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Het raadslid de heer Khoulani heeft op 15 augustus 2017 een brief met daarin vier vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
1.

Bent u bekend met de affichecampagne tegen Islamofobie zoals deze is opgezet in Boston, VS?
(*)

Het college is op de hoogte van het bestaan van deze campagne.
2.

Deze campagne is opgestart met als doel om islamofobie terug te dringen. De campagne
moedigt omstanders aan om op niet-confronterende wijze in te grijpen als ze getuige zijn van
laster tegen een moslim. Deelt u onze mening dat deze zogenaamde "niet-complementaire
techniek" ook goed zou kunnen werken in de Nederlandse samenleving?

De landelijke overheid heeft in het verleden meerdere campagnes met een weliswaar breder maar
soortgelijk oogmerk gelanceerd. Uit voor- en nametingen van deze campagnes blijkt dat de intentie
van burgers om in te grijpen bij lasterlijke of agressieve situaties hoog is, maar dat het moeilijk is om
daadwerkelijk houding en gedrag te beïnvloeden. De gemeente Den Haag kiest dan ook voor de
huidige aanpak van het op verschillende manieren en fronten informeren, bewustmaken, stimuleren
en verbinden. Daarbij zijn er meerdere groepen Hagenaars die bovengemiddeld vaak te maken hebben
met lasterlijke of agressieve bejegening in de openbare ruimte. Het uitlichten van een specifieke groep
doet daaraan geen recht en kan zelfs stigmatiserend werken voor die groep.
3.

Ook in Nederland neemt islamofobie toe. Dit blijkt uit diverse onderzoeken. (**). Bent u bereid
om (als pilot) een Haagse variant van deze campagne in te voeren?

Nee, om redenen genoemd in het antwoord op vraag 2 kiest het college daar niet voor. In het najaar
zal, zoals afgesproken in de commissie Samenleving, worden gestart met een brede antidiscriminatiecampagne om bewustwording van vooroordelen en discriminatie en de meldingsbereidheid te
vergroten. In deze campagne zal ook meer moslimdiscriminatie specifiek aan de orde worden gesteld.
4.

Deelt u onze mening dat de vorm en inhoud van deze campagne, namelijk het opkomen voor de
mensen rondom je en je uiten tegen intolerantie, goed aansluit bij de visie van Haagse Kracht
zoals het college dit voorstaat?

Het college vindt het belangrijk dat Hagenaars omzien naar elkaar. Dat zij opkomen voor de mensen
rondom hen, zich uiten tegen vooroordelen en discriminatie en dat zij vanuit de kracht van zowel de
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verschillen als de overeenkomsten samen bouwen aan een mooie, sterke en kleurrijke samenleving.
Het college is echter niet van mening dat een campagne, zoals in Boston, het juiste middel is om dit te
bewerkstelligen.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de locoburgemeester,
Annet Bertram

Saskia Bruines

(*) http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/07/18/537899187/boston-launches-antiislamophobia-poster-campaign
(**)
https://tmgonlinemedia.nl/consent/consent/?return=https%3A%2F%2Fwww.metronieuws.nl%2Fni
euws%2Fbinnenland%2F2016%2F04%2Fislamofoob-geweld-in-nederland-flinktoegenomen&clienttime=1500555367820&version=0&detect=true
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