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Overzicht van onderzoeken en publicaties over de positie van allochtonen, 
moslims en Marokkanen in Nederland en uitspraken van Wilders. 
 
Onderzoek Universiteit Tilburg: Wilders schaadt carrière allochtone ambtenaar.  
Allochtonen maken moeilijker carrière door negatieve uitspraken van politici als Geert 
Wilders en Rita Verdonk. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg onder drie 
grote overheidsinstellingen. Allochtone werknemers bij de onderzochte instellingen 
verdienden minder salaris dan hun collega's en raken eerder hun baan kwijt. Binnen één van 
de onderzochte overheidsorganisaties liepen allochtonen met dezelfde opleiding, leeftijd en 
ervaring gemiddeld 1,3 salarisschaal achter op hun autochtone collega's. Als collega's 
negatieve uitlatingen van politici zoals Wilders' bespreken, zorgt dat voor spanningen en 
etnische conflicten op de werkvloer.” 
Onderzoek Universiteit van Tilburg, 11 februari 2010 
http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1957218/wilders-schaadt-carrire-allochtone-
ambtenaar.html 
 
VN-rapporteur: mensenrecht godsdienstvrijheid beschermen voor aanvallen Wilders 
“De speciale rapporteur voor vrijheid van godsdienst van de VN heeft Europa bekritiseerd 
vanwege een gebrek aan gelijke behandeling van religies. Er is een duidelijk hellend vlak 
tussen meerderheids- en minderheidsgodsdiensten, zei Heiner Bielefeldt in een interview met 
de krant Glaube und Heimat. […] Ook waarschuwde Bielefeldt ervoor dat ‘populistische 
politici, vaak van oppositiepartijen, ophitsen tegen religieuze minderheden’. Als voorbeeld 
noemde hij Geert Wilders' PVV. Daar heeft de staat als opdracht het mensenrecht op vrijheid 
van godsdienstuitoefening voor aanvallen te beschermen.” 
Bron: Katholiek Nieuwsblad, 15 juli 2010 
http://www.radar.nl/read/vn_eist_minder_religieuze_discriminatie_ 
 
Ministerie VROM: aantal geweldsincidenten gericht tegen moslims neemt toe 
 “De samengevoegde databestanden tonen dat de laatste jaren het aantal geweldsincidenten 
gericht tegen moslims toeneemt. Die ontwikkeling is vanaf 2006 waarneembaar en zet zich 
ook in 2008 voort tot 89 geweldsincidenten, terwijl het totale aantal geweldsincidenten daalt. 
[…] Uit de landelijke survey Discriminatie-ervaringen van zowel 2005 als 2009 blijkt dat 
Turken en Marokkanen ten opzichte van andere etnische groepen significant vaker 
discriminatie ervaren op grond van hun geloof.” 
Monitor rassendiscriminatie 2009, ministerie van VROM 
http://content1d.omroep.nl/17f82da18b0b341e98aa756c7d104b02/4ddab57c/nos/docs/Monito
rRassendiscriminatie2009webversie.pdf 
 
MDI: PVV belangrijke oorzaak van verscherpte tegenstellingen in debat rond moslims 
“Moslims krijgen als groep de afgelopen jaren veel aandacht in het publieke debat. Sinds de 
aanslagen van 11 september 2001, de moord op Theo van Gogh en de opkomst van 
rechtspopulistische geluiden in de politiek (die hun pijlen onder meer op moslims richten) is 
de toon van het publieke debat dikwijls scherp. De PVV van Geert Wilders is de partij die 
zich met de meeste nadruk richt tegen de islam en moslims en vormt een belangrijke oorzaak 
van de verscherpte tegenstellingen in het maatschappelijk debat rondom moslims.” 
Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), Jaarverslag 2008 
http://www.meldpunt.nl/uploads/upload_documents/Jaarverslag2008.pdf 
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Raad van Europa (ECRI): significante toename van islamofobie in Nederland 
“Sinds het tweede ECRI-rapport is, deels als gevolg van een aantal binnen- en buitenlandse 
gebeurtenissen, de toon van het Nederlandse politieke en publieke debat over integratie en 
andere voor etnische minderheden relevante thema’s op dramatische wijze verslechterd, wat 
heeft geleid tot een zorgwekkende polarisatie tussen de autochtone bevolking en etnische 
minderheden. Controversiële beleidsvoorstellen, soms in strijd met nationale en internationale 
gelijkheidsbeginselen, hebben – ofschoon uiteindelijk niet aangenomen – geleid tot 
discriminatie van leden van minderheidsgroepen. Moslimgemeenschappen, met name de 
Marokkaanse en Turkse gemeenschap, zijn het hardst getroffen door deze gebeurtenissen, die 
hebben geleid tot een significante toename van islamofobie, zowel in de politiek als 
daarbuiten.” 
Derde rapport over Nederland, Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI), 
Raad van Europa, 12 februari 2008 
http://www.meldpunt.nl/uploads/upload_documents/Netherlands%203e%20rapport%20-
%20cri08-3%20-%20neerlandais.pdf 
 
Raad van Europa (ECRI): racistisch taalgebruik tegen moslims van met name de PVV 
“Sinds het laatste ECRI-rapport over Nederland wordt melding gemaakt van een dramatische 
toename van de islamofobie in Nederland. […] Zoals hieronder meer gedetailleerd uiteen 
wordt gezet, zijn de moslims van Nederland sinds het tweede ECRI-rapport onderworpen aan 
stereotyperend, stigmatiserend en soms ronduit racistisch politiek taalgebruik, vooringenomen 
mediaberichtgeving en buitenproportionele aandacht van veiligheids- en ander beleid. Zij zijn 
slachtoffer geworden van racistisch geweld en andere racistisch gemotiveerde misdrijven; 
voorts heeft men discriminatie ervaren. […] Het is de indruk van ECRI dat politiek 
taalgebruik hierin een cruciale rol heeft gespeeld. ECRI merkt op dat Nederlandse politici de 
afgelopen jaren niet zijn teruggeschrokken voor stereotyperende, stigmatiserende en soms 
ronduit racistische uitspraken over moslims, noch voor denigrerende uitspraken – zowel in 
culturele als religieuze zin – over de Islam. […] In meer algemene zin merkt ECRI met spijt 
op, dat stigmatiserend, stereotyperend en zelfs ronduit racistisch taalgebruik tegen moslims 
(waar recentelijk […] met name de Partij voor de Vrijheid PVV gebruik van maakt) in de 
regel onweersproken blijft door de gevestigde politieke partijen.” 
Derde rapport over Nederland, Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI), 
Raad van Europa, 12 februari 2008 
http://www.meldpunt.nl/uploads/upload_documents/Netherlands%203e%20rapport%20-
%20cri08-3%20-%20neerlandais.pdf 
 
Onderzoek Motivaction: vaker gediscrimineerd worden sinds populariteit van Wilders 
“Toenemende populariteit Geert Wilders raakt moslims massaal. 74% Meent dat autochtonen 
negatiever tegen moslims zijn gaan aankijken sinds de toenemende populariteit van Geert 
Wilders. 57% Van de moslims zegt zich door de toenemende populariteit van Wilders minder 
thuis te voelen in Nederland. Bijna een kwart van de moslims (24%) geeft aan dat men 
'regelmatig' wordt gediscrimineerd in Nederland en 39% zegt vaker te worden 
gediscrimineerd sinds de toenemende populariteit van Wilders.” 
Onderzoek Motivaction voor programma Netwerk, 25 juni 2009 
http://www.netwerk.tv/data/files/Stand_tv%20-%20Meting%20-
%20%20Moslims%20over%20het%20land%20van%20Wilders%202009-%20Factsheet.pdf 
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Europese Commissie: Nederland voert ranglijst aan van discriminatie naar geloof. 
Nederland heeft het hoogste percentage mensen dat vindt dat er discriminatie op grond van 
etniciteit plaatsvindt (80%) en ook het hoogste percentage mensen dat zegt getuige te zijn 
geweest van discriminatie op grond van etniciteit (19%). Beide percentages zijn in Nederland 
sinds 2006 ook het snelst toegenomen, terwijl in de Europese Unie als geheel burgers juist 
vinden dat discriminatie afneemt. Nederland voert ook de ranglijst aan op de lijst van 
discriminatie naar geloof: 59 % van de ondervraagden is van mening dat discriminatie op 
grond van geloof in Nederland wijdverbreid is.  
Europese Commissie, “Eurobarometer: Discrimination in the EU in 2009”, November 2009 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_en.pdf 
 
Onderzoek BiZa: Allochtonen verlaten Nederland wegens harde politieke klimaat. 
“Tweederde van de vertrekkers uit Nederland is van allochtone afkomst. Ze zijn de 
intolerantie beu of zien in hun land van herkomst betere carrièremogelijkheden. Hoger 
opgeleide Marokkaanse en Turkse jongeren verlaten Nederland wegens het harde politieke 
klimaat. Hoewel geen sprake is van massale emigratie, noemen deze groepen allochtonen  
'een groeiende intolerantie' als reden voor vertrek. Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan in 
opdracht van CDA-minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken. Ruim tweederde van 
de emigranten uit Nederland is van allochtone afkomst. De helft van de vertrekkers is tussen 
de 20 en 45 jaar en heeft een mbo-diploma of hoger op zak.” 
Onderzoek Regioplan in opdracht van ministerie Binnenlandse Zaken, 16 maart 2011 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/1828886/2011/01/28/Tweederd
e-van-vertrekkers-uit-Nederland-is-van-allochtone-afkomst.dhtml 
 
Kamervragen: Lijst van gewelddadige incidenten en bekladdingen bij moskeeën 
“23 september 2001 Brandstichting moskee Gorinchem, 10 juni 2001 Brandstichting moskee 
Apeldoorn, 21 mei 2003 Brandstichting moskee Vianen, 17 juni 2003 Brandstichting 
islamitische school Eindhoven, 5 april 2004 Brandstichting moskee Panningen, 2 november 
2004 - 13 maart 2005 135 moskeeën en 29 islamitische scholen doelwit van bedreiging, 
bekladding, vernieling en brandstichting, 26 maart 2005 Brandstichting Bedir-school Uden, 
26 maart 2005 Brandstichting moskee Oldenzaal, 15 juni 2005 Brandstichting moskee 
Rotterdam, 10 juni 2006 Brandstichting moskee Vlaardingen, 15 december 2006 
Brandstichting moskee Maastricht, 24 maart 2007 Brandstichting moskee Huizen, 20 oktober 
2007 Brandstichting moskee Leeuwarden, 13 juli 2007 Moskeeën Haarlem beklad met leuzen 
`fuck Allah'; `Allah moet dood', 21 juli 2007 Molotovcocktails moskee Haarlem, 
Wintermaanden 07/08 Bekladding, ingegooide ruiten, brandbommen, moskee Zeist, 19 maart 
2008 Molotovcocktail moskee Huizen, 8 mei 2009 Molotovcocktail moskee Zoetermeer, 14 
februari 2009 Steen door ruit tijdens ochtendgebed moskee Drachten, 27 juni 2009 Turks 
verenigingsgebouw en moskee beklad met leuzen `Sieg Heil' en `Geert Wilders', 2 augustus 
2009 varkenskop moskee Ede en 19 november 2009 Molotovcocktail moskee Zoetermeer.” 
Kamervragen Tofik Dibi, 28 september 2010 
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2010/09/28/R283.htm 
 
UN Secretary-General Ban Ki-moon over Fitna: hate speech,  incitement to violence 
 "I condemn, in the strongest terms, the airing of Geert Wilders’ offensively anti-Islamic film.  
There is no justification for hate speech or incitement to violence.  The right of free 
expression is not at stake here." 
Statement by UN Secretary-General Ban Ki-moon on the film Fitna 
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11483.doc.htm 
 


