VERSLAG PROJECT THEMA DISCRIMINATIE 2012
Den Haag, februari 2013

Onderwerp: Inhoudelijk en financiële verantwoording van het project thema discriminatie 2012
Hierbij doen wij u een inhoudelijk verslag plus een financiële verantwoording van het project thema
racisme en discriminatie toekomen.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur
Stichting Dialooghuis
p/a Beeklaan 167,
2562 AD Den Haag
Tel.: 070 – 220 26 54
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Stichting Dialooghuis
Evaluatief eindverslag 2012
Thema: antidiscriminatie
30 NOVEMBER 2012 DEN HAAG
Inleiding
In het eindverslag over 2012 wil de Stichting Dialooghuis vooral een inhoudelijk verslag
geven over een boeiend spreker uit Turkije, die in lezingen en nagesprekken duidelijk
maakte dat discriminatie pas kan worden tegengegaan, als de mens zichzelf goed leert
kennen.
Voor velen kreeg het begrip antidiscriminatie daardoor een diepere betekenis.
Inhoudelijk verslaglegging betreft een serie van drie lezingen met als thema “tolerantie pas
na tegengaan van discriminatie, door o.a. integratie en emancipatie”

Aanleiding
De afgelopen jaren hebben de verschillen in opvattingen over de wijze van samenleven
geregeld geleid tot hernieuwd maatschappelijk debat over thema’s als gelijke behandeling,
het tegengaan van discriminatie, emancipatie en homoseksualiteit in relatie tot de
multiculturele samenleving. Om een recent voorbeeld te geven: het dragen van hoofddoek.
Zo is er tot op heden een discussie over het dragen van een hoofddoek door
moslimvrouwen. Enerzijds is er een discussie over de vraag of dit moet worden beschouwd
als een teken van achterblijvende emancipatie en een belemmerende factor voor integratie.
Anderzijds wordt een verbod op het dragen van een hoofddoek juist gezien als discriminatie
op grond van godsdienst of levensovertuiging. Ook wordt het dragen van een hoofddoek
door sommige moslimvrouwen juist beschouwd als een uiting van emancipatie, omdat het
hen bewegingsvrijheid geeft volgens de regels van hun geloofsovertuiging.
Daarnaast is radicalisering is ook een thema die de laatste tijd heel wat maatschappelijke
discussies oproept.
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Er zijn genoeg mensen die eigenlijk niet weten wat discriminatie inhoudt en wat de gevolgen
ervan kunnen zijn. Vaak vragen veel mensen zich af, wanneer moet je jezelf echt zorgen
maken, of iemand van wel of niet van wordt gediscrimineerd.
Als iemand als koerier geen baan krijgt, omdat hij of zij geen rijbewijs heeft, is dat volkomen
terecht. Tenminste als het niet om een baan als fietskoerier gaat. Maar als iemand niet
wordt aangenomen, omdat hij of zij zwart, vrouw of homo is, dan is er sprake van
discriminatie. Vaak spelen vooroordelen hierbij een rol.
Het verschil met vooroordelen is, dat het bij discriminatie niet alleen gaat om gedachten en
ideeën, maar vooral ook om wat gedaan en gezegd wordt. Discriminatie heeft alles te maken
met gedrag en uitlatingen in de omgang met anderen.
Iedereen kan discrimineren of gediscrimineerd worden, bij welke groep je ook hoort.
In de praktijk zijn de gevolgen van discriminatie groter wanneer iemand ergens veel invloed
of macht heeft. Dus bijvoorbeeld, wanneer het gaat om een schooldirecteur, een werkgever,
een elftalleider of een portier. Wanneer een groep discrimineert die in de meerderheid is,
zijn de gevolgen ook groter dan wanneer een minderheid dat doet. Het is erger wanneer je
door een hele klas of de hele buurt wordt buitengesloten dan wanneer een enkeling dat
doet.
Mensen kunnen verschillende redenen hebben, bewust of onbewust, om te discrimineren.
Waarschijnlijk hebben angst voor de onbekende en onzekerheid hier veel mee te maken.
Al die geluiden en ontwikkelingen geven ons niet het gevoel dat wij een rustige toekomst
tegemoet zullen gaan.
Wij maken ons zeer ongerust over al deze negatieve ontwikkelingen. Deze geluiden werken
in de praktijk als actie versus reactie. Door deze negatieve geluiden komen vele migranten
en vooral jongeren in een negatieve spiraal terecht. Juist om dit soort onrust te voorkomen
willen wij in ieder geval voor de leden van onze gemeenschap een steentje bijdragen door
het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst, waarin wij rond discriminatie een
dialoog/discussie zullen voeren met onze leden en hen voorlichten.
Het bestrijden van discriminatie is niet eenvoudig, omdat discriminatie op verschillende
manieren zich voordoet. Onzichtbaar en ongrijpbaar. Degenen die discrimineren zijn vaak
slim genoeg om het zo te doen dat ze net niet kunnen worden opgepakt. Of zij plegen net
geen strafbaar feit. Daarom moeten wij met z’n allen alert zijn, als wij een dergelijk signaal
ontvangen. Wij moeten het dan direct bij het bureau Discriminatie zaken melden.
Medio november en december 2012.
heeft de Stichting Dialooghuis, in samenwerking met de Stichting, Azerbeidjaan de
stichting,Kizilpar,de Stichting Cobur en de ondernemersvereniging nieuw Beeklaan drie
grootschalige lezingen gehouden met als thema “geen tolerantie voordat discriminatie is
aangepakt, voorstander voor integratie en emancipatie”, omdat alle drie onderwerpen vaak
niet los van elkaar kunnen gezien worden. In totaal waren er ca. 250 deelnemers bij de drie
gehouden lezingen en discussiebijeenkomsten. Vooral leden/sleutel figuren van onze
gemeenschappen waren aanwezig. De centrale thema’s waren dus discriminatie, integratie
en emancipatie
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De lezingen hebben op drie verschillende locaties plaats gevonden. Wij hebben diverse
deskundigen uitgenodigd om de lezingen en discussiebijeenkomsten zo goed mogelijk laten
verlopen. Ook hebben wij een deskundig van het Bureau Discriminatiezaken uitgenodigd om
e.e.a. extra toe te lichten.
Wat ons betreft zijn de lezingen/discussiebijeenkomsten goed geslaagd, omdat wij van
mening zijn dat wij hierdoor veel mensen voorgelicht hebben en heel wat
onrust/onzekerheden bij hen konden weg nemen.
Wij menen dat wij ook hierdoor een brug geslagen hebben tussen mensen die met
verschillende culturen en achtergronden in Den Haag rond lopen. Uiteindelijk geloven wij in
een samenleving waarin een ieder elkaar respecteert en een ieder de ander in zijn eigen
waarde laat, ongeacht zijn/haar ras, seksuele geaardheid en religieuze overtuiging.
Discriminatie is niet iets dat je doormiddel van één bijeenkomst kan regelen of het gevoel bij
mensen zo maar kan weg halen. Het is een proces, waarvoor wij met z’n allen alert moeten
zijn en we samen goed bewaken dat wij onze samenleving op veilige vreedzame wijze in
stand kunnen houden. Tenslotte spreken wij onze waardering uit voor de gemeentelijke
bijdragen om dit initiatief te kunnen realiseren.
De filosoof, wetenschapper en schrijver dhr. Halil Uslu uit Turkije was op de uitnodiging van
de Bediuzzaman Said Nursi Cultuur stichting in Nederland en trad op als gastspreker voor
onze eerste lezing op 30 november die met succes is verlopen.
De voorzitter van de Stichting. Dialooghuis, dhr. Yadin Karabulut, heeft bij de opening
aangegeven dat Discriminatie, integratie en emancipatie samenhangende onderwerpen zijn
en eveneens zeer belangrijke vraagstukken opleveren die door ons allen serieus moeten
genomen worden.
De mens moet zichzelf leren, ontwikkelen, respect tonen naar anderen en geen onderscheid
maken tussen mensen op basis van welke reden dan ook.
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Het bestuur van de Stichting Dialooghuis, samen met Bart Ten Broek, heeft aangegeven trots
te zijn een ervaren spreker uit Turkije als gastspreker te hebben.
De eerste lezing is met bewondering en volle aandacht door de aanwezigen gevolgd.
De schrijver Halil Uslu heeft de volgende boodschap uitgedragen in zijn lezing:
“De vrucht van het heelal is de mens”. Het heelal, inclusief onze aarde, is geschapen voor de
mens. De profeten hebben allen antwoord gegeven op de vraag over ons bestaan en wat
onze taken zijn als mens. Zo ook de profeet Mohammed (vzmh) die voor de mensheid een
rolmodel is. In de Islamitische leer wordt een gezegde overgeleverd dat zegt: ‘(O
Mohammad) Het heelal heb ik voor jou geschapen!’ en in de koran wordt vermeld: ‘Wij
hebben jou enkel als genade voor de mensheid gezonden.’Hoofdstuk 21: vers 107) Hiermee
aangevende dat de boodschap van de profeet Mohammed (s.a.v) een universele boodschap
is voor alle tijden. De Islamitische geleerde Bediuzzaman Said Nursi geeft aan dat de Profeet
antwoord geeft op de volgende levensvragen: ‘Wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar
gaan we heen?’.
De emancipatie van de mens zal volgen, als men begrijpt waar we voor leven en men actief
zijn bijdrage levert aan de maatschappij. De mens is een wezen dat in principe behulpzaam is
en in dialoog is met mensen. Voor mij is het geloof, de profeten en in het bijzonder het
voorbeeld van de Profeet Mohammed (s.a.v) voorbeelden voor ons, hoe we ons moeten
emanciperen en bewust zijn.
De mensheid die in perfecte vorm is geschapen, moet allereerst zichzelf goed ‘lezen’. Wat
zijn onze behoeften. Mijn hart en ziel wat voor behoeften hebben die. De mens is net als een
stad met verschillende eenheden en diverse behoeften. In een overlevering wordt de
volgende boodschap gegeven: “Als je buur honger lijdt dan kan jij deze niet met een volle
maag onverantwoord dit voorbij laten gaan’. Hoe kunnen degenen die niet met zichzelf
verenigd zijn en onwetend zijn van hun eigen behoeften oog hebben voor de behoeftige in
de maatschappij. De weg naar emancipatie begint bij jezelf te leren kennen. In een heilige
overlevering wordt ook de volgende boodschap gegeven in een vrije vertaling: ‘Gods
manifestatie is te groots voor het heelal’, of ergens anders,’ behalve het hart van de mens
waar God in Zijn verheven vorm zich manifesteert.’ Hiermee aangevende dat de manifestatie
van God zich overal om ons heen plaatsvindt, maar in het bijzonder en het meest bij de
mens en in het hart. Het hart als centrum voor liefde en dialoog in de maatschappij.
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De islamitische geleerde Bediuzzaman Said Nursi zegt ook in zijn werk over broederschap dat
de mens zoveel dingen gemeen heeft met elkaar. We leven in hetzelfde land, dezelfde stad,
delen dezelfde aarde en zijn allen als mens geschapen!
Er zijn vele wegen voor emancipatie en om jezelf te leren kennen. Het belangrijkste is om
jezelf en de omgeving goed te ‘lezen’! ”
Zoals geschreven werden de lezingen goed bezocht en maakten deze veel indruk op de
aanwezigen door de boeiende verteltrant.
Voor hen die het Turks niet beheersen, werden steeds tussendoor en ook achteraf
samenvattingen in het Nederlands gegeven.
Wat vooral ook duidelijk werd dat voor een belangrijk deel van de aanwezigen het belangrijk
was om iemand in de eigen taal en gebonden aan de cultuur en godsdienst van henzelf, de
boodschap beter door kwam!

De Beeklaan bruist
Op 27 december startte de Stichting Dialooghuis, samen met de ondernemersvereniging, de
St. Agneskerk en de bewonerscommissie “De Beeklaan bruist” een feestelijke afsluiting
rondom het thema” Antidiscriminatie”.
Daartoe waren twee vertegenwoordigers van het Anti-Discriminatie-Bureau aanwezig. Zij
wisten op een feestelijke wijze een programma in spelvorm aan te bieden. Zij brachten een
“antwoord met vragen quiz”, afgestemd op de buurt en zijn ondernemers. Dit was helemaal
afgestemd op de Beeklaan zelf. Dat bleek goed af te slaan, vooral ook de oproep aan
ondernemers’ om in elkaars keuken te gaan kijken”.
Ook het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) werd gevraagd een bijdrage te leveren.
De vredesboodschap paste natuurlijk ook prima in het thema.
31 december 2012
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