken van Republiek Allochtonië. Neem hiervoor contact op met Ewoud Butter.
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