
Achtergrondinformatie vier minderhedenorganisaties / benadeelde partijen 
(De organisaties worden vertegenwoordigd door advocaten prof. Prakken en mr. Pestman) 
 
 
Landelijk Beraad Marokkanen 
Het Landelijk Beraad Marokkanen is opgericht in 2007 en wordt ondersteund door diverse 
lokale en landelijke Nederlands-Marokkaanse organisaties en moskeeën. Voorzitter Mohamed 
Rabbae vluchtte in 1966 als student vanuit Marokko naar Nederland. Hij werd later directeur 
van het Nederlands Centrum Buitenlanders. Hij was in 1994 met Ina Brouwer lijsttrekker van 
Groenlinks. Hij maakte deel uit van de enquêtecommissie IRT en van het presidium van de 
Kamer. Rabbae was na zijn Kamerlidmaatschap enige tijd wethouder van Leiden. Rond het 
uitkomen van de film Fitna in 2008 trad hij in diverse media op als woordvoerder van het 
Landelijk Beraad Marokkanen. 
Meer informatie: http://www.landelijkberaadmarokkanen.nl 
 
 
Vereniging HTIB 
Turkse Arbeidersvereniging in Nederland HTIB; Mustafa Ayrancı is bestuurder. Deze 
organisatie is sinds 1974 actief in Nederland om Turkse-Nederlanders te organiseren en te 
helpen om voor hun rechten op te komen. De organisatie heeft een multicultureel centrum in 
Amsterdam en is betrokken bij veel projecten tegen racisme en voor gelijke rechten. 
Afgelopen jaren heeft Ayrancı zich gemanifesteerd als voorvechter van de dialoog over 
homoseksualiteit in eigen kring. In de jaren tachtig was HTIB de eerste migrantenorganisatie 
die zich uitsprak voor homotolerantie. In 2009 won de organisatie een rechtszaak tegen de 
staat over verhoging de legestarieven voor naturalisatie. 
Meer informatie: http://www.htib.nl 
 
 
Stichting MAAPP 
Raymond Labad is voorzitter van MAAPP (Movimentu Antiano i Arubano pa Promové 
Partisipashon/Beweging ter Bevordering van de Antilliaans-Arubaanse Participatie). De 
organisatie houdt zich bezig met de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die invloed 
hebben op Nederlanders van de Antilliaanse en Arubaanse afkomst. Labad zei eerder op 
Radio 1 dat de uitspraken van Wilders over Antillianen hard aankomen. De verrechtsing van 
het politieke klimaat in Nederland leidt volgens hem  tot vertrek van 
hoogopgeleide Antillianen. Labad vindt het jammer dat Wilders de discussie uit de weg gaat. 
De PVV is de enige fractie in de Tweede Kamer die weigert met MAAPP te praten. 
Meer informatie: http://www.maapp.nl 
 
 
Stichting Nederland Bekent Kleur 
De Stichting Nederland Bekent Kleur richt zich tegen iedere vorm van racisme, 
vreemdelingenhaat, islamofobie, antisemitisme of welke andere vormen van discriminatie dan 
ook. Nederland Bekent Kleur is een onafhankelijke organisatie die niet verbonden is aan een 
bepaalde politieke of religieuze stroming. De stichting stelt zich ten doel de multiculturele 
samenleving te bevorderen. De antiracismeorganisatie is opgericht in 1992. De organisatie 
organiseert sindsdien acties, debatten en herdenkingen rond het thema diversiteit.  
Meer informatie: http://www.nederlandbekentkleur.nl 
 


